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Aftalens parter 

Denne aftales parter er: 

Greve Kommune 

Køge Kommune 

Lejre Kommune 

Solrød Kommune 

Stevns Kommune 

Roskilde Kommune 

og 
 

SCR Kommunikation, Roskilde Kommune 

Elisagårdsvej 7 

4000 Roskilde 

 

 
Aftalens grundlag 

Nærværende aftale præciserer det samarbejde, som Greve, Køge, Lejre, Solrød, Stevns og Roskilde Kommune 

har om specialundervisning, hjælpemidler og anden rehabilitering til mennesker med 

kommunikationshandicap fra de seks kommuner, som opholder sig i de seks kommuner. 

Aftalens grundlag er en Rammeaftale på specialundervisningsområdet mellem Regionsrådet i Region Sjælland 

og kommunalbestyrelserne i regionen for 2022-2023, som består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale 

(bilag 1) – med de tilføjelser, der følger af nærværende samarbejdsaftale – og forudsættes tiltrådt af Greve, 

Køge, Lejre, Solrød, Stevns og Roskilde Kommuner. 

 

  

§ 1. SCR leverer specialundervisning, hjælpemidler og anden rehabilitering 

Stk. 1. Aftalen dækker en række pædagogiske ydelser og servicer til – først og fremmest voksne – mennesker 

med kommunikationshandicap, dvs. tale-, høre- og psykiatriundervisning samt IKT1- og synsrådgivning. SCR 

Kommunikations ydelser omfatter: 

 
Taleundervisning: 

Afasi 

Dysartri (neurologiske lidelser) 

Kognitive kommunikationsvanskeligheder 

Kommunikationsvanskeligheder ved Parkinsons sygdom 
 

1 
IKT: Informations- og kommunikationsteknologi, dvs. særlige computere, programmer og keyboards til mennesker med fysiske og 

kommunikative funktionsforstyrrelser. 
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Kommunikationsvanskeligheder ved Sklerose 

Kommunikationsvanskeligheder ved ALS  

Kommunikationsvanskeligheder ved ataksi 

Artikulationsvanskeligheder 

Stemmevanskeligheder 

Transpersoner med behov for stemmeundervisning 

Laryngectomerede (strubeopererede) 

Mundhuleopererede 

Stammen 

Løbsk tale  

Dyskalkuli 

Ordblinde med særlige kommunikationsvanskeligheder 

 
 

Høreundervisning: 

Begynderundervisning for hørehæmmede 

Ældre hørehæmmede 

Erhvervsaktive hørehæmmede 

Tinnitus 

Hyperacusis (lydoverfølsomhed) 

Ménières sygdom 

Cochlear implanterede (CI) 

Tegnstøttet Kommunikation (TSK) 

Træffetid 

Undervisning i brug af kommunikationsudstyr 

Overgangsvejledning af unge med høretab 

 
 

Synsrådgivning: 

Svagsynede 

Blinde/nyblinde 

Kommunikationsudstyr for blinde og svagsynede 

Mobility 

Erhvervet døvblinhed 

Varig øjenlidelse (medicinsk-optisk defineret) 

Kommunikationsudstyr for blinde og svagsynede 

Almindelig daglig levevis (ADL)  

Optiske hjælpemidler til svagsynede 

Øjenlægens undersøgelse og rådgivning 

Svagsynede og blinde hjemmeboende børn i skolealderen 

 
 

IKT-rådgivning: 

Undervisning i, afprøvning af og vejledning om IKT 

Rådgivning om IKT-undervisningshjælpemidler til børn 
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Psykiatriundervisning 

Voksne med psykiatrisk diagnose  

ADHD og tilgrænsende diagnoser 

I Ydelseskatalog 2022 (bilag 2) beskrives de forskellige ydelser nærmere. 

 

 

Stk. 2. Hvis SCR Kommunikation ikke selv er i stand til at varetage den i ydelseskataloget beskrevne 

undervisning af en konkret borger, henviser SCR Kommunikation til anden undervisningsinstitution og 

finansierer dette tilbud. En sådan foranstaltning forudsætter, at (a) SCR Kommunikation vurderer, at der er tale 

om et relevant undervisningstilbud, (b) borgeren opholder sig i en af samarbejdskommunerne, (c) tilbuddet 

afholdes i en af samarbejdskommunerne, (d) tilbuddet hører under SCR Kommunikations område (jf. § 1, stk. 

1), og (e) SCR Kommunikations manglende mulighed for at varetage tilbuddet skyldes andet end venteliste. 

§ 2. Tilvalg 

Der vil være mulighed for at til vælge ydelser, der ikke hidtil har været inkluderet i SCR Kommunikations 

tilbud, f.eks.: 

 Synskonsulent til småbørn 
 

 Synskonsulent til institutionsanbragte børn 

 

 Høretekniske hjælpemidler 
 

 Ordinære synstekniske hjælpemidler 
 

 Kognitive hjælpemidler 
 

 Rådgivningsforløb om brug af kommunikationshjælpemidler i jobsager 
 

Tilvalgsydelser betales enten på timebasis eller der indgås en separat aftale mellem den enkelte kommune og 

SCR Kommunikation. 

§ 3. Hjælpemidler 

Stk. 1. SCR Kommunikation foretager undersøgelser, afprøvning, udlevering, instruktion, teknisk support, 

opdateringer og rådgivning om en række hjælpemidler. Hjælpemidlerne omfatter kommunikationskompen-

serende og særlige synskompenserende hjælpemidler samt hjælpemidler til medicinsk optisk varige 

øjenlidelser til borgere fra de seks kommuner, der opholder sig i en af samarbejdskommunerne. 

Af Ydelseskatalog 2022 (bilag 2) fremgår eksempler på de hjælpemidler, som hyppigt udleveres. 
 

Stk. 2. Forbruget af hjælpemidler forventes at udgøre cirka 5 mio. kr. og er inkluderet i abonnementsprisen, jf. 

§ 7. 

 

§ 4. Kørsel 

Stk. 1. SCR Kommunikation varetager kørslen af de af kommunernes borgere, der ikke på egen hånd kan 

komme til undervisning på SCR Kommunikation. Budgettet til kørsel forventes at udgøre cirka 0,7 mio. kr. 

dette med baggrund i en leverandør, og dette er inkluderet i abonnementsprisen, jf. § 7. 
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Stk. 2. Ved evt. overskridelse af det budgetterede beløb opkræves kommunerne for den kørsel, deres borgere 

lægger beslag på. 

 

§ 5. Klager 

Klage over SCR Kommunikations undervisning m.v. sagsbehandles og afgøres af Klagenævnet for 

Specialundervisning, Amaliegade 25, Postboks 9080, 1022 København K. 

Klage over SCR Kommunikations afgørelser vedr. hjælpemidler sagsbehandles og afgøres af hjemkommunen. 

Det fremgår af SCR Kommunikations klagevejledning vedr. hjælpemidler, at klager skal fremsendes til 

hjemkommunen. Hjemkommunen kan indhente supplerende oplysninger fra SCR Kommunikation i 

forbindelse med sagsbehandlingen. 

§ 6. Kontaktudvalg 

Stk. 1. Der nedsættes et kontaktudvalg bestående af repræsentanter fra kommunerne og SCR 

Kommunikation. Afdelingsleder ved SCR Kommunikation er sekretær for kontaktudvalget. 

Stk. 2. Kontaktudvalget mødes to gange årligt – forår og efterår – med henblik på gensidig orientering, 

drøftelse af tilbuddene, behov, regulering af aftalen m.m. 

Stk. 3. I tilfælde af væsentlige ændringer af SCR Kommunikations tilbud – f.eks. i form af pludseligt 

opståede ventelister eller ved uforholdsmæssige store udgifter til hjælpemidler – orienteres 

kontaktudvalget straks. 

§ 7. Fastsættelse af abonnementspris 

Stk. 1. De budgetterede udgifter til SCR Kommunikation inkl. udgifter til hjælpemidler og kørsel, jf. § 3 og 4, 

udgør xx1 kr. i 2022. Udgifterne fordeles forholdsmæssigt mellem aftalekommunerne efter indbyggertal. 

Stk. 2. Indbyggertallet opgøres af Danmarks Statistik pr. xx2. Det samlede indbyggertal for de seks 

kommuner er xx3 personer. Abonnementsprisen udgør herefter xx4 kr. pr. indbygger. 

§ 8. Afrapportering 

En gang årligt modtager hver kontaktperson en liste over de borgere, der fra den givne kommune har modtaget 

registrerede ydelser ved SCR Kommunikation i løbet af det seneste år. Listen indeholder (a) borgernes navne, 

(b) deres CPR-numre, (c) typen af ydelser, de har modtaget (tale, høre, hjerne, syn, IKT eller psykiatri) samt 

(d) antallet af timer, de har lagt beslag på. 

 

§ 9. Ikrafttrædelse og varighed 

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2022 og løber året ud. 

Abonnementsaftalen opkræves en gang årligt. 

Genforhandling sker årligt i forbindelse med efterårets møde i kontaktudvalget. 
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Underskrifter 

På vegne af: 

 

 

 
Greve Kommune: 

 
Dato:  Underskrift:   

 

 

 

Køge Kommune: 

 
Dato:  Underskrift:   

 

 

 

Lejre Kommune: 

 
Dato:  Underskrift:   

 

 

 

Solrød Kommune: 

 
Dato:  Underskrift:   

 

 

 

Stevns Kommune: 

 
Dato:  Underskrift:   

 

 

 

Roskilde Kommune: 

 
Dato:  Underskrift:   

 

 

 

SCR Kommunikation: 

 
Dato:  Underskrift:   


