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Dagsorden til DAS den 12. august 2014

Møde

Den Administrative Styregruppe

Tid

16. januar 2015, kl. 12.00-15.00 (Mødestart kl. 13.00. Frokost samt rundvisning og præsentation af Institut for Syn og Hørelse kl. 12.00-13.00)

Sted

Institut for Syn og Hørelse, Sofiendalsvej 91, 9200 Aalborg SV

Deltagere

Alice Aagaard Hagemann (Aalborg Kommune ÆH), Dorthe Jende (Vesthimmerlands Kommune), Kristian Cronwald for Hanne Madsen (Jammerbugt Kommune), Hans Chr. Mariegaard (Aalborg Kommune FB), Henrik
Aarup-Kristensen (formand, Brønderslev Kommune), Jens Nørgaard (Mariagerfjord Kommune), Leif Serup (Hjørring Kommune), Ole Bjerre Jakobsen (Region Nordjylland), Rikke Albrektsen (Frederikshavn Kommune),
Ulrik Andersen (Rebild Kommune), Lone Boelt Møller og Thomas Gajhede
Haugaard (Sekretariat for Rammeaftaler/ref.).

Afbud

Henrik Leth (Morsø Kommune), Jan Lund-Andersen (Jammerbugt Kommune), Lone Becker (Thisted Kommune), Lotte Keller Christensen (Læsø
Kommune), Martin Østergaard Christensen (Aalborg Kommune, Skoleforvaltningen), Benjamin Holst (KKR-sekretariatet),

1. Godkendelse af dagsorden
-

Godkendt uden bemærkninger

2. Godkendelse af referat fra mødet den 13. november 2014
-

Godkendt uden bemærkninger

Sager til behandling
3. Differentierede takster på Aalborg Ældre- og Handicapforvaltningens botilbud for voksne
Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning har siden 2013 arbejdet med en differentieret
budgettildelingsmodel for botilbud på handicapområdet, der kombinerer en budgetstyret og en aktivitetsstyret del. Det er således, at der er en fast budgettildeling der vedrører alle fasteudgifter forbundet med drift af tilbuddet, og en aktivitetsstyret afregning for selve den socialpædagogiske støtte til borgerne i dag- og aftentimer. Den aktivitetsstyrede afregning er differentieret i 6 forskellige
støtteniveauer på tværs af alle forvaltningens driftstilbud.
I 2013 og 2014 har de omkostningsbaserede takster været beregnet som gennemsnitstakster på
baggrund af det samlede budgetterede budgetstyrede og aktivitetsstyrede beregningsgrundlag.
Ældre- og Handicapforvaltningen har truffet beslutning om, at takststrukturen for 2015 skal afspejle
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den differentierede budgetmodel. Dette sker for at skabe større gennemsigtighed og en bedre
sammenhæng mellem pris og ydelse for hver enkelt borger.
Derfor er der for 2015 lavet en takststruktur, der består dels af en grundtakst, der betales af alle
borgere i tilbuddet, og dels af en bopakke og eventuelt dagpakke, der svarer til den interne tildeling.
Skitsering af den differentierede takststruktur
Grundtakst
For hvert tilbud er der beregnet en grundtakst, der indeholder alle direkte og indirekte omkostninger på nær støtte i dag- og aftentimer. Det betyder at grundtaksten indeholder udgifter til nattevagt,
lederløn, bygningsudgifter, aktivitetsrettede udgifter mv. Derudover indeholder grundtaksten udgifterne til administration af tilbuddet, større fælles driftsudgifter, indirekte takstelementer samt overhead. Grundtaksten er ens for alle borgere i tilbuddet, men varierer naturligvis fra tilbud til tilbud.
Bopakker og dagpakker
Ud over grundtaksten tillægges en bopakke og eventuelt en dagpakke, svarende til borgerens støtteniveau. Pakkestrukturen er ens for alle botilbud. Der er i alt seks forskellige bopakker. Pakke 7 er
individuelt beregnet for borgere, der ikke kan rummes i pakkestrukturen. Dertil kommer, at der på
helhedstilbud kan tildeles en dagpakke i to forskellige niveauer. Pakkerne tildeles borgerne ud fra
en individuel vurdering og i dialog mellem myndighed og udfører.
Grundtakst og pakker fremgår af takstbilag til Styringsaftalen 2015.
Figur 1: Illustration af grundtakst og bopakker

Implementering af differentieret takststruktur
Den differentierede takststruktur for botilbud for voksne er indmeldt i årets styringsaftale med henblik på implementering i 2015. Den differentierede takststruktur indføres for alle aktive borgere pr.
1/1 2015. I overgangen fra en gennemsnitstakst til en differentieret takststruktur vil eksterne borgere blive indplaceret i den takstkategori, der svarer til det støtteniveau, som borgeren får i dag.
Det betyder at taksten vil blive højere, for de borgere hvis støttebehov ligger ud over forudsætningerne i gennemsnitstaksten, og tilsvarende blive lavere for de borgere, hvis støttebehov ligger under det niveau, der er forudsat i gennemsnitstaksten. For hvert tilbud er summen af de differentierede takster identisk med det takstberegningsgrundlag, der er gældende for gennemsnitstaksten.
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Ved nyvisiteringer, og når kommunerne som myndighed afholder regelmæssig opfølgning vedr.
den enkelte borger, vil der være en dialog mellem myndighed og udfører om sammenhængen mellem støtteniveauet og borgerens behov.
På mødet i Den Administrative Styregruppe vil blive skitseret, hvilken betydning omlægningen får
for kommunerne i den nordjyske region set i forhold til taksterne for 2014. Efter mødet vil hver
kommune få fremsendt informationer på borgerniveau til om de økonomiske konsekvenser af
overgangen til den differentierede takststruktur.
Ved spørgsmål til den differentierede takststruktur kan spørgsmål rettes til Økonomiafsnittet: Sidse
Kristensen, tlf. 99 31 54 58, sikk-aeh@aalborg.dk

Indstilling
Det indstilles, at Den Administrative Styregruppe


tager orienteringen til efterretning

Referat
Formanden orienterede om at der i forbindelse med det forudgående møde i Socialdirektørkredsen
havde været en præsentation og gennemgang af de udledte konsekvenser for kommunerne i forbindelse med overgangen til den nye model.

4. Godkendelse af spørgerammer til de kommunale indmeldinger til brug for arbejdet med
rammeaftalen 2016
I forbindelse med det kommende arbejde med rammeaftalen for 2016 er sekretariatet afhængige af
at indhente kommunale indmeldinger af høj kvalitet omkring rammeaftaletilbuddene og udviklingen
i øvrigt på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.
Der er på denne baggrund udarbejdet udkast til fire konkrete indmeldingsskemaer, der skal skabe
det input, der er en forudsætning for, at rammeaftalens respektive dele kan udarbejdes (hhv. Udviklingsstrategien, Det forstærkede samarbejde og Socialstyrelsens centrale udmeldinger).
Skemaerne vil - under forudsætning af, at DAS på nærværende møde kan godkende dem - blive
udsendt til kommunerne og Region Nordjylland i umiddelbar forlængelse af DAS-mødet. Tidsfristen
for tilbagemelding til sekretariatet på alle skemaerne er fastlagt til mandag den 16. marts 2015,
hvilket giver et tidsmæssigt hensyn til de administrative og evt. politiske behandlinger af indmeldingerne i kommunerne og Regionen. Det modtagne materiale vil herefter danne basis for drøftelser
af indmeldinger og hovedtendenser på Den Administrative Styregruppes møde den 8. april 2015.
Skemaerne er vedlagt som bilag og gennemgås kort nedenfor. I lyset af, at det datamateriale og
vidensgrundlag, der genereres via indmeldingerne, danner fundamentet for rammeaftalens indholdsside og afrapporteringerne til Socialstyrelsen, opfordres kommunerne til at give besvarelsen
af skemaerne prioritet.
Indmeldingsskema vedr. Udviklingsstrategi 2016
I forbindelse med arbejdet med den kommende udviklingsstrategi for 2016, har der løbende gennem 2014 pågået et administrativt arbejde med at udarbejde en revideret spørgeramme til de
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kommunale indmeldinger, der årligt indhentes med henblik på at afdække de udviklingstendenser,
der ses på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland.
Sekretariatet har gennem 2014 været i dialog med såvel udviklingsstrategigruppen som de andre
rammeaftalesekretariater omkring indholdsdelen af skemaet. Skemaet er på den baggrund revideret så, der i højere grad vil blive skabt mulighed for sammenligning med indmeldingerne til de øvrige rammeaftalesekretariater. Der er dog fortsat også en række landsdelsmæssige varianter af
skemaerne.
Skemaet er som tidligere år opbygget med uddybende vejledninger til de respektive spørgsmålsgrupper med henblik på at lette processen for de personer, der sidder med udfyldelsen af indmeldingsskemaerne. Der er endvidere satset på en generel simplificering af skemaet samt reduktion
af omfanget af tabeller.
Særligt for RA 2016
Skemaet gør særligt opmærksom på at såfremt der i en kommune er ønske om overtagelse af
regionale tilbud geografisk placeret i en kommunen, så skal dette indmeldes i forbindelse med Udviklingsstrategien for Rammeaftalen for 2016. Herefter vil næste mulighed være i forbindelse med
indmeldingerne til Udviklingsstrategien for 2020.
Afvigelser fra tidligere
I kapitel 6 ”Driftsherres oplevelser af tendenser og bevægelser” er der som et nyt element indarbejdet et fri-tekst felt, hvor kommunerne og Region Nordjylland som driftsherrer har mulighed for at
angive, om der bør være særlig opmærksomhed på ændrede strategier eller tendenser hos kommuner i andre regioner, samt vurderingen af konsekvenserne heraf.
På specialundervisningsområdet er der tidligere blevet spurgt til kommunernes forventninger til en
række specifikke tilbud. Listen af disse specifikke tilbud er kortere i år end tidligere, idet flere af
tilbuddene er omfattet af det forstærkede samarbejde, og indmeldingerne om tilbuddene under det
forstærkede samarbejde indhentes separat (jf. næste afsnit nedenfor).
Specifikt for Hjerneskadecenter Nordjylland og Taleinstituttet (tale/sprog) gælder desuden, at det
er Aalborg Kommune, der selvstændigt kører en direkte dialog med de nordjyske kommuner vedrørende kommunernes forbrug af tilbuddene i 2016 og 2017.
Indmeldingsskemaer vedr. tilbuddene under Det forstærkede samarbejde
Fundamentet for Det forstærkede samarbejde bygger på den gensidige dialogforpligtigelse mellem
de kommunale myndighedsfunktioner og de kommunale/regionale driftsherrer, således at det sikres, at der fortløbende er en åben og rettidig dialog, når det gælder tilbuddene omfattet af samarbejdet. Gennem årsrapporterne for de omfattede tilbud giver driftsherrerne et overblik over driften
af tilbuddene og deres tanker for udviklingen af samme. På samme vis skal de kommunale myndighedsfunktioner indmelde til deres forventninger til den fremadrettede anvendelse af tilbuddene
under det forstærkede samarbejde samt evt. ønsker til udviklingen af samme.
Sekretariatet har til formålet udarbejdet et udkast til et indmeldingsskema angående tilbuddene
under det forstærkede samarbejde. Indmeldingerne skal bidrage til, at der tegnes så nøjagtigt et
billede som muligt af myndigheds forventninger til forbruget af pladser og ønsker til udviklingen/ændringer af tilbuddene. Der lægges i de respektive skemaer for de enkelte tilbud op til såvel
en konkret indmelding på pladser som en uddybende begrundelse for samme. I tilfælde af forventninger om ingen eller meget begrænset brug af tilbuddene skal myndighedsfunktionerne/visitationsenhederne ydermere uddybende begrunde dette.
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Indmeldingerne skal tjene til at give det bedste afsæt for den gode dialog mellem myndighed og
udfører med henblik på at understøtte den forsatte faglige og økonomiske bæredygtighed af de
udpegede tilbud.
Det endelige indmeldingsskema udsendes umiddelbart efter evt. godkendelse på DAS-mødet, og
vil følge tidsplanen for indmeldingsskemaerne til Udviklingsstrategien med deadline mandag den
16. marts 2015. Driftsherrernes årsrapporter for de omfattede tilbud udsendes sammen med indmeldingsskemaet.
Indmeldingsskemaer vedr. de centrale udmeldinger for hhv. Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og Børn/unge med alvorlig synsnedsættelse.
I forbindelse med den nationale koordinationsstruktur og de to centrale udmeldinger, der blev udsendt fra Socialstyrelsen til de nordjyske kommunalbestyrelser den 31. oktober 2014, er der på
samme vis udarbejdet to spørgerammer/indmeldingsskemaer med henblik på udsendelse til de
kommunale myndighedsfunktioner.
Indmeldingsskemaerne er udarbejdet på baggrund af drøftelser i de to arbejdsgrupper, der er nedsat til at arbejde med de centrale udmeldinger, og der tages generelt udgangspunkt i Socialstyrelsens vejledende skabelon for afrapporteringen.
Socialstyrelsens vejledende skabelon er bygget op om 4 spørgsmålstemaer. Der er således
spørgsmål om 1) hvor stor målgruppen er, 2) hvilke indsatser og tilbud kommunerne anvender, 3)
hvilke udfordringer, der opleves samt 4) hvordan kommunerne og Regionen fremadrettet vil samarbejde for at sikre forsyningssikkerheden.
De fremlagte indmeldingsskemaer afviger dog på visse punkter fra Socialstyrelsens skabelon. Der
er bl.a. tilføjet enkelte uddybninger, præciseringer og vejledende bemærkninger, der skal bidrage
til en fælles forståelse af spørgsmålene set i lyset af det eksisterende samarbejde i Nordjylland om
de højt specialiserede tilbud på området. Indmeldingsskemaerne medtager desuden kun spørgsmålstemaerne 1-3 fuldt ud. I forhold til spørgsmålstema 4 (det fremadrettede samarbejde) lægges
der i stedet op til, at svaret skal baseres på dialog i de nedsatte arbejdsgrupper samt i DAS.
I forhold til indmeldingsskemaet vedr. børn og unge med alvorlig synsnedsættelse anbefaler arbejdsgruppen, at Institut for Syn og Hørelse forud for udsendelsen til kommunerne udfylder oplysninger vedr. kommunernes brug af instituttet. Et konkret eksempel herpå er, at der udarbejdes
kommunespecifikke lister med de børn og unge, der er omfattet af målgruppen for den centrale
udmelding, og sendes med ud til den enkelte kommune. Der adspørges i skemaet til den anslåede
fordeling af målgruppen, der modtager pædagogisk tilbud og/eller undervisningstilbud i henholdsvis almentilbud, segregerede tilbud og som både modtager almentilbud og segregerede tilbud. De
kommunespecifikke lister forventes således, at kunne lette det administrative arbejde med denne
fordeling.
Der adspørges endvidere i skemaet til de konkrete samarbejder omkring målgruppen, og i det alle
nordjyske kommuner har indgået samarbejdsaftaler med Institut for Syn og Hørelse, anbefales det
ydermere, at Institut for Syn og Hørelse på forhånd beskriver i skemaet de foreliggende aftalevilkår, der er indgået og aktuelt gældende for den enkelte kommune.
De endelige indmeldingsskemaer udsendes umiddelbart efter evt. godkendelse på DAS-mødet, og
vil følge tidsplanen for indmeldingsskemaerne til Udviklingsstrategien og Det Forstærkede Samarbejde med deadline mandag den 16. marts 2015.
Idet kommunalbestyrelsernes afrapporteringer på de centrale udmeldinger danner grundlag for
Socialstyrelsens monitorering af indsatsen og koordinationen i Nordjylland, er det af afgørende
betydning, at besvarelsen gives prioritet.
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Indstilling
Det indstilles, at Den Administrative Styregruppe
-

drøfter og godkender de respektive udkast til indmeldingsskemaer for rammeaftalen 2016

-

drøfter og godkender den udstukne tidsramme for indmeldingerne

Bilag


Udkast Indmeldingsskema Udviklingsstrategi 2016



Udkast Indmeldingsskema Det forstærkede samarbejde



Udkast Indmeldingsskema Central Udmelding vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade



Udkast Indmeldingsskema Central Udmelding vedr. børn/unge med alvorlig synsnedsættelse

Referat
Deltagerkredsen drøftede den forestående udsendelse af spørgerammer til brug for udarbejdelsen
af Rammeaftalen for 2016. Formanden fremhævede, at der som et nyt element, i forhold til spørgerammen vedr. Udviklingsstrategien for 2016, er tilføjet et spørgsmål vedr. hvorvidt der opleves udfordringer ift. kommunale strategier eller bevægelser hos kommuner beliggende i andre regioner,
der kan have betydning for nordjyske rammeaftaletilbud. Formanden gjorde endvidere opmærksom på, at det er i forbindelse med indmeldingerne til udviklingsstrategien for 2016, at kommunerne skal tilkendegive evt. intentioner om overtagelse af regionale tilbud. Herefter vil næstkommende
mulighed være i forbindelse med indmeldingerne til Udviklingsstrategien for 2020.
Spørgerammerne blev godkendt med flg. bemærkninger:
- I forhold til Det forstærkede samarbejde foretages en mindre forståelsesmæssig reformulering ift. spørgsmål ”B. Evt. årsag til vigende eller ingen søgning til tilbuddet”.
- I forhold til spørgerammerne vedr. de centrale udmeldinger orienterede formanden om, at
der er taget udgangspunkt i den vejledende spørgeramme udsendt af Socialministeriet. Det
blev godkendt, at besvarelsen af Socialstyrelsens spørgsmål 4, der er af mere strategisk
karakter, vil bero på en drøftelse i DAS regi på mødet onsdag den 8. april 2015, hvor de
kommunale indberetninger foreligger. I samme forbindelse blev det godkendt, at de to
spørgerammer forud udfyldes i det omfang dette lader sig gøre med henblik på at lette den
administrative arbejdsgang for de kommunale indmeldere.
Den fastsatte tidsfrist for indberetningerne blev godkendt med den tilføjelse, at der tages forbehold
for justeringer i disse affødt af evt. politiske behandlingsprocesser.
Det blev besluttet, at der i forbindelse med sekretariatets udsendelse af de respektive spørgerammer, laves fire separate udsendelsesmails for indberetningerne til hhv. Udviklingsstrategi 2016, Det
forstærkede samarbejde, Central udmelding vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og
Central udmelding vedr. børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.
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5. Præsentation og drøftelse af årsrapporter fra tilbuddene omfattet af Det forstærkede
samarbejde.
I forbindelse med vedtagelsen af det forstærkede samarbejde omkring de mest specialiserede tilbud i Nordjylland, blev det besluttet, at de omfattede tilbud skulle udarbejde årsrapporter med henblik på at skabe et udgangspunkt for den formaliserede dialog med kommunerne om tilbuddenes
status, udvikling og bæredygtighed.
Der er til formålet udarbejdet skabeloner for årsrapporterne med udgangspunkt i den af DAS tidligere fastsatte liste over de oplysninger, der skal indgå i årsrapporten. Skabelonerne er blevet til i
samarbejde mellem driftsherrerne for de omfattede tilbud og sekretariatet, og indeholder bl.a. om
oplysninger om belægning og aktivitet på ydelsesniveau, kapacitet, økonomien og tilbuddets udvikling.
Skabelonerne består af en hovedrapport, der nu forelægges DAS kredsen, og et supplerende bilag
vedr. oplysninger om de endelige regnskabstal, der forelægges DAS kredsen på mødet den 10.
juni 2015.
Årsrapporterne er dermed en central del af den gensidigt forpligtigende dialog mellem udfører og
myndighed, idet driftsherrerne for de respektive tilbud i årsrapporterne gør rede for såvel den faglige som den økonomiske bæredygtighed i tilbuddene. Den første generation af årsrapporter for de
udpegede tilbud under det forstærkede samarbejde foreligger nu og fremlægges med henblik på
præsentation og drøftelse i DAS-kredsen.
Ole Bjerre Jakobsen (Regionen) og Alice Aagaard Hagemann (Aalborg ÆH) – der til sammen udgør driftsherresiden for tilbuddene under det forstærkede samarbejde – indleder punktet med en
kort præsentation af årsrapporternes hovedkonklusioner.
Indstilling
Det indstilles, at Den Administrative Styregruppe
-

med udgangspunkt i årsrapporterne drøfter status for tilbuddene under det forstærkede
samarbejde

Bilag


Årsrapport Strandgården



Årsrapport Østerskoven



Årsrapport Specialbørnehjemmet Kvisten



Årsrapport Institut for Syn og Hørelse



Årsrapport Birken



Årsrapport Enterne



Årsrapport Kridtsløjfen



Årsrapport Hviddalen
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Referat
Ole Bjerre Jakobsen, Region Nordjylland og Alice Aagaard Hagemann, Aalborg Kommune fremlagde, som driftsherrer for tilbuddene omfattet af det forstærkede samarbejde, hovedkonklusionerne i de fremsendte årsrapporter.
Kvisten, Østerskoven, Institut for Syn og Hørelse samt Strandgården (Region Nordjylland)
I forhold til den økonomiske bæredygtighed af de regionalt drevne tilbud var der tilbagemelding om
stabil belægning/brug på såvel Kvisten, Østerskoven som Institut for Syn og Hørelse, mens
Strandgården forsat drives med en lavere belægning end ønskeligt. Der er imidlertid tale om en
stigende søgning til strandgården sammenlignet med 2013, idet flere kommuner uden for Nordjylland i stigende grad anvender tilbuddet. Tilbuddet vurderes at komme ud med et underskud for
regnskabsåret 2014, men dette vil ikke få indflydelse på taksten, idet dette dækkes ind af konsolideringsmidlerne. Der er særskilt opmærksomhed på, at Strandgårdens økonomiske bæredygtighed afhænger af kommuner uden for Nordjylland.
Birken, Enterne, Kridtsløjfen og Hviddalen (Aalborg Kommune, Ældre- og Handicap)
I forhold til den økonomiske bæredygtighed af tilbuddene vurderedes denne for Birken, Enterne,
Kridtsløjfen og Hviddalen at være uproblematisk idet, alle tilbuddene drives med fuld belægning.
Der er særlig opmærksomhed i forhold til målgruppeudviklingen på Kridtsløjfen og Hviddalen, idet
der opleves at der visiteres flere yngre borgere med sværere handicaps og flere blandede diagnoser. Endvidere opleves det at der visiteres flere borgere, der også har et synshandicap. På Birken
er der særlig opmærksomhed at målgruppen opleves i højere grad at have tillægsdiagnoser, mens
Enterne har oplevet en svingende søgning til tilbuddet, men pt. drives med fuld belægning.
Der var til mødet ikke udarbejdet årsrapport for HjerneskadeCenter Nordjylland/Taleinstituttet.
Denne udarbejdes efterfølgende og behandles på mødet i DAS onsdag den 8. april 2015.
Formanden konkluderede på baggrund af de fremsendte årsrapporter, at disse havde en god og
fyldestgørende form.

6. Udmøntning af fokusområdet om ”sammenhæng mellem social- og beskæftigelsesområdet”
Baggrund
Det blev med rammeaftalen for 2015 aftalt, at kommunerne i fællesskab skal sætte fokus på sammenhængen mellem beskæftigelsesområdet og socialområdet i Nordjylland med henblik på at
styrke den tværgående og helhedsorienterede indsats på tværs af lovområderne.
Sekretariatet har på den baggrund udarbejdet et første udkast til kommissorium for projektarbejdet
med fokusområdet i 2015.
Kommissoriets indhold
Der lægges i kommissoriet op til, at målgruppen afgrænses til 18-40årige på kanten af arbejdsmarkedet med sammensatte vanskeligheder, idet det er denne aldersgruppe, som beskæftigelsesreformerne vurderes at have medført de væsentligste omlægninger for.
Det foreslås, at der konkret skal ses på følgende aspekter af snitfladen mellem social- og beskæftigelsesområdet:
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1. Udfordringer og erfaringer med organiseringen af en tværfaglige og helhedsorienterede
sagsbehandling
2. Udfordringer og erfaringer med ressourceforløbene
3. Udfordringer og erfaringer med dobbeltordninger i lovgivningen
4. Udfordringer og erfaringer i sager med delt handlekommuneansvar
5. Udfordringer og erfaringer med tilpasning af boligstrategi til målgruppens ændrede forsørgelsesgrundlag
Arbejdet med fokusområdet inddeles i tre faser, hhv.:
Fase 1 (Afdækkende): fokus på at få indsamlet de kommunale erfaringer gennem spørgeskema og interviews, samt samlet evt. eksisterende undersøgelser med relevans for emnet.
Projektgruppen fastlægger det endelige undersøgelsesdesign.
Fase 2 (Behandlende): Projektgruppens drøftelse og analyse af det indsamlede data samt afholdelse af heldagskonference for kommunale fagchefer på social- og beskæftigelsesområdet. Konferencen skal bidrage til at drøfte og udbrede den indsamlede viden om de opstillede problemfelter.
Fase 3 (Anbefalende): Der udarbejdes kort afrapportering med projektgruppens konklusioner,
opmærksomhedspunkter og anbefalinger til området, herunder anbefalinger til mulige tværkommunale og/eller tværsektorielle tiltag og indsatser.
Projektperioden er 2015. Der skal afrapporteres til DAS primo 2016.
Projektgruppen foreslås sammensat af 4-6 kommunale myndighedsrepræsentanter, der repræsenterer hhv. beskæftigelses- og socialområdet. Der udpeges fagchefer og/eller centrale konsulenter,
der arbejder med den strategiske og organisatoriske udvikling af området. Rammeaftalesekretariatet varetager funktionen som sekretariat for projektet.

Kommissoriets behandling
I lyset af, at det vil være et ganske omfattende projekt, der vil blive sat i værk, skal der være sikkerhed for, at kommissoriet sammensættes, så det bredt vurderes at være dækkende og relevant.
Der bør herunder særligt være opmærksomhed sammensætningen af listen over de specifikke
udfordringer/erfaringer, som projektet skal sætte fokus på.
Det bemærkes, at kommissoriet i lige så høj grad vedrører beskæftigelsesområdet som socialområdet – men at kommissoriet ikke er blevet ”trykprøvet” i fora med indgående kendskab til beskæftigelsesområdet.
Forretningsudvalget foreslår på den baggrund, at DAS drøfter kommissoriet med fokus på dets
afgrænsning og relevans, og at kommissoriet herefter sendes i høring i den nyligt nedsatte direktørkreds på beskæftigelsesområdet (hvor der er møde den 27. januar 2015). Det foreslås desuden,
at Forretningsudvalget får mandat til at vurdere, om der kan sættes gang i udpegningerne umiddelbart efter beskæftigelsesdirektørkredsens behandling, eller om der er behov for en fornyet drøftelse og godkendelse af kommissoriet på næste DAS-møde den 8. april 2015.
Indstilling
Det indstilles, at Den Administrative Styregruppe
-

behandler kommissoriet
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-

anmoder beskæftigelsesdirektørkredsen om at behandle kommissoriet på sit møde den 27.
januar 2015

-

giver forretningsudvalget mandat til at beslutte, om der kan sættes gang i udpegningerne til
projekt umiddelbart efter beskæftigelsesdirektørkredsens behandling, eller om der er behov
for fornyet drøftelse og godkendelse af kommissoriet på næste DAS-møde den 8. april
2015

Bilag


Udkast til kommissorium

Referat
Kommissoriet blev foreløbigt godkendt med bemærkning om, at der indskrives i kommissoriet at
fokus også rettes på samarbejdet med børne- og familieområdet, da en større del af målgruppen
erfaringsmæssigt vil have børn, hvor der også er iværksat en indsats som eksempelvis en forebyggende foranstaltning eller evt. en anbringelse. Kommissoriet tilpasses med præcisering herom
og sendes til behandling i kredsen af beskæftigelsesdirektører på dennes møde den 27. januar.
Der blev samtidigt givet mandat til forretningsudvalget i forhold til at kunne beslutte evt. igangsættelse af udpegninger til arbejdet med fokusområdet efterfølgende behandling i kredsen af beskæftigelsesdirektører. Formanden supplerede, at det overordnede formål er at skabe erfaringsudveksling på tværs af kommunerne omkring et emne, der er relativt ubelyst.

7. Afrapportering fra den regionale følgegruppe vedr. Socialtilsyn Nord
Den Administrative Styregruppe besluttede 15. november 2013, at der i forbindelse med oprettelsen af Socialtilsyn Nord skulle nedsættes en regional følgegruppe med det formål at etablere et
forum, hvor socialtilsynets virksomhed kunne drøftes.
Udover møderne i den regionale følgegruppe har der i 2014 desuden været afholdt bilaterale møder mellem Socialtilsyn Nord og de enkelte kommuner og regioner.
Socialtilsyn Nord har - i samarbejde med følgegruppens medlemmer - udarbejdet en kort opsamling af erfaringerne med dialogen i følgegruppen og de bilaterale møder i 2014 (opsamlingen er
vedlagt som bilag).
Det fremgår af opsamlingen, at såvel form, som indhold af møderne har været oplevet positivt af
både Socialtilsyn Nord og kommuner og regioner. Det har været oplevelsen, at det har været givende for dialogen, at der både har været et forum for generelle drøftelser på følgegruppemøderne
og et forum for konkrete problemstillinger på de bilaterale møder.
På baggrund af de gode erfaringer vil der fortsat afholdes både følgegruppemøder og bilaterale
møder i 2015. For så vidt angår de bilaterale møder planlægges dog fremover kun med ét årligt
bilateralt møde i stedet for to.
Indstilling
Det indstilles, at Den Administrative Styregruppe
-

tager orienteringen til efterretning
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Bilag
-

Notat om erfaringer med samarbejdet og dialogen i Regional Følgegruppe til Socialtilsyn
Nord – 2014

Referat
Orienteringen blev taget til efterretning med opbakning fra DAS til at de bilaterale møder mellem
Socialtilsyn Nord og kommunerne reduceres fra to årlige møder til ét møde om året fremadrettet.
Formanden bemærkede endvidere, at forretningsudvalget havde drøftet den forsatte frekvens af
statusorienteringer fra Socialtilsynet, og at der i regi heraf havde været enighed om at anbefale til
DAS, at disse fremover gøres halvårlige med mindre der opstår særlige opmærksomhedspunkter.
Der var opbakning til forretningsudvalgets forslag, hvorfor næstkommende statusorientering vil
være i forbindelse med behandlingen af styringsaftalen på mødet i DAS den 17. august 2015.

8. Notat til KKR Nordjylland vedr. borgere med senfølger af seksuelt misbrug
Aalborg Kommune ønsker, at de nordjyske kommuner drøfter, om det vedlagte notat skal
fremsendes til KKR Nordjylland med henblik på stillingtagen til videreformidling til Ministeriet
for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.
Notatet skal fremsendes med henblik på at henlede ministeriets opmærksomhed på, at etableringen af de tre regionale centre bevirker, at borgere med senfølger, der er bosat i Region
Nordjylland, ikke har lige mulighed for at gøre brug af hjælpetilbuddene.

Indstilling
Aalborg Kommune indstiller, at Den Administrative Styregruppe
-

drøfter det fremsendte notat med henblik på beslutning om fremsendelse til KKR Nordjylland og videre stillingtagen til videreformidling til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration
og Sociale forhold.

Bilag
-

Notat senfølger af seksuelt misbrug

Referat
Det fremsendte notat blev drøftet med et særligt fokus på, at der er tale om en relativt usynlig målgruppe, idet det er en nødvendighed at have tilbuddet tæt på for at kunne anvende dette. Målgruppen er endvidere kendetegnet ved flertallet har en relativt høj alder før, der søges behandling for
senfølgerne af seksuelt misbrug. Hans Chr Mariegaard orienterede om, at man havde været i dialog med centeret i Århus, og at vurdering derfra var, at der i Aalborg Kommune alene formentlig
var tale om en skjult målgruppe på omkring 100 personer, der ikke modtager hjælp.
Det blev besluttet, at notatet fremsendes direkte til Socialministeriet sammen med et formandsbrev
med henblik på at udtrykke bekymring om hvorvidt der reelt er tale om et landsdækkende tilbud,
samt at betone bekymringen for de borgere i Nordjylland, der således ikke har adgang til den rette
hjælp. Der gøres i formandsbrevet endvidere opmærksom på, at man afventer den første statusrapport fra de tre centre, der forventes at kunne udsige mere om målgruppen.
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9. Tentativt program for det politiske temamøde i foråret 2015
I forbindelse med planlægningen af det kommende politiske temamøde for 2015, fremsender Forretningsudvalget forslag til foreløbigt indhold af og afholdelsessted for arrangementet.
På sidste møde i DAS blev det drøftet hvilke emner, der kunne være relevante at bringe op på det
kommende politiske temamøde i 2015. Det blev i samme ombæring besluttet, at deltagerkredsen
skulle bestå af såvel kommunale politikere som medlemmer af Regionsrådet.
Det foreslås konkret, at det politiske temamøde for 2015 afholdes i Idrætscenter Vendsyssel i Vraa
i ultimo april/primo maj måned i tidsrummet kl. 13.00-17.00, samt at indholdssiden retter fokus på
nogle af de forskellige emner, der aktuelt udfoldes på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Afholdelsestidspunkt forventes at foreligge på mødet i DAS den 16. januar
2015.
Temamødet forslås konkret opbygget af fem emner, der hver efterfølges af plenum drøftelser. De
nedenfor oplistede emner forventes på arrangementets afholdelsestidspunkt at være højaktuelle.
Sammenhængen mellem social- og beskæftigelsesområderne
Et af udviklingsstrategiens fokusområder i 2015 er sammenhængen mellem social- og beskæftigelsesområderne, og da det vurderes, at der på dette tidspunkt vil foreligge flere indkredsede emner af interesse, kunne det være et oplagt forum og tidspunkt at italesætte nogle af disse, der forventeligt også vil have har politiske interesse.
Socialstyrelsens to centrale udmeldinger
Status på arbejdet i Nordjylland med de to centrale udmeldinger, der på tidspunktet for temamødets afholdelse vil være inde i en afgørende fase. Idet DAS på mødet den 8. april skal drøfte de
overordnede tendenser og hovedkonklusioner i kommunernes indmeldinger, vil der således på
temamødet være mulighed for en politisk drøftelse af de foreløbige konklusioner, der forventes
indarbejdet i afrapporteringen.
Fremlæggelse af resultaterne af takstanalysen til KKR
En præsentation af resultaterne af det analysearbejde, der har pågået i forbindelse med den af
KKR bestilte takstanalyse, vil på tidspunktet for temamødets afholdelse være klare til fremlæggelse, hvorfor det kan overvejes at give dette fokus i forbindelse med temamødet. Der kan herunder
sættes spot på, hvilke omkostninger taksterne afspejler– dvs. hvorfor tilbuddene koster, det de gør
– hvor der evt. vil kunne justeres, og med hvilke konsekvenser?
Socialtilsynet og præsentation af tilbudsviften i Nordjylland (kommunalt, regionalt, og privat)
Som den afsluttende del af temamødet foreslås indarbejdes et oplæg fra Socialtilsyn Nord omkring
præsentationen af et overordnet overblik over tilbudsviften i Nordjylland – såvel kommunalt og regionalt som privat. Socialtilsyn Nord vil på dette tidspunkt have været i drift i ca. 1½ år, hvorfor det
vil være interessant at få præsenteret deres overblik over Nordjylland.
LOS
I en naturlig forlængelse af oplægget fra Socialtilsyn Nord foreslås det, at et indlæg fra LOS bliver
det sidste punkt på temamødet.
Der lægges på denne baggrund op til en drøftelse i DAS-kredsen af den foreslåede indholdsside
for det politiske temamøde.
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Indstilling
Det indstilles, at Den Administrative Styregruppe
-

drøfter og godkender tentativt program for det politiske temamøde 2015

Referat
Det blev besluttet, at programmet revideres således, at fokus lægges på den økonomiske og faglige udvikling på det specialiserede socialområde. Programmet tilstræbes således at komme til at
bestå af fire punkter; (1.) Det forstærkede samarbejde og status på arbejdet med de Centrale udmeldinger, (2.) Politisk drøftelse af prioriteringen af midler til området – evt. med paneldebat, (3.)
Oplæg fra Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud (LOS) og (4.)
Oplæg fra Socialtilsyn Nord omkring tilbudsviften i Nordjylland. Arrangementet afvikles som en
vekselvirkning mellem oplæg og debat.
Efterfølgende DAS mødets afholdelse er det blevet fastlagt, at temamødet afholdes i DGI Huset,
Jens Møllers Vej 3, 9440 Aabybro, torsdag den 23. april 2015 med start klokken 13.00. Fastlæggelsen af afslutningstidspunktet vil bero på den videre planlægningsproces.
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Sager til forventet efterretning
10. Takstanalyse 2015
Det fremgår af styringsaftalen, at styringsaftalegruppen har ansvar for at udarbejde en årlig analyse af takstudviklingen.
Styringsaftalegruppen har påbegyndt arbejdet med takstanalysen for 2015. Analysen vil følge
samme linjer som de to foregående år, og vil således primært have fokus på udviklingen i det samlede beregningsgrundlag for den enkelte driftsherre. Herudover vil der blive suppleret med en række overordnede nøgletal for områdets samlede udvikling.
For at kvalitetssikre data samt give mulighed for at synliggøre bagvedliggende forklaringer på evt.
særlige udsving vil der – i lighed med sidste år – blive gennemført en høringsrunde, hvor alle
driftsherrer får mulighed for at afgive bemærkninger til de dele af analysen, der vedrører egne data.
Høringen vil blive udsendt primo februar 2015. Takstanalysen vil blive færdiggjort på baggrund af
høringen og herefter forelagt DAS til godkendelse på næste møde den 8. april 2015.
Indstilling
Det indstilles, at Den Administrative Styregruppe
-

tager orienteringen til efterretning

Referat
Orientering blev taget til efterretning med bemærkning om, at der på mødet i DAS den 8. april vil
blive fremlagt en sagsfremstilling, der præsenterer problemstillingerne med den nuværende model,
der vanskeligt håndterer de mange differentierede takster.

11.Orientering om afholdt møde med Socialstyrelsen vedr. de centrale udmeldinger den 9.
januar 2015
Fredag den 9. januar 2015 blev der afholdt møde med Socialstyrelsen vedrørende de centrale udmeldinger og det generelle samarbejde med Socialstyrelsen omkring den nationale koordinationsstruktur. Formanden orienterer om drøftelserne på mødet.
Indstilling
Det indstilles, at Den Administrative Styregruppe
-

tager orienteringen til efterretning

Referat
Formanden orienterede om et konstruktivt møde med Socialstyrelsens udsendte. Socialstyrelsen
havde på mødet særlig opmærksomhed på hvorledes der i Nordjylland var startet op med arbejdet
omkring de centrale udmeldinger. Socialstyrelsen blev gjort opmærksomme på, at der i Nordjylland
tænkes en lidt anderledes proces ift. besvarelsen af spørgsmål 4 i spørgerammerne, hvilket der
ikke umiddelbart var indvendinger imod. Der var endvidere på mødet en drøftelse af hvorledes
Socialstyrelsen tænker at agere i processen efterfølgende afrapporteringerne. Socialstyrelsen åb14/16

nede i denne forbindelse op for en evt. drøftelse af det foreløbige udkast til afrapporteringer, når
disse forventes at foreligge i starten af juni 2015 med henblik på at afstemme den endelige afrapportering. Det fremgik ydermere på mødet, at Socialstyrelsen gerne ser, at dialogen med DAS
fremover også kan have fokus på at afdække ”nye” små målgrupper, hvor DAS måtte opleve et
behov for øget koordination. Afslutningsvist blev Socialstyrelsen orienteret om, at der i Nordjylland i
udgangspunktet ikke gøres brug af overgangsordningen, men at en evt. genaktivering af denne
vurderes på mødet i DAS den 10. juni 2015, hvor de endelige udkast til afrapporteringer foreligger.

12. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. ledsagelse af borgere i botilbud under ferie/udflugter mv.
DAS drøftede på sidste møde den 13. november 2014 kommunernes respektive serviceniveau for
ledsagelse af borgere i botilbud under ferieophold/udflugt mv. Det blev på mødet besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe til at se nærmere på feltet med henblik på at etablere et fælles overblik
over praksis og udfordringer på området, samt opstille forslag til fælles retningslinjer for håndteringen. Der var enighed om, at arbejdsgruppen som udgangspunkt skulle sammensættes med deltagelse fra 3-4 kommuner, Regionen samt med juridisk bistand.
Der er efterfølgende indkaldt indstillinger fra kommunerne og Regionen på deltagere til arbejdsgruppen. Sekretariatet orienterer på mødet om status for indstillingerne med henblik på, at DAS
kan fastlægge den endelige sammensætning af arbejdsgruppen.
Det bemærkes, at arbejdsgruppen forventes at kunne hente inspiration til sin afdækning af området i en ny spørgeskemaundersøgelse om socialpædagogisk bistand til deltagelse i aktiviteter,
ferier og udflugter for borgere på kommunale bosteder mv., som KL har offentliggjort den 25. november 2015. (KL’s notat om spørgeskemaundersøgelsens resultat ligger på kl.dk, og kan findes
ved at trykke her)
Indstilling
Det indstilles, at Den Administrative Styregruppe
-

Koordinerer og godkender arbejdsgruppens sammensætning

Referat
Arbejdsgruppens sammensætning blev godkendt med bemærkning om at processen for arbejdet i
gruppen har en kortvarig karakter, idet der er behov for en hurtig afklaring.
Den endelige godkendte sammensætning af arbejdsgruppen:


Aase Simonsen, Vesthimmerlands Kommune (Forstander på Institution Bøgevej)



Dorthe Svendsen, Frederikshavn Kommune (Afdelingsleder)



Kim Topholm Andersen, Mariagerfjord Kommune (Afdelingsleder)



Tina Christensen, Brønderslev Kommune (Visitator)



Rikke Kærgaard-Robinson, Region Nordjylland (Jurist)

Sekretariatet indkalder arbejdsgruppen.
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13. Eventuelt
Referat
Ny Takstbekendtgørelse
Ole Bjerre Jakobsen gjorde opmærksom på at den nye takstbekendtgørelse nu foreligger, og at
der bør være opmærksomhed på at denne, modsat de tidligere udkast, ikke længere indeholder
formuleringer omkring ”Vejledende takster”.
KOMBIT
Formanden orienterede om at DAS tidligere havde overveje at kontakte KOMBIT vedrørende udfordringerne med systemunderstøttelsen/vanskelighederne i samarbejdet med IT-leverandørerne.
Efterfølgende er man blevet opmærksom på, at KOMBIT allerede har startet et pilotprojekt op, hvor
man har gennemført et fælles udbud af en ny sammenhængende it-løsning på handicappede og
udsatte voksenområdet. Udbuddet omfatter 9 kommuner hvoraf to af disse er jyske; Kolding og
Viborg Kommuner. De første kommuner er gået i pilotdrift med systemet i tredje kvartal 2014. Formanden forslog på den baggrund, at DAS afventer erfaringerne fra det igangsatte KOMBIT projekt,
og evt. tager kontakt til Viborg Kommune på et senere tidspunkt.
Ændringer af fejl i takstbilaget for 2015
Sødisbakke afdelingen ”Bakkebo” (Takst 2) er forkert anført i takstbilaget med en takst på kr.
3.074, og ændres til kr. 4.798 som oprindeligt indmeldt af Region Nordjylland.
I forbindelse med takstindmeldingen for Svenstrupgård, Det Alternative Plejehjem, er der lokaliseret en mindre fejlberegning, der bevirker at taksten vil stige fra kr. 1.466 til kr. 1.499.
Sekretariatet retter til i takstbilaget på hjemmesiden.
Ministertemaet 2016 i Udviklingsstrategien for 2016
Formanden orienterede om, at sekretariatet af KL er blevet orienteret om, at ministeren i år ikke
har benyttet sig af muligheden for at melde et særligt tema ud. Årsagen er at ministeren i stedet
ønsker, at der gives ro til i stedet at arbejde med de centrale udmeldinger.

14. Næste møde onsdag den 8. april 2015 kl. 12.00-15.00
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