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Baggrund 

 
I henhold til Samarbejdsaftale mellem Greve, Køge, Lejre, Solrød, Stevns og SCR 
Kommunikation Roskilde leverer SCR ydelser til de seks kommuner i form af Tale-, 
Høre- og Psykiatriundervisning samt IKT1- og Synsrådgivning. 

 
Kommunerne finansierer SCR ved et abonnement, idet hver kommune betaler en 
andel, der svarer til dens befolkningsstørrelse. Fx udgør Lejre 10,33 % af det 
samlede befolkningsgrundlag i de seks kommuner og betaler dermed 10,33 % af 
SCR’s bruttobudget, der i 2022 var på kr. 27.715.884 (se tabel 1). 

 
 Kommune Indbyggere2 % Abonnement 

 
 Roskilde 89.208 32,18 8.918.349 
 Køge 61.706 22,26 6.168.905 
 Greve 50.701 18,29 5.068.707 
 Lejre 28.630 10,33 2.862.213 
 Solrød 23.597 8,51 2.359.052 
 Stevns 23.393 8,44 2.338.657 
  
 I alt 

 
277.235 

 
100 

 
27.715.884 

Tabel 1. De 6 kommuner, indbyggertal, forholdsmæssige andel af 
det samlede befolkningsgrundlag og abonnementsafgiften for hele 
2022. 

 
Abonnementet dækker en række ydelser, servicer og hjælpemidler til – først og 
fremmest voksne - mennesker med handicap. 

 
Størstedelen af disse ydelser varetages af SCR’s fagpersoner i direkte kontakt med den 
enkelte handicappede person og dennes pårørende. ”Fagpersoner” er i denne 
sammenhæng alle dem, der yder specialundervisning, specialpædagogisk og teknisk 
støtte og/eller rådgivning og vejledning direkte til borgerne - og omfatter følgende: 
talekonsulenter, hørekonsulenter, IKT- konsulenter, speciallærere, synskonsulenter, IT- 
lærer, optiker og tekniker. 

 
Alle sådanne ydelser registreres. Dvs. at der føres statistik over (a) borgerne, (b) deres 
CPR- numre, (c) antallet af timers ydelser, de har modtaget, (d) hjem-kommune samt 
(e) typen af ydelse3 (se det vedhæftede ydelseskatalog for yderligere beskrivelse af 
tidsregistreringsmetoden). Tabel 2 er en oversigt over de registrerede ydelser. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 IKT: Informations- og kommunikationsteknologi, dvs. særlige computere, programmer og 

keyboards til mennesker med kommunikative og evt. funktionsnedsættelser. 
 

2 Iflg. Danmarks Statistik. 
 

3 Der skelnes mellem fem typer: Høre-, Tale- og Psykiatriundervisning, IKT- og Synsrådgivning. 
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Tabel 2. Oversigt over de ydelser, der registreres ved SCR, dvs. at der 
for hver borger føres statistik over, hvor megen tid, han eller hun har 
brugt. I ydelseskataloget kan man finde, der indeholder en mere ud-
dybende beskrivelse af ydelserne. 

 

Ud over de nævnte ydelser finansierer abonnementet også en række hjælpemidler 
(for oversigt, se bilaget), kørsel, drift, ekstern undervisning m.m. til borgerne i de 
seks kommuner (se tabel 3). 

 

Ikke-registrerede ydelser indeholdt i abonnementet 
 

10. Kommunikationskompenserende hjælpemidler4, 

11. Særlige synskompenserende hjælpemidler, 

12. Tilskud til kontaktlinser, briller m.m. 

13. Hjælpemidler til medicinsk optisk varige øjenlidelser 

14. Kørsel 

15. Drift 

16. Kompenserende specialundervisning ved andre institutioner5
 

17. Udviklingsaktiviteter 
 

Tabel 3. Oversigt over hjælpemidler, drift og andre forhold, som 

ligeledes dækkes af abonnementet, men som ikke registreres i forhold 

til hver enkelt kommune. 

 
 
 
 

                                                      
4 Se oversigt i ydelseskataloget afsnit 1.6.  

 
5 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, og (e) SCR Kommunikations manglende mulighed for at varetage tilbuddet skyldes andet end 
venteliste, herunder betaling af eksterne optikere. 

 

Registrerede ydelser 
 
1. Visitation 

2. Undersøgelser, tests og diagnosticerende undervisning 

3. Kompenserende specialundervisning til voksne 

4. Rådgivning og vejledning til voksne og deres pårørende 

5. Specialoptisk udredning og behandling 

6. Afprøvning af og undervisning i særlige kommunikations- og 
synskompenserende hjælpemidler 

7. Teknisk support til hjælpemidler 

8. Rådgivning af synshæmmede skolebørn og deres pårørende 

9. Rådgivning af børn med behov for IKT og deres pårørende 
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Endelig dækker abonnementet den administration, der er forbundet med at drive SCR: 

 

Administration 

 
18. Intern administration6 

19. Ekstern administration7 
 

Tabel 4. Abonnementet dækker ligeledes de 
administrative udgifter, der er forbundet med at 
drive SCR - såvel på som uden for institutionen. 
 
 

Resultatet for hele 2022 
 

I det følgende redegøres der for resurseforbruget i 2022, dvs.  tidsforbruget og antallet af 
brugere: 
 
 
Tidsforbrug 
 
I 2022 ydede SCR 22.337 timers registrerede ydelser til borgerne i de seks kommuner. 
Tidsforbruget er opgjort i henhold til tidsregistrerings-metoden. Registreringsmetoden 
samt en oversigt over ydelserne kan ses i det vedlagte ydelseskatalog.  
 
Tabel 5 viser timeforbruget af registrerede ydelser i 2022 fordelt på fagområder 
sammenlignet med årene 2007 til 2021. 

 

 
År 

 
Tale 

 
Høre 

 
Syn 

 
IKT 

 
Psyk 

 
Total 

2007 4.109 2.761 5.110 1.659 1.504 15.143 

2008 5.594 4.019 9.209 2.396 1.807 23.025 

2009 5.581 4.056 7.803 3.031 1.688 22.159 

2010 6.190 3.755 7.663 3.609 1.248 22.465 

2011 5.983 3.255 7.048 2.635 1.207 20.128 

2012 7.066 3.889 6.777 2.707 2.534 22.973 

2013 7.245 4.126 6.878 3.073 1.899 23.221 

2014 6.743 4.296 6.978 2.170 2.030 22.217 
2015 8.209 6.140 6.974 2.337 2.111 25.771 
2016 9.129 6.456 7.220 2.581 3.271 28.657 
2017 8.859 5.702 6.335 1.946 2.603 25.445 
2018 8.648 5.990 6.943 1.584 2.203 25.368 
2019 8.604 6.398 8.376 1.390 2.300 27.068 
2020 6.973 5.114 6.512 1.399 1.690 21.688 

2021 8.409 4.960 6.523 1.190 2.650 23.732 

 
2022 

 
7.896 

 
5.094 

 
6.465 

 
843 

 
2.039 

 
22.337 

 
Tabel 5. Oversigt over timeforbruget i 2022 sammenlignet med årene 2007 til 2021 
fordelt på fagområder. Tiden er opgjort som E-tid plus konverteret H-tid. ”Konverteret 
H-tid” udgøres af den holdundervisning, borgerne har modtaget – divideret med 
antallet af borgere på holdet. Se ydelseskataloget for yderligere beskrivelse. 

                                                      
6 Dvs. den administration, der foregår på SCR, såsom ledelse, sekretærer og pedeller. 

 
7 Dvs. den administration, der foregår uden for SCR, såsom central kommunal ledelse og 
administration, tilsyn, andel af centrale lønpuljer, tjenestemandspensioner m.m. 
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Antallet af brugere 
 

I 2022 betjente SCR i alt 4.322 borgere. Tabel 6 viser hvilke fagområder, de 
benyttede sig af. Det skal bemærkes, at antallet af brugere ikke er lige så sigende for 
resurseforbruget som tidsforbruget, idet der er stor forskel på, hvor mange timer, de 
enkelte borgere lagde beslag på. 
 

År Tale Høre Syn IKT Psyk 
 
Total 
 

2007 561 1.738 1.076 211 40 3.626 

2008 589 1.348 1.150 214 60 3.361 

2009 573 1.293 1.110 246 54 3.276 

2010 566 1.299 1.244 333 54 3.496 

2011 626 1.103 1.192 318 52 3.291 

2012 691 1.159 1.146 361 76 3.433 

2013 829 1.120 1.213 305 69 3.536 

2014 715 1.076 1.154 169 90 3.204 

2015 849 1.159 1.299 172 91 3.570 

2016 931 1.261 1.290 163 129 3.774 

2017 1.069 1.214 1.293 153 116 3.845 

2018 1.205 1.228 1.372 142 93 4.040 

2019 1.139 1.355 1.391 144 96 4.125 

2020 1.039 1.226 1.372 135 122 3.894 

2021 1.135 1.389 1.378 127 180 4.209 

2022 1.009 1.600 1.397 111 205 
 

4.322 
 

Tabel 6. Oversigt over antallet af brugere i 2022 sammenlignet med åre-
ne 2007 til 2021 fordelt på fagområder. 

 

Kommentarer 

 
Tidsregistreringsmetoden er konstrueret med henblik på, at den på én gang skal give 
et billede af den egentlige aktivitet - og samtidig være så enkel som muligt. 

 
Det sidste indebærer, at en række aktiviteter, hjælpemidler, servicer osv. som nævnt 
ikke registreres. Med andre ord får kommunerne en række ydelser ’med i købet’, som 
ikke fremgår af tidsregistreringen, nemlig alle de ydelser, der er nævnt i tabel 3 og 4. 
Tidsregistreringen er således en indikator af, hvordan hovedparten af - men ikke alle 
- SCR’s resurser anvendes. 

 
Regner man timeprisen ud, vil den derfor være påfaldende høj, hvad der skyldes, at 
den også indeholder udgifterne til hjælpemidler (se bilaget), kørsel, betaling for 
undervisning ved andre voksenspecialundervisnings-institutioner, drift, admin-
istration osv. (jf. tabel 3 og 4). 
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Rapportering til kommunerne 

 
Hver kommune modtager årligt en liste over de borgere, der fra den givne kommune 
har modtaget registrerede ydelser ved SCR i året, deres CPR-numre, antallet af 
timer, de har modtaget, samt typen af ydelser. 

 
 

Eskild Petersen, SCR, den 2. februar 2023 


