Click here to enter text.
Dokument: Neutral titel

Møde

Den Administrative Styregruppe

Tid

20. november 2015, kl. 12.00-15.00

Sted

Kridtsløjfen, Kridtsløjfen 50, 9000 Aalborg

Deltagere

Dorthe Jende (Vesthimmerlands Kommune), Hanne Madsen (Jammerbugt Kommune), Henrik Aarup-Kristensen (formand, Brønderslev Kommune), Kari Rune Jakobsen (Aalborg Kommune, Skoleforvaltningen), Peter Rasmussen (Mariagerfjord Kommune), Ulrik Andersen (Rebild Kommune), Hans Ole Steffensen (Frederikshavn Kommune), Tine Hansen (Hjørring
Kommune), Martin Bjørn Jensen (Region Nordjylland), Charlotte Søndergaard Andersen og
Frederik Moselund Møller (begge sekretariat for rammeaftaler/ref.).

Afbud

Alice Aagaard Hagemann (Aalborg Kommune ÆH), Hans Chr. Mariegaard (Aalborg Kommune FB), Lotte Keller Christensen (Læsø Kommune), Lone Becker (Thisted Kommune),
Rikke Albrektsen (Frederikshavn Kommune), Leif Serup (Hjørring Kommune), Ole Bjerre Jakobsen (Region Nordjylland), Helene Lund Therkildsen (KKR).

Mødet indledes med frokost

1.

Godkendelse af dagsorden

Referat: Godkendt uden bemærkninger.

2.

Godkendelse af referat fra mødet mandag den 17. august 2015

Referat: Godkendt uden bemærkninger.

Sager til behandling
3.

Godkendelse af takstbilag for 2016

Sagsfremstilling
Sekretariatet udsendte indkaldelse af takster for 2016 mandag den 14. september med frist for indmelding onsdag den
28. oktober 2015.
Takstindmeldingerne for 2016 viser en fortsat udvikling i retning af øget anvendelse af differentierede takster.
Taksterne fremgår af et fælles takstbilag, der viser pladsantal, budget og takst i 2016 for de omfattede tilbud opdelt på
målgrupper. Til brug for Den Administrative styregruppes drøftelser af taksterne er der desuden udarbejdet en supplerende oversigt, hvor de indmeldte takster er sorteret efter driftsherrer, og hvor 2015 takster også fremgår, såfremt de
foreligger. Desuden er differencen og den procentvise ændring mellem 2015 og 2016 taksterne beregnet.
Offentliggørelse
De indmeldte takster for 2016 skal i henhold til bekendtgørelsen på området offentliggøres på kommunernes og Regionens
hjemmeside sammen med styringsaftalen. På baggrund af behandlingen i DAS af de vedlagte takstbilag for 2016, udarbejder sekretariatet en endelig version af takstbilaget med henblik på offentliggørelse snarest efter mødet.
Den årlige takstanalyse

Sekretariat for Rammeaftaler

Boulevarden 13

9931 1574 / 9931 1575

9000 Aalborg

rammeaftalesekretariat@aalborg.dk

Det fremgår af styringsaftalen, at styringsaftalegruppen har ansvar for at udarbejde en årlig analyse af takstudviklingen,
der skal foreligge senest til marts. Styringsaftalegruppen vil på den baggrund nu dykke ned i de indmeldte takster for
2016, og fremlægge et udkast til analysen på næste møde til januar i Den Administrative Styregruppe
Indstilling
Det indstilles, at Den Administrative Styregruppe


drøfter og godkender de indmeldte takster for 2016.

Bilag


Bilag 1: Takstoversigt for 2016 fordelt på driftsherrer



Bilag 2: Takstoversigt for 2016 fordelt på målgrupper

Referat: Sekretariatet orienterede kort om, at der i indmeldingerne af taksterne for 2016 igen i år var en udvikling i retning af øget brug af differentierede takster, og at dette kunne blive en udfordring i forhold til den årlige takstanalyse. Sekretariatet orienterede endvidere om, at styringsaftalegruppen ville kigge på denne udfordring, og fremlægge et udkast til
et design for takstanalysen på næste møde i DAS d. 22. januar 2016.
Den Administrative Styregruppe godkendte takstbilaget for 2016 uden yderligere bemærkninger.
Sekretariatet har på baggrund af behandlingen i DAS udarbejdet en endelig version af takstbilaget, der, i henhold til bekendtgørelsen på området, skal offentliggøres på kommunernes og Regionens hjemmeside sammen med Styringsaftalen. Den endelige version af takstbilaget for 2016 er udsendt sammen med referatet fra mødet.

4.

Godkendelse af tilbud der går ind/ud af Rammeaftalen for 2016

Sagsfremstilling
Et kommunalt socialt tilbud skal som udgangspunkt være omfattet af styringsaftalen, hvis det anvendes af mindst 4 kommuner, men der er mulighed for at undtage tilbuddet, såfremt der er tale om et tilbud, der åbenlyst er af en lav kompleksitet.
Sekretariatet har på baggrund af takstindmeldingerne for 2016 udarbejdet en oversigt over, hvilke kommunale tilbud, der
er nyindmeldt, samt hvilke kommunale sociale tilbud, der er indstillet til at udgå af aftalen for 2016.
Det fremgår af oversigten (jf. bilaget), at følgende tilbud/ydelser er indmeldt for første gang;


Sødisbakke – Skovbrynet (SEL § 108), der drives af Region Nordjylland.

Det fremgår endvidere af oversigten, at der i år er 4 antal tilbud, der udgår af aftalen. Det drejer sig om følgende tilbud:


Midtvejshuset v. Nørbygård (SUL § 141), der drives af Thisted Kommune



Sødisbakke – Skovbakken (SEL § 108), der drives af Region Nordjylland



Gl. Kongevej, stuen (ABL & SEL §§ 83-87, 97, 98 & 102), der drives af Aalborg Kommune (ÆH)



Enghuset, Ny Enghuset (ABL & SEL §§ 83-87, 97, 98 & 102), der drives af Aalborg Kommune (ÆH)

Det kan derudover bemærkes, at Aalborg kommunes (FB) tilbud VoksenBøgen opdeles i forskellige afdelinger, samt at
Morsø kommunes to tilbud Bosted Enggården og Bosted Lupinvej sammenlægges til én institution ved navn Boenhederne på Mors.
Indstilling
Det indstilles, at Den Administrative Styregruppe


drøfter oversigten over de kommunale tilbud, der er meldt hhv. ind og ud af styringsaftalen for 2016, med henblik på en fælles vurdering af, om der er en ensartet fortolkning af styringsaftalens bestemmelser om, hvilke
tilbud der skal omfattes af aftalen.

Bilag


Bilag 3: Oversigt over tilbud, der er udmeldt eller nyindmeldt til styringsaftalen for 2016.
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Referat: Aalborg Kommune (ÆH) deltog ikke i DAS mødet, men havde tidligere på dagen på mødet i Socialdirektørkredsen orienteret om, at Gl. Kongevej og Enghuset udgik af Rammeaftalen som følge af, at det stort set kun er Aalborg
Kommune, som anvender tilbuddet.
Region Nordjylland orienterede om, at Sødisbakke – Skovbrynet er indmeldt som følge af renoveringen af Sødisbakke
og erstatter Sødisbakke – Skovbakken, da tilbuddet åbner under en ny struktur i nye og tidssvarende bygninger. Region
Nordjylland supplerede ligeledes, at det ved takstindmeldingerne ikke er et hensigtsmæssigt udgangspunkt for en diskussion af ændringer i tilbudsstrukturen, da det må være forudsat at sådanne ændringer har været indmeldt og drøftet
tidligere.
Formanden supplerede i forlængelse heraf, at det kunne være interessant at besøge Sødisbakke og se de nye byggerier. Det blev i den forbindelse aftalt at afholde næste møde i Socialdirektørkredsen og Den Administrative Styregruppe
på Sødisbakke.
Den Administrative Styregruppe drøftede de ny indmeldte og udmeldte tilbud, og vurderede at der var en ensartet fortolkning af styringsaftalens bestemmelser om, hvilke tilbud der skal omfattes af aftalen. DAS fremhævede endvidere, at det
er vigtigt at være opmærksomme på, at der er en tilstrækkelig tilbudsstruktur.
Sekretariatet har efter mødet været i dialog med Thisted Kommune, der informerede om, at Midtvejshuset v. Nørbygård
udtages af samarbejdet, som følge af at tilbuddet er sammenlagt med tilbuddet Nørbygård – Alkoholbehandling, og pladserne fremgår nu heraf i stedet.

5.

Årshjul for rammeaftalen 2017

Sagsfremstilling
I forbindelse med planlægningen af arbejde med udarbejdelsen af Rammeaftalen for 2017 har sekretariatet udarbejdet et
forslag til årshjul for processen, der forelægges til Den Administrative Styregruppes drøftelse og godkendelse.
Processen for udarbejdelse af Rammeaftalen 2017 er presset eftersom DAS mødet i juni er rykket til den 19. maj. Det
betyder, at fra der er frist for indmeldinger til udviklingsstrategi 2017, det forstærkede samarbejde og den centrale udmelding er ca. 1 ½ måned til at førnævnte produkter skal præsenteres for DAS. Det anbefales derfor at der er særlig opmærksomhed på at overholde fristen for deadline.
Den Administrative Styregruppe bedes være opmærksomme på, at møderækken i KKR for 2016 gør, at det ikke er muligt at have Rammeaftalen 2017 godkendt til den 15. oktober 2016, som er deadline jf. bekendtgørelsen. Det er påpeget
overfor KKR, og det har ikke vist sig muligt at flytte møderne.

Indstilling
Det indstilles, at Den Administrative Styregruppe


godkender årshjul for rammeaftalen 2017

Bilag


Bilag 4: Årshjul for Rammeaftalen 2017

Referat: Sekretariatet orienterede om, at 2016 vil blive et travlt år i forhold til udarbejdelsen af Rammeaftalen for 2017,
og at det derfor er vigtigt, at kommunerne og Regionen er opmærksomme på deadlines i forhold til indmeldinger til Rammeaftalesekretariatet. Sekretariatet orienterede endvidere om, at det kunne blive en udfordring at få Rammeaftalen for
2017 godkendt til tiden på grund af KKR Nordjyllands mødekalender. KKR Nordjylland vil således først kunne behandle
Rammeaftalen for 2017 på mødet den 16. september 2016, hvorfor kommunerne og regionen vil have under en måned
til at få Rammeaftalen godkendt i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet, da bekendtgørelsen om Rammeaftaler foreskriver at Rammeaftalen skal sendes til Socialstyrelsen senest d. 15 oktober.
Den Administrative Styregruppe godkendte årshjulet for Rammeaftalen 2017. Formanden bemærkede hertil, at det er
vigtigt at aftaler og deadlines overholdes, og anmodede i den forbindelse kommunerne og regionen om at være skarpe
på tidsfrister.

6.

Nedsættelse af arbejdsgruppe for arbejdet med den centrale udmelding vedr. spiseforstyrrelse

Sagsfremstilling
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Socialstyrelsen har den 1. november 2015 udsendt en central udmelding til alle landets kommunalbestyrelser. Udmeldingen vedrører børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser. På baggrund af den centrale udmelding skal der udarbejdes en afrapportering, hvor der sætte fokus på tilbud i Nordjylland til borgere med svære spiseforstyrrelser.
Sammensætning af arbejdsgruppe
Da der er stort tidspres på opgaven med at afrapportere på den centrale udmelding, har sekretariatet på forhånd udsendt
mail til DAS-kredsen med anmodning om at klyngerne og Regionen indstiller deltagere til arbejdsgruppen, der skal udarbejde udkastet til afrapportering på den centrale udmelding. Dette er gjort således, at arbejdsgruppens sammensætning
kan godkendes på mødet, og at arbejdsgruppen umiddelbart herefter kan gå i gang med arbejdet med at afrapportere på
den centrale udmelding. Jf. kommissorium for arbejdsgruppen til DAS, der er vedlagt som bilag til punktet.
Sekretariatet fremlægger de indstillede navne på mødet i Den Administrative Styregruppe.
Opgavebeskrivelse
Den centrale udmelding indeholder en række specifikke spørgsmål til kommunerne, og det er arbejdsgruppens opgave
at udarbejde et udkast til et koordineret, fælles nordjysk svar på Socialstyrelsens spørgsmål. Besvarelsen skal baseres
på skriftlige indmeldinger fra alle kommuner og gennem dialog med de relevante driftsherrer.
Med udgangspunkt i Socialstyrelsens vejledende spørgeskema, skal arbejdsgruppen udarbejde et spørgeskema tilpasset nordjysk kontekst, som anvendes til at indhente kommunale indmeldinger. Den Administrative Styregruppe modtager
en midtvejsorientering om arbejdet med afrapporteringen, når de kommunale indmeldinger foreligger, og på baggrund
heraf lægges der op til en strategisk diskussion om tilbud til borgere med svære spiseforstyrrelser i Nordjylland. Den Administrative Styregruppe skal på den baggrund foretage konkret vurdering af, om der er behov for en indledende drøftelse i KKR / Kontaktudvalget af de konstaterede tendenser og foreløbige udkast til konklusioner.
Tidsplan
Afrapporteringen på den centrale udmelding skal godkendes af KKR, Kontaktudvalget og alle de nordjyske kommunalbestyrelser inden fremsendelse til Socialstyrelsen. Den politiske godkendelse af afrapporteringen skal ske sammen med
den årlige politiske behandling af Rammeaftalen, hvilket vil sige senest den 15. oktober. Med udgangspunkt i den korte
tidsfrist for arbejdet med den centrale udmelding har Socialdirektørernes Forretningsudvalg på mødet den 30. oktober
2015 godkendt nedenstående tidsplan:
20. november 2015

Kommissorium for arbejdsgruppe der skal arbejde med den centrale udmelding behandles på DAS, og arbejdsgruppen nedsættes

December 2015

Arbejdsgruppe vedr. afrapportering på den centrale udmelding i gangsættes –
herunder udarbejdelse af spørgeramme.

Senest primo januar
2016

Spørgeskemaet udsendes til kommunerne

Medio februar 2016

Frist for indmeldinger vedrørende den central udmelding.

Marts 2016

Tendenser i indmeldingerne drøftes i DAS evt. i rådata

19. Maj 2016

1.udkast til afrapportering på den centrale udmelding behandles på DAS sammen med 1. udkast til Rammeaftalen 2017.

25. august 2016

Afrapportering på den centrale udmelding godkendes endeligt i DAS og sendes til godkendelse i KKR og efterfølgende til politisk behandling i kommunerne og Region Nordjylland.

Socialdirektørernes Forretningsudvalg har på mødet den 30. oktober 2015 besluttet at arbejdsgruppen kan udarbejde og
udsende spørgeskemaet vedrørende den centrale udmelding uden forudgående behandling i Den Administrative Styregruppe. Dette er med til at give arbejdsgruppen længere tid til at arbejde med indmeldingerne og giver mulighed for at
DAS kan få forelagt de foreløbige tendenser på mødet i marts.

Indstilling
Det indstilles, at Den Administrative Styregruppe


drøfter Socialstyrelsens centrale udmelding



godkender sammensætningen af arbejdsgruppen
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godkender kommissoriet for arbejdsgruppen

Bilag


Bilag 5: Central udmelding vedr. ”Børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser”.



Bilag 6: Kommissorium for arbejdsgruppen, der skal arbejde med den centrale udmelding.

Referat: Sekretariatet orienterede om sammensætningen af arbejdsgruppen, hvor kun klynge syd manglede at melde en
deltager ind, da de havde vurderet at de ikke havde de tilstrækkelige faglige kompetencer. Aalborg Kommune havde
meldt deltagere ind på både voksen- og børneområdet. Region Nordjylland havde indmeldt en deltager fra behandlingspsykiatrien, som koordinerer processen med specialsektoren. Sekretariatet orienterede om, at der derfor kun manglede
at blive indmeldt en planlægger ressource. Det blev i den forbindelse aftalt at klynge syd ville undersøge muligheden for
at indmelde en planlægger ressource.
De indmeldte deltagere er som følger:







Lone Tidemann, ungecentret, Brønderslev Kommune
Bodil Holst, visitationen, Morsø Kommune
Kent Langkær, Ældre- og Handicapforvaltningen Aalborg Kommune
Ingeborg Andersen, ungerådgivningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Aalborg Kommune
Elisabeth Thorgaard, Ambulatorium for spiseforstyrrelser, Region Nordjylland
Planlæggerressource afventer indmeldelse

Sekretariatet orienterede om, at Socialdirektørernes Forretningsudvalg har givet arbejdsgruppen kompetence til at udsende spørgeskemaet vedrørende den centrale udmelding uden forudgående behandling i DAS, da det giver mulighed
for at drøfte resultaterne to gange i regi af DAS.
Formanden tilføjede at det er vigtigt med en kvalificeret arbejdsgruppe, da man ønsker at styre processen og fortolke
Socialstyrelsens udsendte spørgeskema via arbejdsgruppen. Formanden fremhævede endvidere, at vi i Nordjylland kan
blive udfordret på, hvordan vores produkt til målgruppen ser ud, hvorfor det er vigtig at der er kvalificeret personale i arbejdsgruppen til at klæde DAS på, da man ønsker en drøftelse af arbejdsgruppens resultater i regi af DAS.
Region Nordjylland fremhævede ligeledes at det var vigtigt at være opmærksomme på, at denne centrale udmelding
kunne kræve et andet forløb og andre drøftelser end de to tidligere centrale udmeldinger, da vi i Nordjylland godt kunne
få udfordringer med at besvare denne.
Den Administrative Styregruppe godkendte den foreløbige sammensætning af arbejdsgrupper med ønske om, at den
bliver suppleret med en planlægger ressource. Den Administrative Styregruppe godkendte ligeledes kommissoriet for
arbejdsgruppen.

7.

Kommissorium for arbejdet med fokusområdet Misbrugsområdet i Udviklingsstrategien for 2016

Sagsfremstilling
I Udviklingsstrategien for 2016 er misbrugsområdet udvalgt som et ud af tre fokusområder. Indmeldingerne til Udviklingsstrategien for 2016 har således vist, at der er behov for at give misbrugsområdet en helt særlig opmærksomhed, da der
her - uanfægtet om der er tale om geografi, demografi og aldersmæssig spredning – tegner sig en fælleskommunal udfordring, der kræver yderligere belysning.
Der lægges i denne forbindelse op til, at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentation af:

3-4 kommunale myndighedsrepræsentanter

2 fagpersoner fra kommunale misbrugscentre

1-2 planlæggerressourcer der kan bidrage til udarbejdelsen af rapporten.

Sekretariat: rammeaftalesekretariatet
Der er udarbejdet et udkast til kommissorium for arbejdsgruppen til godkendelse af DAS. Kommissoriet tager afsæt i, at
indmeldingerne til Udviklingsstrategierne 2015 og 2016 tydeliggjorde at flere kommuner efterspurgte yderligere tilbud,
der specialiserede sig i målgruppen unge misbrugere. Der lægges derfor op til at arbejdsgruppen sætter særligt fokus på
unge op til 25 år med et vedvarende skadeligt forbrug af alkohol eller euforiserende stoffer. Formålet med arbejdsgruppen er, at afdække, om de indsatser, der er i regionen til målgruppen matcher kommunernes nuværende og fremtidige
behov. I den forbindelse kan der også være et videngenererende fokus på hvilke indsatser, der virker for målgruppen,
samt om disse indsatser er tilstede i regionen.
Indstilling
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Det indstilles, at Den Administrative Styregruppe


drøfter og godkender kommissorium for fælleskommunalt projekt vedr. styrkelse af misbrugsområdet i Nordjylland



indmelder deltagere til arbejdsgruppen for fælleskommunalt projekt vedr. styrkelse af misbrugsområdet i Nordjylland

Bilag


Bilag 7: Udkast til kommissorium for fælleskommunalt projekt vedr. styrkelse af misbrugsområdet i Nordjylland

Referat: Sekretariatet orienterede om, at der var en udfordring i forhold til at afgrænse målgruppen for arbejdsgruppens
arbejde, men at man havde valgt at afgrænse sig fra at kigge på borgere med dobbeltdiagnoser, da der allerede er nedsat en arbejdsgruppe på sundhedsområdet, som kigger på dette. Udfordringen lå derfor i at få afgrænset målgruppen
aldersmæssigt.
Jammerbugt Kommune fremhævede at det er et område med store udfordringer, og at der er behov for at få området
analyseret. Frederikshavn Kommune foreslog, at det kunne være en idé at lade målgruppen for arbejdet være misbrugere i aldersgruppen 14 – 30 år, da det er den definition kommunernes ungeenheder arbejder med. Det blev derudover
pointeret, at det er vigtigt at arbejdsgruppen både har deltagere fra ungeområdet og børne- og familieområdet.
Den Administrative Styregruppe besluttede, at kommissoriet godkendes med ovenstående justeringer. Det blev ligeledes
aftalt at sekretariatet skriver rundt og anmoder om deltagere til en arbejdsgruppe.

8.

Evaluering af temadag for brugerorganisationer, politikere og embedsmænd

Fredag den 13. november 2015 blev den årlige temadag for brugerorganisationer, politikere og embedsmænd afholdt i
DGI-huset i Aabybro. Formanden orienterer om temadagens forløb og udfald, og der lægges op til en generel drøftelse
af temadagens afholdelse.
Temadagen havde til formål at bygge videre på sidste års temadag, som også omhandlede retssikkerhed og ligebehandling. Temadagen i år var rettet imod at have et mere praksis orienteret perspektiv, der skulle forsøge at gøre de juridiske
begreber mindre abstrakte. Introduktionen blevet givet ved oplæg af Mogens Gade, mens temaet for dagen blev udfoldet
gennem to oplæg med fokus rettet mod hhv. ligebehandling i forhold til FN’s handicapkonvention, og fra rettigheder til
behov. Temadagen havde deltagelse af ca. 85 personer.
Indstilling
Det indstilles, at Den Administrative Styregruppe
-

drøfter temadagens forløb og giver evt. tilbagemeldinger fra deltagerkredsen

Referat:
Evaluering af temadagen for brugerorganisationer, politikere og embedsmænd 2015
Frederikshavn kommune indledte punktet med at fremhæve, at formen for temadagen havde været bedre end tidligere
år, og fremhævede at særligt Mads Espersens oplæg havde været godt. Hjørring havde ligeledes fået gode tilbagemeldinger fra deltagerne på dagen, og fremhævede også Mads Espersens oplæg og at man mente der havde været en god
dialog. Jammerbugt argumenterede for, at det var fint med gruppedrøftelserne ved bordene, men at det ikke må blive for
meget.
Formanden argumenterede for, at det er en udfordring at få fat i brugerorganisationerne, og at der bliver færre tilmeldte
til temadagen hvert år, hvilket illustreres ved at der i 2013 var 150 deltager imens der kun var 85 i år. Regionen bakkede
op om dette, og argumenterede for, at de deltagende brugerorganisationer på dagen ikke har fokus på det specialiserede socialområde. Regionen stillede endvidere spørgsmålstegn ved, hvordan det kan lade sig gøre at få input fra brugerorganisationerne til det specialiserede socialområde på en temadag, og foreslog i den forbindelse at en løsning kunne
være at have en skarpere profil på temadagen omkring det specialisere socialområde. Vesthimmerlands Kommune oplevede samme problematik i forhold til deres politikere, hvor politikerne føler at de mere skal svare på enkeltsager end diskutere generelle problemstillinger på det specialiserede socialområde. Det blev ligeledes pointeret, at det er svært at
finde et emne, der rammer de mange målgrupper.
Frederikshavn Kommune foreslog at det kunne være en idé, at alle kommuner inden en temadag havde vendt invitationen i deres handicapråd både for at sikre deltagere, men også for at have diskuteret formålet med dagen. Formanden
opsummerede at det også var relevant at involvere dialogforum i denne debat, og få dem til at tage stilling til disse udfordringer. Endvidere blev det fremhævet, at man skulle være klarere på at temadagen og dens indhold skal have relevans
for rammeaftalesamarbejdet.
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Drøftelse af det politiske dialogmøde 2016
Den Administrative Styregruppe drøftede i forlængelse af evalueringen af temadagen, det årlige politiske dialogmøde,
som i 2015 var blevet aflyst på grund af manglende tilmeldinger. Formanden indledte drøftelsen med at nævne, at principperne om det forstærkede samarbejde var resultatet af et politisk dialogmøde i 2012, og efterspurgte efterfølgende
om, man kan finde et emne, der kan få folk til at engagere sig. Regionen argumenterede i den forbindelse for, at hvis et
politisk dialogmøde skal have relevans, så skal man turde sætte noget på spil og i højere grad finde emner, der kalder på
politisk stillingstagen og hvor der kan optegnes en ”brændende platform”, som man havde gjort på mødet i 2012.
Vesthimmerlands Kommune foreslog at et politisk dialogmøde kan anvendes til tættere samarbejde med politikerne, hvor
man f.eks. kunne drøfte udfordringerne på misbrugsområdet, som er et af fokusområderne i udviklingsstrategien 2016.
Formanden foreslog at et andet tema kunne være om Rammeaftalen havde overlevet sig selv. Regionen argumenterede
i forlængelse heraf, at rammeaftalen havde mere relevans i at orientere sig mod spillet mellem stat og kommune, da det
er her det væsentligste arbejde ligger som f.eks. den centrale udmelding.

9.

Status på samarbejdet mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland på socialpsykiatriområdet

Sagsfremstilling
Indledning
Som Den Administrative Styregruppe tidligere er orienteret om, har Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland
indgået et samarbejde på socialpsykiatriområdet. Det er aftalt, at der løbende orienteres om samarbejdets resultater og
fremdrift.
Samarbejdet er i god fremdrift og giver anledning til udvikling af meningsfulde og nyskabende løsninger for borgere og
medarbejdere. Med afsæt i den fælles vision om, at projektet skal give borgere med socialpsykiatriske vanskeligheder
”Banebrydende muligheder i eget liv”, er det således lykkedes at finde løsninger på de udfordringer og problemstillinger
der naturligt følger en uprøvet samarbejdskonstruktion. Løsninger som understøtter projektet og dets formål om at skabe
synergier, øget kvalitet i indsatserne og sammenhæng i forløbene til gavn for borgerne.
Samarbejdet er igangsat i forbindelse med afklaringen af, hvorledes de fysiske rammer på de to regionale botilbud Vestervang og Skovvænget, som begge er beliggende i Vesthimmerlands Kommune, skal fornyes.
Fokus har været på at udvikle forslag og ideer til, hvordan indsatsen på det socialpsykiatriske område kan organiseres
og koordineres på en ny og bedre måde. Herunder drøftes hvordan de fysiske rammer - som både kommunen og regionen har behov for at nytænke – gensidigt kan understøtte parternes strategier på det socialpsykiatriske område.
De nye fysiske rammer
Samarbejdet har udfoldet sig i en spændende og unik konstruktion, som indebærer, at kommunen og regionen etablerer
sig på en fælles beliggenhed i Aars, hvor der skal bygges henholdsvis et kommunalt botilbud til 20 borgere, et regionalt
botilbud til 40 borgere, samt et fælles byggeri (Fælleshuset) der vil rumme både kommunale og regionale aktiviteter. Huset vil både komme til at indeholde lokaler til fælles brug, samt lokaler der selvstændigt tilhører kommunen eller regionen.
For kommunens vedkommende skal der bl.a. etableres et bostøttecenter i Fælleshuset, som også rummer et værestedstilbud. For regionens vedkommende etableres en række servicefaciliteter, bl.a. aktivitetsrum og kontor- og mødelokaler,
der almindeligvis er tilknyttet boenheder.
Med den fælles placering og etablering af et fælleshus ser parterne, at der skabes mulighed for en række faglige og
driftsmæssige synergier som blandt andet:





En naturlig adgang til øget dialog og tæt samarbejde mellem fagpersoner, som både kan understøtte kvaliteten i
indsatsen, samarbejdet om borgerne og etableringen af sammenhængende forløb.
En naturlig adgang til fælles kompetenceudvikling og etablering af faglige miljøer, som kan understøtte indsatserne samt udvikling af nye tiltag og aktiviteter til gavn for borgerne.
Etablering af miljøer som understøtter borgernes mulighed for netværksdannelse.
Driftsøkonomiske fordele, blandt andet ved at der opnås en større udnyttelsesgrad af de fysiske rammer.

Processen og milepæle
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Den forgangne periode har været brugt på at få beskrevet projektet, samt afklaret en række opgaver af teknisk, økonomisk og juridisk karakter. Der er således udarbejdet kravspecifikationer for hvert af de tre projekter, overordnede principper for ejerskab, drift, udbud, organisering og finansiering, samejekontrakt, købsaftaler i forbindelse med grund, overordnede principper for ejerskab og udbudsmateriale m.v.
Aktuelt pågår et EU-udbud med henblik på at få valgt én fælles totalrådgiver, som skal forestå løsningen af de tre projekter (det kommunale byggeri, det regionale byggeri og Fælleshuset). Totalrådgiveren forventes at være valgt januar 2015,
hvorefter udarbejdelsen af dispositionsforslag går i gang.
Både det kommunale byggeri og Fælleshuset skal gennemføres som fagentrepriser, mens regionens byggeri skal gennemføres som totalentreprise. Det betyder, at der er lidt forskellige tidspunkter for byggestart. Således har Fælleshuset
og det kommunale byggeri byggestart november 2017, mens de regionale boliger startes op september 2017.
Alle byggerierne er færdige på stort set samme tidspunkt – forventelig i slutningen af 2018.
Indstilling:
Det indstilles, at Den Administrative Styregruppe:
-

tager orienteringen til efterretning

Referat: Regionen orienterede om, at samarbejdet mellem Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune er et af
de mange tiltag som man er i gang med inden for socialpsykiatrien, hvor man er ved at renovere tilbud, og lave de enkelte tilbud specifikke, således at hver enkelt tilbud har noget de er specielt gode til. I dette projektsamarbejde med Vesthimmerlands Kommune er der særligt gode forudsætninger for at arbejde med inklusion, og samarbejdet viser at man i
en region som Nordjylland kan endnu mere når man arbejder sammen. Regionen argumenterede ligeledes for, at dette
projekt inviterede til at tænke på tværs. Vesthimmerland Kommune supplerede med, at det er interessant at nytænke,
hvad vi kan i fællesskab, men at der også ligger et stort stykke arbejde bag sådan et projekt. Man håbede dog, at noget
af det arbejde der lå bag kunne give inspiration til fremtidige samarbejdsmodeller, og fremhævede at man i Vesthimmerlands kommune ligeledes brugte denne samarbejdsmodel på sundhedsområdet.
Den Administrative Styregruppe tog orienteringen til efterretning.

Sager til forventet efterretning

10. Status på afholdt møde med Socialstyrelsen vedrørende tilbudsportalen
Baggrund
Socialdirektørkredsen besluttede på sit møde den 10. oktober 2014, at Socialdirektørkredsen i Nordjylland tilsluttede sig
en skrivelse, som DAS i Midtjylland ville fremsende til Socialstyrelsen med henblik på at udtrykke kritik af Tilbudsportalen, og herunder særlig kritik af indmeldingerne på Tilbudsportalen til Socialtilsynene. For at imødekomme de fremsatte
kritikpunkter inviterede Socialstyrelsen til en workshop der rettede fokus på at revidere budgetskemaerne, samt inviterede til et dialogmøde i Odense den 9. juni 2015.
På mødet i Socialdirektørkredsen den 8. april 2015 oplyste formanden, at han desværre var forhindret i at deltage i dialogmødet, hvorfor det blev besluttet, at rette henvendelse til DASSOS i Midtjylland med henblik på at lade den nordjyske
repræsentation gå herigennem. Socialdirektørkredsen anmodede i den forbindelse om en status på det afholdte møde
med Socialstyrelsen på mødet i Socialdirektørkredsen den 17. august 2015. Sekretariatet erfarede efterfølgende, at Socialstyrelsen aflyste mødet pga. valget, hvorfor der ikke kom en opfølgning på august mødet.
Sagsfremstilling
Mødet med Socialstyrelsen blev afholdt mandag den 26. oktober 2015 som et videomøde, og var af en times varighed.
Der blev på mødet udarbejdet et beslutningsreferat af Socialstyrelsen, som er vedlagt som bilag til punktet.
Der var enighed om, at det var relevant at Socialstyrelsen igangsatte en revision af Tilbudsportalens indberetning. Socialstyrelsen har efter mødet fremsendt et notat om revision af tilbudsportalen – jf. bilag. Af notatet fremgår det at ændringerne dels omfatter en reducering i omfanget af felter i indberetningen, og dels en optimering af processen omkring opdatering af oplysningerne på Tilbudsportalen ved at autogodkende udvalgte oplysninger. I alt er der foretaget revision af
følgende antal felter:
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Socialstyrelsen pointerer, at der ikke skal indsamles flere oplysninger end nødvendigt og det fremgår samtidig at ressourceforbruget i forbindelse med tilsynskommunernes indhentning af supplerende oplysninger på ad hoc basis skal afvejes i forhold til ressourceforbruget ved indberetning og vedligeholdelse af oplysningerne til Tilbudsportalen.

Indstilling:
Det indstilles, at Den Administrative Styregruppe:
-

tager orienteringen til efterretning

Bilag


Bilag 8: Beslutningsreferat fra dialogmøde med Socialstyrelsen.



Bilag 9: Notat om revision af tilbudsportalen

Referat: Sekretariatet orienterede kort om de ændringer revisionen af tilbudsportalen havde ført til. Regionen tilføjede at
indberetningerne til tilbudsportalen er et stort og besværligt arbejde.
Den Administrative Styregruppe tog orienteringen til efterretning.

11. Status for godkendelse af Rammeaftalen for 2016
Rammeaftalen for 2016 har været til politisk behandling i kommunerne og Regionen. Som følge af at KKR mødet i september blev flyttet fra den 4. september til den 25. september har det ikke været muligt at få Rammeaftalen politisk godkendt i alle byråd og Regionsrådet senest den 15. oktober. Fra tidligere år har der dog været præcedens for, at Rammeaftalen først sendes til Socialstyrelsen op til en måned efter, at den har, skulle være godkendt. Derfor spurgte sekretariatet den 1. september kommunerne og Region Nordjylland om, hvorvidt Rammeaftalen 2016 kan være godkendt i de respektive udvalg senest den 15. november. På baggrund af svarene blev det aftalt, at der var frist for fremsendelse til Socialstyrelsen den 15. november 2015.
Rammeaftalen er godkendt i Regionsrådet og i byrådene med undtagelse af Rebild kommune. Det skyldes, at der er lavet en særlig aftale med Rebild Kommune, da det først var muligt at få det byrådsbehandlet den 26. november.
Rammeaftalen er sendt til Socialstyrelsen med bemærkning om at den er godkendt af Region Nordjylland og de nordjyske kommuner med undtagelse af Rebild Kommune.
Indstilling:
Det indstilles, at Den Administrative Styregruppe:
-

tager orienteringen til efterretning

Referat: Sekretariatet orienterede kort om, at Rammeaftalen for 2016 var sendt til Socialstyrelsen med bemærkning om,
at den er godkendt af Region Nordjylland og de nordjyske kommuner med undtagelse af Rebild Kommune, der behandler Rammeaftalen d. 26. november 2015.
Den Administrative Styregruppe tog orienteringen til efterretning,
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12. Eventuelt

13. Næste møde afholdes fredag den 22. januar 2016 kl. 12.00-15.00
Referat: Det næste møde i Den Administrative Styregruppe den 22. januar 2016 afholdes på Region Nordjyllands tilbud
Sødisbakke.
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