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Indledning
Siden 2011 har hovedstadsregionen haft en fælles visitationsaftale vedrørende kommunikationscentrene,
som har indgået i rammeaftalerne kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Pr. 1.
januar 2016 træder den nye visitationsaftale i kraft, og vil fremadrettet være udgangspunkt for
samarbejdet mellem kommunikationscentre og kommuner i hovedstadsregionen.
En arbejdsgruppe har efter ønske fra kommunerne i hovedstadsregionen revideret visitationsaftalen med
henblik på at skabe de bedst mulige rammer for samarbejde, smidighed og effektive forløb. 1
Kommunerne i hovedstadsregionen kan fortsat vælge mellem at anvende den fælles visitationsaftale eller
at indgå samarbejdsaftaler med kommunikationscentrene i hovedstadsregionen.
Den fælles visitationsaftale omfatter følgende:
 Visitationsaftalen
 Arbejdsgange og hensigtserklæringer på området
Derudover er der inspiration til samarbejdsaftaler mellem kommunikationscentre og kommune, herunder
en skabelon til samarbejdsaftaler.

Visitationsaftale





Borgere med kommunikative og kognitive funktionsevnenedsættelser i kan selv henvende sig til et
kommunikationscenter, og anmode om en udredning.ii
Visitationskompetencen ligger til en hver tid hos handlekommunen.
Kommunikationscentre kan iværksætte udredning.iii
Forudsat at sagen er fuldt oplyst, forpligter handlekommunen sig til at træffe afgørelse inden for 15
arbejdsdage efter modtaget udredning.
i

Den fælles visitationsaftale omfatter ydelser efter Lov om Social Service og Lov om
Specialundervisning for voksne (inkl. hjælpemidler).
ii

Bemærk at den enkelte kommune kan indgå samarbejdsaftaler med et eller flere konkrete
kommunikationscentre. I dette tilfælde kan samarbejdsaftalen tilsidesætte den fælles
visitationsaftale.
iii

Kommunikationscentrenes iværksættelse af en udredning er baseret på en konkret vurdering af
pågældende borgers situation. Som udgangspunkt iværksættes der ikke en udredning af borgere,
der er udredt inden for løbende 12 måneder med mindre, der er sket væsentlige ændringer i
borgerens situation.

1

Arbejdsgruppen er blevet nedsat af KKR Hovedstaden Embedsmandudvalg for Socialområdet og Specialundervisning, og er
udløbet af KKR Hovedstadens undersøgelse af senhjerneskadeområdet i 2012-2013, samt fra henvendelser fra kommuner
vedrørende uhensigtsmæssigheder ved den eksisterende visitationsaftale vedrørende kommunikationscentre, der har været
gældende siden 2011.
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Arbejdsgange og hensigtserklæringer
Nedenfor er via et flow-diagram opstillet en række beskrivelser af arbejdsgange samt hensigtserklæringer
om arbejdsgange, som det opfordres til anvendes som udgangspunkt for det fremtidige samarbejdet
mellem kommunikationscentre og kommuner.

Arbejdsgange

Hensigtserklæringer om arbejdsgange vedrørende kommunikationscentrene
1. Kommunikationscentrets udredning skal kunne danne grundlag for kommunes visitation ved at
udrede borgers vanskeligheder, samt indledningsvist afdække i hvor høj grad en indsats kan
afhjælpe begrænsningen af borgers funktionsnedsættelse.
2. Kommunikationscentret skalerer udredningens omfang efter borgers behov og vanskeligheder.
3. Kommunikationscentret kan efter konkret aftale med handlekommune vejlede om konkrete
indsatsforløb. Vejledning om konkrete indsatsforløb skal foretages ud fra princippet om mindst
indgribende indsats.
4. Kommunikationscentret skal bidrage til at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats for
borger.
5. Kommunikationscentret gennemfører en grundig udredning som afsæt for en kort og præcis
udredningsrapport. Rapporten skal indeholde formål, mål og den forventede effekt af den
kompenserende indsats samt forslag til lovgivningsmæssig ramme.
6. Udredningsrapporten skal indeholde navn og kontaktoplysninger på den pågældende medarbejder
på kommunikationscentret, der har foretaget udredningen.
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7. Handlekommune skal oplyse en fast kontaktperson til kommunikationscentret i forbindelse med en
iværksat udredning.
8. Handlekommuner skal danne sig et overblik over den samlede sag for borger og sikre koordination
mellem forskellige og samtidige indsatsforløb.
9. Frister for sagsbehandling og ventetider skal være tilgængelige på kommunikationscentrenes
hjemmesider.
10. Kommunikationscenter og handlekommune skal understøtte en smidig og hurtig elektronisk
kommunikation.

Samarbejdsaftaler mellem kommunikationscentre og kommuner
Skabelonen for samarbejdsaftaler mellem kommuner og kommunikationscentre anbefales anvendt som
udgangspunkt for fremtidige aftaler i hovedstadsregionen. Formålet hermed er blandt andet at øge
gennemsigtighed og ensartethed i aftalerne, samt at lette kommuner og kommunikationscentres
administration omkring indgåelse af samarbejdsaftaler.
Skabelonen kan ses nedenfor, men kan også findes i et særskilt dokument til anvendelse ved indgåelse af
konkrete samarbejdsaftaler på www.rammeaftale-h.dk.

Skabelon til samarbejdsaftaler
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Sammenhæng til rammeaftalen
I hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2016 indgår en fælles visitationsaftale vedrørende
kommunikationscentre. Ligesom Styringsaftalens øvrige principper for samarbejdet omkring køb og salg af
sociale tilbud, er visitationsaftalen vedrørende kommunikationscentre, et redskab, der skal understøtte det
kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen.
Alle 29 kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden er aftalepart i styringsaftalen.
Visitationsaftalen vedrørende kommunikationscentre er en underaftale i Styringsaftale 2016, der opstiller
en række principper for samarbejdet omkring henvisning og udredning af borgere med kommunikative og
kognitive funktionsevne-nedsættelser. Aftaleparterne har således godkendt at samarbejdet mellem
kommuner og kommunikationscentre omkring disse borgere skal forgå med udgangspunkt i de opstillede
principper. Den enkelte kommune har dog til enhver tid mulighed for at indgå samarbejdsaftaler med et
eller flere kommunikationscentre, der således tilsidesætter principperne i den fælles visitationsaftale.

Fordele ved at indgå samarbejdsaftaler
Erfaringer fra eksisterende samarbejdsaftaler med kommuner i hovedstadsregionen og
kommunikationscentre er, at samarbejdsaftaler mellem kommuner og centre i mange tilfælde vil kunne
bibringe betydelige fordele for begge parter. Nedenfor er nogle eksempler herpå.




De administrative procedure i forbindelse med visitationen af en borger til en ydelse på
kommunikationscenteret forenkles.
Færre transaktioner reducerer mængden af sagsbehandlerressourcer i kommunen og på
kommunikationscentrene, og dermed administrative udgifter hertil.
Bidrager til at minimere ventetid for borgeren.

Bidrager til et mere vidende og tillidsfuldt samarbejde mellem kommune og kommunikationscenter,
herunder via etablering af gensidig forventningsafstemning.
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Opmærksomhedspunkter
Nedenfor er beskrevet øvrige opmærksomhedspunkter, der bør haves in mente i forbindelse med indgåelse
af samarbejdsaftaler mellem kommuner og kommunikationscentre:



Kommuner har mulighed for at uddelegere myndighedsafgørelser efter Lov om Specialundervisning
for voksne til anden part.
Kommuner har som udgangspunkt ikke mulighed for at uddelegere myndighedsafgørelser efter Lov
om Social Service.

Eksempler på indhold af samarbejdsaftaler
Nedenfor er til inspiration beskrevet nogle eksempler på indholdet af eksisterende samarbejdsaftaler
mellem kommuner i hovedstadsregionen og kommunikationscentre:

Eksempel 1:

Eksempel 2:

Kommunikationscenteret får kompetence til at kunne fortsætte indsatser for borgere i
bestemte målgrupper. Der er udelukkende tale om borgere, som kommunen tidligere har
visiteret til indsats og dermed vurderet at være omfattet af målgruppen og have et
væsentligt behov for kompensation. Borgerne er visiterede til indsats og godkendt til
fortsat indsats af kommunen (jf. Lov om Social Service). Ved behov for fortsat indsats kan
kompenserende forløb således iværksættes omgående. Dette reducerer transaktionsomkostninger og udgifter til genudredninger, ligesom det reducerer ventetiden for
igangsættelse af tilbud for borgerne.
Kommunikationscenteret får uddelegeret visitationskompetence overfor bestemte
målgrupper med afsæt i en fast økonomisk ramme (jf. Lov om Specialundervisning for
voksne). Såfremt antallet af henvendelser fra borgere bosiddende i kommunen stiger med
mere end syv procent skal der ske en drøftelse af rammen og mulige initiativer mellem
parterne.
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