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Møde Den Administrative Styregruppe 

Tid 17. januar 2013, kl. 12.30 

Sted Hotel Comwell Rebild 

Deltagere Henrik Aarup-Kristensen, Sven Åge Fog, Hans Ole Steffensen, Jens Nør-
gaard, Jesper Hosbond Jensen, Jan Lund- Andersen, Ole Bjerre Jakob-
sen, Rikke Albrektsen, Lone Boelt Møller og Hilde E. Thun Holst/ref 

Afbud Jan Nielsen, Hans Chr. Mariegaard, Lone Vestergaard, Elsemarie Lauv-
ring, Dorthe Jende, Henrik Leth, Flemming Hansen, Leif Serup, Line Roh-
de 

Sagsnr./Dok.nr. 2011-14113 / 2013-2784 

  

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra 25. oktober 

Godkendt 

3. Orientering om konstituering af nyt DAS og orientering om nyt FU 

I forbindelse med at koordinering af rammeaftalen på specialundervisningsområdet er overgået til 
kommunerne, godkendte Kommunaldirektørkredsen på møde den 4. januar en udvidelse af Soci-
aldirektørkredsen (SOCDIR), Forretningsudvalget (FU) og Den Administrative Styregruppe (DAS). 
De respektive fora er fra dags dato suppleret om med følgende repræsentanter: 

 Jan Lund-Andersen, direktør for Børn og Familieforvaltningen, Jammerbugt kommune (FU, 
SOCDIR og DAS). 

 Elsemarie Lauvring, forvaltningschef for Børne og skoleforvaltningen Vesthimmerlands 
kommune (SOCDIR og DAS). 

 Dorthe Jende, forvaltningschef for Sundhedsforvaltningen Vesthimmerlands kommune (FU, 
SOCDIR og DAS). 

 Lone Vestegaard, skolechef i Skole og Kulturforvaltningen, Aalborg kommune (SOCDIR og 
DAS) 

 Svend Åge Fog, socialchef Jammerbugt kommune (indtræder foreløbigt i SOCDIR og DAS) 
 
Henrik Aarup Kristensen, indleder punktet. 
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Indstilling 

Den Administrative Styregruppe bedes 

 at tage orienteringen til efterretning  

Referat 

Orientering taget til efterretning 

4. Opfølgning på politisk dialogmøde 4. december 

Tilbagemeldinger fra plenumdrøftelser 

Der blev udtrykt behov for at fastholde og udvikle de specialiserede tilbud i regionen, men der skal 
ses på hvilket behovet der er. Nogle kommuner kan selv løfte opgaven /opgaverne, mens andre er 
mere afhængige af, at andre løfter opgaven for de. Der er forskel på kommunestørrelser og der-
med også forskel på behov og omfang.   

Der var enighed om, at takstfinansiering er vejen frem. ”Vi vil betale for det, vi bruger på konkur-
rencemæssige vilkår”. Det er vigtigt med fleksibilitet, bl.a. ved at de specialiserede tilbud tilbyder 
udadgående ydelser, og det er vigtigt at der er specialiserede tilbud, der kan ligge centralt. Emner 
som, murstensløshed, høj fleksibilitet, kompetencerne flytter sig efter behovene, tilbuddet skal til 
borgeren og ikke omvendt blev drøftet og vendt både i plenum og i gruppedrøftelserne. 

Der blev også pointeret vigtigheden af, at de mindre kommuner kan gå sammen og lave særlige 
aftaler i klynger omkring de målgrupper, hvor dette er hensigtsmæssigt. Der eksisterer i dag for-
skellige former for samarbejdsaftaler kommuner imellem, f.eks. på misbrugsområdet.  

I forhold til Viden, var der bred enighed om, at vide er vigtig – der er nødvendigt at kunne doku-
mentere, hvad vi laver, for at finde ud af, hvad der virker. Der skal udarbejdes centrale retningslin-
jer, som kommunerne skal arbejde efter. 

Der blev også givet udtryk for, konkurrencen mellem kommunerne og regionen er trættende og 
allestedsnærværende. I forhold til de oplæg som blev holdt var der fra nogle af deltagerne en ople-
velse af, at det var ensidigt fra kommunernes side og der blev efterspurgt mere viden fra eksperter 
ved afholdelse af sådanne dialogmøder, som kan give et input til beslutningsprocessen. 

Et af de emner som kom til at præge i debatten var behovet for politisk forankring og erkendelsen 
af, et strategisk og forpligtende samarbejde er et politisk spørgsmål. Der blev udtrykt behov for en 
igangsættelse af en politisk proces, som skal speedes op og gøres på en anden måde, idet politi-
kerne bør skabe den politiske ramme hvorefter embedsmændene kan fylde den ind. 

Der fremkom et helt konkret forslag til en ”politisk arbejdsgruppe” på tværs af partier og kommuner, 
som blandt andet skal udvikle den fremtidige samarbejdsmodel. Forslaget gik på, at alle 11 kom-
muner og region skal være med, men ingen har vetoret. Arbejdsgruppen skal kun være bundet af 
deres overbevisning og gode ideer.  

Nøgleord i opsamlingen 

 Der er grundlag for at udvikle og etablere forpligtende samarbejder på tværs også med 

økonomiske bindinger   

 Signaler om mulighed for forskellig former for samarbejde: klynger, murstenløshed, fleksibi-

litet  

 Der skal arbejdes med vidensdeling og evidens  
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 Der skal tages et politisk ansvar for samarbejdet evt. med etablering af en ”politisk arbejds-

gruppe” 

Der har efterfølgende været afholdt et opfølgningsmøde mellem Kirsten som proceskonsulent, Jan, 

KKR sekretariatet og sekretariatet og der var i kredsen enighed om, at det havde været et godt 

møde med god og konstruktivdialog og at der skal arbejdes videre med de emner og forslag som 

blev bragt op.  Der blev endvidere foreslået, at denne form for møde skal indgå i årshjulet for ram-

meaftalen og dermed erstatte det møde som er forbeholdt kredsen af kommunale udvalgsformænd 

med ansvar for det sociale område.  

Henrik Aarup Kristensen indleder punktet 

Indstilling 

Den Administrative Styregruppe bedes at 

 drøfte tilbagemeldingerne fra det politiske dialogmøde  

 der arbejdes videre med nogle af de tilbagemeldinger som kom ved møde 
o politisk arbejdsgruppe / følgegruppe 
o udarbejdelse af konkrete forslag til økonomiske bindingsmodeller 
o udarbejdelse af konkrete forslag til samarbejdsmodeller  

 godkende at politisk dialogmøde indskrives som en del af rammeaftalens årshjul og erstat-
ter det dialogmødet som i hidtidig fremgår 

Referat 

Henrik orienterede om de drøftelser og anbefalinger som fremkom ved møde i SOCDIR og som 
var følgende: ” Jan indledte punktet og redegjorde for, at området har en større appel til en større 
kreds af politikere end hvad vi har været opmærksomme på. Socialdirektørerne tiltrådte indstillin-
gen, med en præcisering om, at der i forbindelse med forslaget om at arbejde med økonomiske 
modeller og bindinger skal ses i sammenhæng med bilaterale samarbejdsformer / klyngesamar-
bejder. Der var enighed om, at Taleinstituttet og processen heraf, kan danne præcedens for det 
kommende samarbejde. Endelig var der enighed om, at sekretariatet skal udarbejde forslag til et 
kommissorium for et politisk udvalgsforum. Kommissoriet præsenteres ved næste møde den 18. 
marts.”  

Ole gav en tilbagemelding i forhold til regionspolitikernes oplevelse af møde, og fra regionens side 
var omstændighederne i forbindelse med Taleinstituttet der fyldt meget. Der var en drøftelse af den 
udfordring der ligger i ønske om et mere forpligtende strategisk samarbejde og kommunernes øn-
ske om autonomi. Henrik redegjorde i den forbindelse for muligheden for, at arbejde mere klynge-
orienteret, og at klyngesamarbejder, kan være løsningen og give mulige mellemveje. Der vare 
enighed om, at der skal være bedre rammer for politisk dialog og regionen støtter fuldt op om, at 
der arbejdes videre med forslag til et politisk forum for dialog.  

Indstilling godkendt med bemærkninger fra SOCDIR.   
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5. Godkendelse af nyt kommissorium for ”strategisk samarbejde” 

Arbejdsgruppens arbejde blev ved det politiske dialogmøde den 4. december præsenteret.  Det 
afsluttende arbejde bestod af en kortlægning af alle de sociale tilbud som er i regionen(i og udenfor 
rammeaftale samt de private opholdssteder) og en oversigt over de tilbud som kommunerne og 
regionen via en rundspørgen har betragtet som værende uerstattelige. Præsentationen dannet 
grundlaget for den efterfølgende politiske drøftelse. 

De politiske tilbagemeldinger har givet arbejdsgruppen anledning til, at udarbejdet et revideret 
kommissorium, hvor fokus på det kommende arbejde skal være udarbejdelsen af forslag til fremti-
dige fælleskommunale /regionale visioner og handlemuligheder indenfor området.  

Arbejdsgruppens opdrag vil således bestå i, at definere forslag til de fremtidige visioner for områ-

det og, at skabe et fundament for en administrativ og politisk visionsdrøftelse om det fremtidige 

samarbejde. Visionerne kan tage udgangspunkt i nogle af de nøgleord som kom frem ved det poli-

tiske møde: 

 Tillidsfuld dialog 

 Sikre at den specialiserede faglighed og viden bevares og udvikles 

 Sikre unødig kapacitet / undgå suboptimering 

Visionerne skal understøttes af konkret handling og modeller som f.eks. 

 Forpligtende dialog  

 Fredning af tilbud /pladser (f.eks. i form af en aftale om, at der ikke etableres alternative 

pladser / tilbud i en bestemt periode) 

 Økonomiske modeller  

Arbejdsgruppen skal opstille forskellige handlemuligheder, således at der kan være en politisk 

drøftelse med forskellige ”valgmuligheder”. En palet af handlemuligheder skal medvirke til mulig-

heden for en større politisk involvering og forankring af det strategiske arbejde på området, hvilket 

også er i tråd med de ønsker politikerne selv udtrykte ved møde den 4. december.  

Arbejdsgruppens arbejde præsenteres ved et døgnseminar for Den Administrative Styregruppe i 

august måned, hvor det danner grundlag for en ”visionsdag”.  Den Administrative Styregruppes 

arbejde med visionerne præsenteres for KKR som drøftelses- og beslutningsoplæg. 

Henrik Aarup Kristensen, indleder punktet 

Indstilling 

Den Administrative Styregruppe bede 

 At drøfte og godkende forslag til revideret kommissorium 

Bilag 

 Revideret kommissorium strategisk samarbejde 

Referat 

Regionen ønsket, at der af kommissoriet skal fremgå, at efter behandling i KKR, skal oplægges 
tilsvarende drøftes i KU. Der var en drøftelse af, hvordan ”uhensigtsmæssig” kapacitetsudvikling 
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håndteres og hvordan vi kan være på forkant ved ændringer i efterspørgselsmønstre, særligt ved i 
forhold til tilbud som er særlig sårbare ved ændringer. Der var enighed om, at drøftelser om kapa-
citet og kapacitetstilpasninger skal tages løbende og at enhver driftsherre og myndighed er ansvar-
lig for, at dagsordensætte udfordringer når de opleves.  

Medlemmer af arbejdsgruppen er som følgende: 

Arbejdsgruppens deltager blev præsenteret som følgende: 

Mette Brandt, Frederikshavn kommune 

Tina Mørk, Hjørring kommune 

Lone Hestvang, Vesthimmerlands kommune 

Martin Bjørn Jensen, Region Nordjylland 

Sidse K. Kristensen, Aalborg kommune 

Carsten L. Johansen, Aalborg kommune 

Lone B. Møller, Sekretariatet 

Hilde E. Thun Sekretariatet (formand) 
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6. Status på region Nordjyllands arbejde med KL’s 10 anbefalinger på hjerneskadeområdet  

KKR har anmodet socialdirektørkredsen om, at udarbejdet et notat med status på hvor kommuner-
ne er i arbejde med KL’s 10 anbefalinger på området for erhvervet hjerneskade. KKR behandler 
notatet på møde den 25. januar.  

Generelt tegner det sig et billede af, at de nordjyske kommuner arbejder meget seriøst og udvikler 
mange gode tiltag for borgere med erhvervet hjerneskade. Fokus på rehabiliterende indsats og 
styrkelse af koordinerede helhedsforløb kendetegner meget af det arbejdes som kommunerne har 
iværksat for at hjælpe borgere med erhvervet hjerneskade. De fleste nordjyske kommuner har an-
sat hjerneskadekoordinatorer, flere kommuner arbejder med VUM som udredningsværktøj, kom-
munerne har fokus på, uddannelse af personale (via blandt andet det fælles uddannelsesprogram i 
regi af rammeaftalen), endelig arbejdes der både med at styrke koordineringen internt i kommu-
nerne og på tværs af sektorer i Nordjylland via den koordinerings / styringsgruppe som er nedsat 
på tværs af kommuner, region og sektorer og som skal referer til DAS på social og sundhedsom-
rådet.  

Der er dog en usikkerhed og uafklarede spørgsmål i forhold til de ikke døgnbaserede fase tre til-
bud, som i dag tilbydes på Taleinstituttet og Hjerneskadecentret. Der er nedsat en arbejdsgruppe 
på tværs af kommunerne som skal udarbejde anbefalinger til en fremtidig struktur for at fortsat sik-
re en forsyning af de opgaver, som Taleinstituttet og Hjerneskadecentret varetager i 2013. Der 
vurderes, at der med den nuværende usikkerhed om den fremtidige struktur for de mest specialise-
rede ikke døgnbaserede fase 3 tilbud i Nordjylland er en reel risiko for, at Regionen Nordjylland 
som geografisk område taber kompetencer. Det vil på den baggrund være afgørende, at arbejdet 
med en fremtidig struktur på området suppleres med overvejelser af, hvordan eksempelvis VISO 
funktionen på hjerneskadeområdet bevares lokalt i Nordjylland og, hvordan der på tværs af kom-
muner og region kan satses mere på forskning og udvikling. 

Hilde E. Thun Holst, sekretariat for rammeaftaler indleder punktet 

Indstilling 

Den Administrative Styregruppe bedes 

 At tage orienteringen til efterretning  

Bilag 

 Notat vedr. status på de nordjyske kommunernes arbejde med KL’s 10 anbefalinger 

 Status på det nordjyske uddannelsesprogram  

Referat 

Henrik redegjorde for at sekretariatet har modtaget kommentarer / bemærkninger fra Vesthimmer-
land og at dette skrives ind i det materiale som fremsendes KKR. Med dette blev orienteringen 
taget til efterretning.  
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7. Reviderede udkast til kommissorier for koordineringsgrupper på området for erhvervet 
hjerneskade for både børn og unge samt voksne 

Med indgåelse af sundhedsaftale vedrørende ”børn og unge med erhvervet eller medfødt hjerne-
skade ” har Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner aftalt, at der i forbindelse med 
sundhedsaftalens implementering etableres en tværsektoriel Koordineringsgruppe for henholdsvis 
børn og unge og voksne med erhvervet eller medfødt hjerneskade”.  
 
Formålet er at sikre implementering af Sundhedsaftalen. Derudover skal koordineringsgrupperne 
tage initiativer til udvikling af området på tværs af sektorer og lovområder, blandt andet på bag-
grund af det nationale forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneska-
de. Koordineringsgrupperne arbejder på et strategiske og overordnet plan, og nedsætter faglige 
undergrupper til at komme med udspil i forhold til konkrete løsninger af de udfordringer, der frem-
går af kommissoriet.  
 
Koordineringsgrupperne består af repræsentanter fra socialområdet og sundhedsområdet.  
Det skal tilstræbes at repræsentationen er ligeligt fordelt mellem social- og sundhedsområdet i den 
kommunale repræsentation. Region Nordjylland repræsenteres af repræsentanter fra regionens 
sygehuse, Specialsektoren, samt den regionale administration. Derudover tilbydes de Praktiseren-
de Lægers Organisation (PLO) en plads.  
 
Repræsentanterne skal være fra ledelsesniveau og med relevant beslutningskompetencer, der 
matcher gruppens ansvarsområder. 

 
 Udkast til sammensætning:  
Fra kommunal side 7 personer fordelt som formand, sekretær, rammeaftalesekretariat, 4 kom-
muner. Fra regional side:6 personer fordelt som formand, sekretær, DAS sekretariat, Special-
sektoren og 3 fra sygehusene.  
 
Fra PLO: 1 person  

 
Henrik Aarup Kristensen, indleder punktet 
 
Indstilling 
Den Administrative Styregruppe bedes 
 

 drøfte og godkende kommissorier for henholdsvis børne- og ungeområdet samt voksen 

 udpege repræsentanter fra kommunerne til, at deltage i koordineringsgrupperne samt ud-
pege formand og sekretær 

Bilag 

 Revideret udkast til kommissorier for koordineringsgrupper på området for erhvervet hjer-
neskade for henholdsvis børn- unge og voksne  

 
 
Referat 
Henrik redegjorde socialdirektørens behandling af punktet og at Aalborg kommune har peget på 
Fagcenterchef, Jens Martin Sletting Hansen som formand for koordineringsgruppen på voksenom-
rådet. De øvrige kommuner melder ind med navn og kontaktoplysninger. 
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8. Årshjul og tids- og procesplan for udarbejdelse af rammeaftale 2014 

I lighed med de forudgående år udarbejdes et årshjul med en beskrivelse af den tids- og proces-
plan som er for udarbejdelsen af henholdsvis den faglige udviklingsstrategi og økonomiske sty-
ringsaftale.  
 
Af nye elementer i årshjulet for 2014 skal der bemærkes at der afholdes et særlig temamøde for 
medarbejder og ledere i de respektive kommuner som i regionen. Temamøde har som formål at 
udbrede viden og erfaringsudveksling i forhold til VUM og FKO. Temamøde er planlagt til at være 
tredelt, med en introduktions del til den faglige del af VUM, 3 workshops omhandlede sagsbehand-
ling / udredning, økonomi og ledelse (proces / ledelsesinformation), den sidste del vil være et op-
læg om FKO.  
 
Et andet element som indgår som ”nyt” er afholdelsen af et døgnseminar for DAS i august måned 
hvor emne primært skal omhandle visioner og handlemuligheder for det fremtidige samarbejde på 
området. Oplægget vil danne baggrund for de efterfølgende politiske drøftelser.  
 
Det tredje og sidste element er udvidelsen af det politiske dialogmøde til også at omfatte Borgme-
stre, Regionsrådsformand, kommunalbestyrelses og regionsrådsmedlemmer med ansvar for social 
og specialundervisningsområdet.  
 
Henrik Aarup Kristensen, indleder punktet 
 
Indstilling 
 
Den Administrative Styregruppe bedes at 

 drøfte og godkende årshjul og tids- og procesplan for udarbejdelsen af rammeaftale for 
2014 

Bilag 

 Årshjul for tids- og procesplan for udarbejdelse af rammeaftale 2014 
 
 
Referat 
Henrik redegjorde for de tre ny elementer. Regionen efterlyste beskrivelser af de forskellige fora 
som er en del af rammeaftale konstruktionen, f.eks. Dialogforum. Sekretariatet redegør nærmere 
for dette i fodnoter. Ellers henvises til hjemmesiden www.rammeaftalernord.dk hvor rammeaftalens 
parter fremgår. 
 
Med ovenfornævnte bemærkninger blev indstillingen godkendt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rammeaftalernord.dk/
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9. Udkast til udviklingsstrategi 2014 

Rammeaftalen for 2014 afviger fra de to foregående år ved, at der for første gang skal udarbejdes 
én samlet aftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Udviklings-
strategien skal derfor medtage udviklingen inden for begge områder. Der er i det foreliggende ud-
kast dog endnu ikke en dækkende beskrivelse af udviklingen på specialundervisningsområdet, da 
det ikke vurderes at være muligt, før den igangværende afklaringsproces vedrørende Taleinstituttet 
er afsluttet.   
 
Udviklingsstrategien beskriver de overordnede tendenser om behov og kapacitet, der kan konsta-
teres på baggrund af kommunernes indmeldinger. Det fremgår heraf, at: 
 

 Den gennemgående linje i kommunernes politiske visioner for området er en orientering 
mod de nære og inkluderende løsninger for borgerne kombineret med et ønske om at sikre, 
at højt specialiserede tilbud til små målgrupper fastholdes og udvikles 

 De politiske prioriteter om nærhed i tilbudsviften følges op af en lokal kapacitetsudvidelse 
og en massiv ombygning/modernisering af eksisterende tilbud 

 Ses der på tilbuddene under rammeaftalen er billedet, at driftherrer stort set planlægger at 
udbyde uændret kapacitet, men at der samlet set må ventes et moderat fald i efterspørgs-
len. Der vil derfor være risiko for overkapacitet på nogle områder 

 I forhold til de enkelte målgrupper viser efterspørgsels-mønsteret, at kommunerne priorite-
rer at opbygge egne tilbud til de største målgrupper, og fortrinsvis efterspørger tilbud uden-
for egne rækker til specialer med lille volumen 

 
Kommunernes konkrete indmeldinger som hhv. myndighed og driftsherrer indgår i udviklingsstra-
tegien som bilag. 
 
Udviklingsstrategien skal også fastlægge de fokusområder som de nordjyske kommuner og Regi-
on Nordjylland ønsker at arbejde særligt med i det næste år. I udkastet til udviklingsstrategi er der 
indarbejdet følgende forslag til særlige fokusområder: 
 

 Udviklingen af en fælles samarbejdsstrategi (temaet videreføres fra sidste års udviklings-
strategi) 

 Kvalitet i fokus (temaet videreføres fra sidste års udviklingsstrategi) 

 Godkendelse og tilsyn (ministerudmeldt tema) 

 Unge med dobbeltbelastninger 

 Førtidspensionsrefomens konsekvenser på socialområdet  
 
Der er til udviklingsstrategi 2014 modtaget input fra 10 af de 11 kommuner. Rebild kommune har 
meddelt, at man på nuværende tidspunkt ikke har et tilstrækkeligt grundlag for at kunne foretage 
en behovs- og kapacitetsvurdering af området på grund af en igangværende sagsgenopretnings-
proces. 
 
Henrik Aarup Kristensen indleder punktet 
 
Indstilling: 
 
Den Administrative Styregruppe bedes: 

- Drøfte første udkast til Udviklingsstrategi for 2014  
- Drøfte og godkende valg af de særlige fokusområder i udviklingsstrategien for 2014  
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Bilag: 

 Udkast til Udviklingsstrategi 2014 

 Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien 2014 som hhv. myn-
dighed og driftsherre 

 Status for udviklingsplan for botilbud med over 100 pladser, Sødisbakke 

 Orientering fra Rebild Kommune vedr. sagsgenopretning  
 

Referat 

Henrik redegjorde for socialdirektørernes anbefalinger til punktet. Der var enighed om, at der ”kun” 
skal være fokus på tre områder og at det faglige netværk for misbrug får til opgave, at se nærmere 
på kommunernes indmeldinger vedr. dobbeltbelastede unge. I forhold til specialundervisning og 
Taleinstituttet var der enighed om, at arbejdsgruppen i regi af KKR og med Peter Møller, fra Maria-
gerfjord som formand skal lave et udkast til afsnit som skrives ind i udkastet og præsenteres i 
marts.  

Med udgangspunkt i Frederikshavns indmelding om en overvejelse af, at Senhjerneskadecentret 
skal indgå i rammeaftalen, rejste Ole spørgsmålet om der ikke med fordel kunne udarbejdes spille-
regler / retningslinjer for hvornår et tilbud kan skrives ind og tages ud af rammeaftalen. Der var 
enighed om, at det er et område som der skal kigges nærmere på og Styringsgruppen får til opga-
ve, at udarbejde et første oplæg til drøftelse i løbet af foråret.   

Indstilling godkendt med bemærkninger fra SOCDIR.  
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10. Afrapportering fra ministeremnet 2013 

Direktørerne på det specialiserede socialområde i Nordjylland udpegede medlemmer til en ar-
bejdsgruppe med følgende opgaver: 

 Drøfte og redegøre for de faktiske muligheder for at benytte de forskellige typer af plejefa-
milier, som er en del af anbringelsesviften, herunder kommunale plejefamilier og netværks-
anbringelser 

 Drøfte og udarbejde forslag til hvordan man ledelsesmæssigt får sat fokus på udviklingen af 
kapaciteten og indholdet af disse anbringelsesformer 

 Drøfte og udarbejdet forslag til hvordan kvaliteten af indsatsen kan sikres, herunder hvor-
dan den specialiserede viden, som findes på institutioner og opholdssteder mv. kan udnyt-
tes i et samspil med anbringelser i familiepleje og i ambulante tilbud 

 Drøfte og udarbejdet forslag til hvordan kommunerne f.eks. gennem tværkommunale sam-
arbejder, kan sikre den lovpligtige uddannelse og supervision af plejefamilier samt et kvali-
ficeret tilsyn. 

 
Arbejdet blev påbegyndt februar 2012 og der blev afleveret midtvejsrapport ved møde i Den Admi-
nistrative Styregruppe i august 2012. I løbet af den periode hvor arbejdsgruppen har arbejdet med 
Ministerens særlige tema, indledtes et lovændringsarbejde i forhold til en ny Tilsynsreform for det 
sociale område. I den forbindelse har arbejdsgruppen besluttet at fremkomme med bemærkninger 
til den kommende reform. Arbejdsgruppen fremsendte den 8/11 2012 bemærkninger til det struktu-
relle i reformen (opgave-placeringen). Bemærkningerne er indskrevet i arbejdsgruppens afrappor-
tering som vedlægges punktet som bilag. 
 
Arbejdsgruppens betragtninger og anbefalinger 
 
Anbringelse i Familiepleje indebærer en enestående mulighed for at give barnet nye omsorgsper-
soner og nye udviklingsbetingelser, under forudsætning af, at de rigtige forhold og omstændighe-
der for anbringelsen er til stede.  
 
En af de helt særlige kvaliteter ved anbringelse i Familiepleje er, at netop denne anbringelsesform 
indebærer mulighed for at matche det helt konkrete barn i forhold til de helt konkrete voksne hvad 
angår både familieform, boform og plejeforældrenes personlige og faglige kompetencer. Endelig 
peger nyere behandlingsprogrammer indenfor udviklings psykologien på, at det er muligt for om-
sorgssvigtede plejebørn at udvikle tilknytnings og samspils kompetencer der har været berørt af 
omsorgssvigtet, hvis de får mulighed for at danne trygge tilknytningsrelationer til voksne som kan 
møde dem mentaliserende i det daglige samspil. Der er således kun gode argumenter for at sikre, 
at de børn og unge der har behov for anbringelse og som vurderes at kunne profitere af anbringel-
se i familiepleje, tilbydes denne mulighed. 
 
For at imødekomme dette anbefales at: 

 Familieplejeområdet gives ledelsesmæssig og ressourcemæssig prioritet, således at områ-
det sikres organisatorisk og faglig ledelse, og familieplejekonsulenterne sikres arbejdsvilkår 
der kan understøtte de forhold, der har betydning for den gode anbringelse. 

 Anbringelse i Familiepleje betragtes som et specialeområde og organiseres som sådan, og 
det skal sikres at medarbejdere, der skal varetage opgaver vedrørende anbringelse i pleje-
familier, har specifik viden og erfaring med denne anbringelsesform. 

 Familieplejekonsulenternes fortsatte uddannelse og kompetenceudvikling skal gives priori-
tet.  
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 Plejefamiliernes efteruddannelsestilbud skal tilrettelægges således, at det er muligt at mål-
rette efteruddannelsen i forhold til familiens kompetenceniveau og plejeopgavens karakter. 
Det bør samtidigt overvejes at fastsætte regler for hvordan pligten til efteruddannelse jvfr. 
Servicelovens §142. stk. 4 håndhæves. 

 Det skal i relation til rekruttering og godkendelsesopgaven sikres, at viften af godkendte 
plejefamilier repræsenterer en stor forskellighed hvad angår familieformer, menneskelige 
og faglige kompetencer, og boform og lokalitet. Det kan i den sammenhæng anbefales at 
rammer og vilkår for de forskellige typer af plejefamilier præciseres, herunder at der skabes 
større synlighed omkring vilkårene for løn og ansættelsesvilkår.  

 Der skal udvikles kvalitative modeller for effektmåling på Familieplejeområdet. 

 Den specialiserede viden der findes i specialtilbuddene på dag og døgnområdet vil kunne 
bidrage til kvalificering af indsatsen i det enkelte familieplejeforhold ved etablering af sam-
arbejder mellem familieplejekonsulenterne og de fagfolk der repræsenterer den specialise-
rede viden. Den konkrete omsætning af hvordan den specialiserede viden bæres ind i ple-
jefamilien må organiseres ud fra den konkrete opgave. For at fremme disse muligheder vil 
det være hensigtsmæssigt at synliggøre eksisterende specialistkompetencer i kommunerne 
og i regionen i eks. en fælles IT platform for Familieplejeområdet. 

 Der skal gives muligheder for at etablere og opretholde netværk indenfor Familieplejeom-
rådet på tværs af kommunerne. Tværkommunale samarbejder omkring praksisudvikling og 
uddannelses tilbud til både konsulenter og plejefamilier er oplagte bud på samarbejdsfelter 
der ville kunne bidrage kvalitativt til udvikling af området. For at sikre netværkets oprethol-
delse kan det anbefales at initiativet delegeres efter aftale kommunerne imellem.  

 
Henrik Aarup Kristensen, indleder punktet 
 
Indstilling 
Den Administrative Styregruppe bedes 

 at drøfte arbejdsgruppens anbefalinger med henblik på evt at godkende videre arbejde med 
anbefalingerne 
 

 

Bilag 

 Arbejdsgruppens afrapportering  

Referat 

Anbefalingerne blev drøftet og der var enighed om, at gruppen skal fortsætte som et Faglig Net-
værk og arbejde videre med konkrete forslag til gruppens anbefalinger. 

Indstilling godkendt   
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11. Status på styringsgruppens arbejde med styringsaftale 2014 

Styringsgruppen har fokus på følgende tre elementer til kommende styringsaftale  

 takstanalyse for taksterne 2013 med henblik på eventuelle forslag til økonomiske tiltag for 
Styringsaftalen 2014. Dette arbejde forlægges for DAS ved møde i marts.  

 gennemgang af både Styringsaftalen og Specifikation til styringsaftale for at se om der er 
elementer der er forældet eller elementer som skal justeres og præciseres 

 VUM som udredningsværktøj. Der vil medio marts blive afholdt et temamøde for alle rele-
vante medarbejdere i kommuner og region hvor metoden vil blive præsenteret. Formålet er 
at udbrede viden og forståelsen for udredningsmetoden 

I Styringsaftalen for 2013 er der en beskrivelse af, at der vil påbegyndes et arbejde med at se på 
kommunernes og regionens kategorisering af tilbud, idet der kan stilles spørgsmålstegn ved hvor-
vidt de tilbud som i dag er omfattet af rammeaftalen er de ”rigtige”. Det er styringsgruppens vurde-
ring, at der i forbindelse med takstindberetningsprocessen skal være en særlig opmærksomhed på 
de tilbud man indberetter takster på, således at der kun er de tilbud hvor der sælges pladser til 
flere end fire kommuner (inkl. sig selv) der indgår. Såfremt en revurdering af tilbuddene i forbindel-
se med takstindberetningsprocessen ikke ændrer ved antallet af tilbud, vil yderligere tiltage iværk-
sættes efteråret 2013.  

Formanden for arbejdsgruppen, Hilde E. Thun Holst indleder punktet 

Indstilling 

Den Administrative Styregruppe bedes  

 drøfte eventuelle ønsker til emner som skal indgå i Styringsaftalen for 2014 

Referat 

Indstillingen blev drøftet og som det fremgår af pkt. 9 skal styringsgruppen udarbejde et forslag til 
spilleregler og retningslinjer i forhold til hvornår et tilbud kan ”skrives ind og ud” af rammeaftalen. 
Området betragtes som et fokusområde for Styringsaftale 2014, i lighed med VUM. 
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12. Ministeremnet 2014 

Sekretariat for rammeaftaler har modtaget ”Ministeremnet” til udviklingsstrategi for 2014. Ministe-
ren benytter i år adgangen til at udmelde godkendelse og tilsyn som særligt tema til rammeaftaler-
ne. 

Af ministerens brev fremgår vigtigheden af, at have fokus på dialog og samarbejde mellem alle 
parter i processen nu og fremover. Der henvises til, at modellen indebærer et løbende samarbejde 
om opgaven på tværs af kommune- og regionsgrænser, og fremover vil godkendelses og tilsyn 
blive et fast tema i rammeaftalerne. 

Ministeren ønsker, at det som led i udarbejdelsen af udviklingsstrategierne for 2014 skal være en 
drøftelse af følgende:  

 hvordan det fremtidige samarbejde om opgaven mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges, 
så der tages hensyn til både kommuner, regioner og private som driftsherre, til kommuner-
ne som købere af pladser i tilbuddene og til, at socialtilsynet kan udfylde den rolle som de 
efter loven får 

 hvilke temaer som der fra start kan være behov for at sætte fokus på 

 de takster som socialtilsynet skal fastsætte 

For at løfte den opgave ministeren har bedt os have fokus på, kan der med fordel nedsætte et ”ta-
ske force” bestående af relevante personer med indgående kendskab til både godkendelses og 
tilsynsområdet, det kunne f.eks. være Peter Harritsø leder af GOT enheden i Hjørring, jurist Allan 
Ramsgård fra Aalborg kommune, Kim Topholm Andersen, afdelingsleder i Mariagerfjord kommune 
og evt. en repræsentant fra øvrige kommuner samt sekretariat for rammeaftaler.  Medlemmerne i 
”Taske force” kan med fordel inddrage en rep. fra LOS og fra regionen ad hoc i løbet af processen. 
Endelig vil der være relevant at taske force inddrager de faglige organisationer undervejs i proces-
sen. 

Taske force for, godkendelse og tilsyn (GoT) får til opgave, at udarbejde forslag til temaer som 
f.eks 

 serviceniveau (reformen stiller et minimumskrav på et tilsyn), hvor mange tilsyn anbefales 
der at være (anmeldte / uanmeldte)  

 Indhold / proces i forhold til tilbagemeldingsprocedure (f.eks. hvordan skal observationer vi-
deregives?) 

 Dialog med regionen og LOS 

 Krav i forhold til sagsbehandlingstid  

 Virksomhedsoverdragelse af kommunale medarbejdere 

Taske force for GoT skal også udarbejde forslag til hvordan samarbejde mellem den nye GoTen-
hed og DAS / KKR sikres og udmøntes evt. hvad der skal samarbejdes om.   

Taks force’s skal holde øje med lovgivning i forhold til at tilpasse opgaven med lovgivningens ind-
hold.  

1. udkast til samarbejdsmodel og forslag til emner skal forlægges DAS ved møde medio marts.  

Henrik Aarup Kristensen, indleder punktet 

Indstilling 

Den Administrative Styregruppe bedes 
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 At der nedsættes et taske force som skal udarbejde forslag til en samarbejdsmodel samt 
forslag til emner/temaer i den kommende tilsyns og godkendelsesenhed. 

Referat 

Henrik redegjorde for den orientering og de drøftelser der fandt sted i socialdirektørkredsen. 

”Jan redegjorde for, at Hjørring kommune er udpeget som tilsynskommune og at det har en ind-
virkning på den indstilling som fremgår af punktet, idet punktet er skrevet før udpegningen. Hjørring 
får en fremtræden rolle i arbejdet med ministeremnet. Der iværksættes ikke yderligere i forbindelse 
med etablering af en gruppe o.l. før Hjørring har holdt et indlede møde med KL ultimo januar. Se-
kretariatet koordinerer med Hjørring. Jan orienterede om, at Allan Ramsgård fra Aalborg kommune 
ikke deltager i gruppen, men at der bliver udpeget et nyt medlem fra Aalborg”. 

Regionen ønsker, at være repræsenteret i gruppen og vender tilbage med navn og kontaktoplys-
ninger.  

Indstilling godkendt med ovenfornævnte bemærkninger. 
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13. Status på kapaciteten på Center for Døvblindhed og Høretab samt den Sikrede Instituti-
on Kompasset 

Under henvisning til mødet i Den administrative styregruppe den 25. oktober 2012 skal Region 
Nordjylland to gange om året gøre status på kapaciteten på Center for Døvblindhed og Høretab 
samt Den Sikrede Institution Kompasset.   
 
Beslutningen blev truffet i forlængelse af et ønske fra KL og Danske Regioner om en mere syste-
matisk og detaljeret koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede institu-
tioner. 
 
Kort om Center for Døvblindhed og Høretab 
Center for Døvblindhed og Høretab er et lands- og landsdelsdækkende helhedstilbud for børn, 
unge og voksne med medfødt døvblindhed eller høretab.  
 
Center for Døvblindhed og Høretab er organiseret med en række afdelinger og tilbud 
målrettet mennesker med høretab: 
 
 Vejledning til småbørn 
 Skoletilbud, elevhjem og skolefritidsordning til skolebørn 
 Skolerådgivning med vejledning og rådgivning i forhold til elever med høretab i 
 lokale skoler 
 Undervisning af voksne med høretab og voksne med behov for at lære tegnsprog 
 Kurser for professionelle, forældre og pårørende 
 
Endvidere er der følgende afdelinger og tilbud målrettet mennesker med døvblindhed: 
 
  Dag- og døgntilbud til småbørn 
  Skoletilbud, skolefritidsordning og døgntilbud til skolebørn 
  Døgn-, undervisnings- og aktivitetstilbud til unge 
  Døgn-, undervisnings- og aktivitetstilbud til voksne 
  Konsulentbistand vedrørende målgruppen 
 
Der er i alt 10 døgnpladser til børn med døvblindhed, 11 døgnpladser til unge døvblinde menne-
sker og 27 varige botilbudspladser til voksne med døvblindhed. Der er i alt 31 pladser på aktivitets- 
og samværstilbuddet for voksne med døvblindhed.  
 
Center for Døvblindhed og Høretab driver herudover det landsdækkende center – Materialecentret 
- der udvikler, producerer og udgiver undervisnings-, informations- 
og vejledningsmaterialer til og om mennesker med høretab, døvblinde mennesker samt professio-
nelle på områderne. 
 
Der kan hentes mere information om tilbuddet på Center for Døvblindhed og Høretabs hjemme-
side: http://www.cdh.rn.dk/ 
 
 
Kort om Den Sikrede Institution Kompasset 
Kompasset er en sikret døgninstitution for børn og unge. Der er tale om et helhedstilbud der inklu-
derer døgnbehandling, skole, værkstedsaktiviteter og fritidstilbud.  
 
Institutionen er normeret til otte døgnpladser, der drives i henhold til den sociale lovgivning og va-
retager socialpædagogiske opgaver over for unge, der enten har begået eller er sigtet for kriminel-

http://www.cdh.rn.dk/
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le handlinger, eller hvor det på grund af den unges farlighed, eller vanskeligheder med at fastholde 
den unge, er absolut påkrævet, at den unge får ophold i en sikret institution. 
 
De unge er i alderen 15 til 18 år og kommer fra hele landet. Der kan dispenseres for alderskravet 
for børn ned til 12 år. Anbringelse på en sikret institution sker i henhold til magtanvendelsesbe-
kendtgørelsens. § 29, stk. 1, nr. 1-7: 
 

1. Farlighedskriteriet 

2. Pædagogisk-psykologisk observation 

3. Længerevarende behandling 

4. Varetægtssurrogat 

5. Afsoning 

6. Ophold som led i idømt ungdomssanktion 

7. Udlændinge under 15 år uden lovligt ophold i Danmark   
 
Formålet med opholdet er, at den unge efter endt ophold på institutionen har et optimalt grundlag 
for at fortsætte en positiv personlig og social udvikling frem for at fortsætte i eksempelvis en krimi-
nel løbebane.  
 
For at understøtte dette oplever de unge en velorganiseret hverdag, hvor alle delelementer bæres 
af en intensiv socialpædagogisk indsats. Der lægges i dagstrukturen vægt på både undervisning, 
værkstedsarbejde, fritidsaktiviteter, praktiske gøremål og samtaler med psykolog. 
 
Ligeledes er det institutionens mål, at den unges opholdskommune tilbydes et pædagogisk og 
psykologisk udredningsmateriale af en høj faglig kvalitet, således at myndigheden får et brugbart 
og værdifuldt udgangspunkt for videre visitering til eventuel anden foranstaltning efter endt ophold 
på Kompasset.  
 
Der tilbydes endvidere psykiatrisk screening med henblik på at udrede, om der er behov for yderli-
gere psykiatrisk udredning.  
 
Der kan hentes mere information om Den Sikrede Institution Kompasset på hjemmesiden: 
http://www.kompasset.rn.dk/ 
  
 

Bemærkninger fra sekretariatet i forbindelse med forventet kommunal efterspørgsel efter pladser  
 
Sekretariat for rammeaftaler har i forbindelse med udsendelse af de kommunale redegørelser spe-
cifikt anmodet kommunerne om at redegøre for den fremadrettede efterspørgsel efter pladser på 
de to lands- og landsdelsdækkende tilbud. Tilbagemeldingerne giver ikke anledning til justeringer, 
idet kommunerne forventer et uændret forbrug af pladser.   
 
Ole Bjerre, Region Nordjylland indleder punktet 
 
Indstilling 
 
Den Administrative Styregruppe bedes 

http://www.kompasset.rn.dk/
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 At tage orienteringen til efterretning 
 
Referat 

Ole orienterede om det misforhold der har været i forhold til kapaciteten på landsplan og at Danske 
Regioner derfor har tilpasset og skåret kraftigt i antal pladser. Ole orienterede endvidere om, at de 
to tilbud har en fin belægning med positiv drift. Der blev spurgt indtil den analyse som Region Midt 
har lavet vedr. kapacitet og kapacitetsudviklingen på de sikrede, Ole vil rundsende den til DAS. 
Endelig inviterede Ole til at evt. næste møde afholdes på Kompasset i Brønderslev.  

Ole uddelte ved møde et notat som er vedlagt dette referat.  
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14. Børnehus - Tidsplan ifht. etablering af Børnehus i Region Nordjylland  

Aalborg Kommune fremsender til Den Administrative Styregruppes orientering, at processen vedr. 
etablering af et Børnehus i Region Nordjylland er påbegyndt.  

Aalborg Kommuner påtænker at benytte Den Administrative Styregruppe som koordinerings- og 
orienteringsforum for Børnehuset. Således er både kommuner og region repræsenteret. 

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2012 blev der nedsat en arbejdsgruppe i regi af Sundheds-
styrelsen som et fælles initiativ mellem Social- og Integrationsministeriet, Ministeriet for Sundhed 
og Forebyggelse og Justitsministeriet med henblik på at bidrage til ministeriernes belysning af det 
tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i sager om overgreb mod børn.  

Arbejdsgruppen anbefaler blandt andet, at der etableres en landsdækkende børnehusordning og 
at husene etableres med udgangspunkt i et tværkommunalt samarbejde, hvor kommunerne i hver 
region etablerer et organisatorisk børnehus. På KKR møde d. 9. november 2012 blev det besluttet, 
at Børnehuset i Region Nordjylland forankres i Aalborg Kommune.  

Målgruppen for Børnehuset er børn og unge til og med 17 år, der har været udsat for overgreb, 
herunder både seksuelle overgreb og vold (eller hvor der er mistanke herom) samt deres familier. 
Med Børnehuset ligger der op til et mere forpligtende tværsektorielt samarbejde mellem politi, 
sundhedsvæsen og kommuner (sociale område).  

Børnehusets opgave er at koordinere indsatsen ifht til det konkrete barn og dets familie. Den sam-
lede indsats foregår med udgangspunkt i Børnehuset.  

I Børnehuset håndteres sager, hvor der er behov for et samarbejde mellem kommune, politi og 
sundhedsvæsen. Indsatsen i Børnehuset kan fx bestå af en børnefaglig, psykosocial og/eller psy-
kologisk undersøgelse, udredning og behandling samt krisestøtte til barnets nære relationer.  

Børnehuset tilknyttes organisatorisk til Aalborg Kommunes Familie- og Beskæftigelsesforvaltning i 
Center for Børn, Unge og Familier med særlige behov, hvor der i bl.a. er indsatser vedr. forebyg-
gelse og dagbehandlingsspeciale for børn, unge og familier og der varetages i forvejen bl.a. efter-
behandling ifht børn og unge, der har været udsat for overgreb.  

I forbindelse med tilrettelæggelsen af det kommende Børnehus nedsættes en følgegruppe bestå-
ende af en repræsentant fra politiet, en repræsentant fra regionen, 2 – 3 repræsentanter fra de 
nordjyske kommuner samt ledere og konsulenter i Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har initi-
ativet ifht det videre arbejde og forestår sekretariatsbistanden.  

Der har på nuværende tidspunkt været afholdt et afklarende opstartsmøde.  

I forhold til den kommende proces er der udarbejdet følgende tidsplan.  

Tidsplan 

 Hvornår 

Finansieringsdrøftelser – KL og ministeriet Uge 50 2012 

Høringsmateriale tilgængeligt Uge 51 2012 

Orientering på DAS 17. januar 2013 (deadline 4. januar 2013) 

Møde i Følgegruppen Januar 2013 

1. Behandling af lovforslaget i folketinget Uge 8 2013 
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Ansøgningsmateriale tilgængeligt1 Primo februar 2013 

Ansættelse af projektleder Primo februar 2013 

Udarbejdelse af ansøgning  

Møde i følgegruppen – gennemgang af ansøg-
ningsmateriale 

Ultimo februar 2013 

Orientering/beslutning i Aalborg Kommunes 
Familie- og Socialudvalg – ansøgningsmateria-
let 

8. marts 2013 

Ansøgningsfrist for puljemidler 8. marts 2013 

Orientering i Den Administrative Styregruppe – 
ansøgningsmaterialet 

18. marts 2013 

Besøge CBO Århus for inspiration til indretning 
og struktur 

1. Kvartal 2013 

Puljemidler fordeles mellem de 5 regioner April 2013 

Møde i følgegruppen, opfølgning på tildelte pul-
jemidler samt status 

Maj 2013 

Afklaring af lokaler Primo 2013 

Udarbejdelse af indhold i Børnehuset 1. halvår 2013 

Ansættelse af personale 3. kvartal 2013 

Opstart drift 1. oktober 2013 

 

Henrik Aarup Kristensen, indleder punktet 

Indstilling 

Den Administrative Styregruppe bedes 

 at udpege 2-3 repræsentanter fra de andre nordjyske kommuner til at indgå i en følgegrup-
pe. Der eksisterer en tværfaglig gruppe mellem det sociale område og politikredsen (dvs. 
minus Thisted og Morsø kommuner) og det kan overvejes, om repræsentanterne kan ud-
peges fra denne gruppe. 

 at der udpeges en repræsentant fra regionen til at indgå i følgegruppen 

Referat 

Henrik redegjorde for drøftelserne og anbefalingerne i socialdirektørkredsen. Sekretariatet udsen-
der en mail til DAS med anmodning om navn og kontaktoplysninger på rep. til en følgegruppe. Se-
kretariatet repræsenteres i følgegruppen.   

  

                                                           
1 Med henblik på at understøtte etableringen af Børnehuset udmeldes en pulje til etablering af et Børnehus i 
hver region. Der er afsat midler på henholdsvis 13,6 mio. kr. i 2013 og fra 2014 er der afsat en ramme på 20 
mio. kr. årligt til udgifterne i forbindelse med børnehusene. Puljen kan søges af den kommune, som skal 
være driftskommune for Børnehuset (Aalborg Kommune) Ministeriet udarbejder ansøgningsmateriale til brug 
i ansøgning.  
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15. Fælles henvendelse til Ministeriet for By, boliger og Landdistrikter vedr. mulighed fro 
midlertidige lejemål i almene boliger. 

Sekretariat for rammeaftaler har fået en forespørgsel fra de 19 kommuner i den midtjyske region 
og Region Midtjylland. Forespørgsel går på, om Den Administrative Styregruppe vil være behjæl-
pelig med at indhente administrativ opbakning til et notat de 19 kommuner og regionen har udar-
bejdet. Notatet er vedlagt punktet som bilag. 

På baggrund af henvendelser fra kommuner herunder flere nordjyske kommuner, har de 5 ramme-
aftalesekretariater ved flere anledninger i og med KL drøftet, de udfordringer som ligger i de gæl-
dende regler om almene boliger omfattet af almenboligloven m.fl. Henvendelserne fra kommuner-
ne går primært på ønske om, at kunne etablere midlertidige lejemål i boliger efter almenboligloven, 
således det bliver muligt at opsige borgeren, når formålet med opholdet er nået.  

Der er også nedsat en analysegruppe involverende KL, Finansministeriet, Social- og Integrations-
ministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt By- og boligministeriet på baggrund af økono-
miaftalen for 2013, hvor aftaleteksten lyder:  

”Regeringen og KL er enige om at igangsætte en analyse, der skal danne grundlag for forenklinger 
af serviceloven på voksenområdet og understøtte en helheds- og resultatorienteret indsats, og 
som skal understøtte kommunernes muligheder for at styre og prioritere serviceydelser inden for 
de givne fysiske rammer”. 

Region midt’s forslag til notat kan med fordel inddrages i analysegruppens arbejde.  

Hilde E. Thun Holst, sekretariat for rammeaftaler indleder punktet 

Indstilling 

Den Administrative styregruppe bedes 

 at drøfte og støtte op om en fælles henvendelse til ministeriet vedr. mulighed for midlertidi-
ge lejemål 

Bilag 

 Notat vedr. mulighed for midlertidige lejemål i almene boliger 

Referat 

Henrik redegjorde for, at socialdirektørene ønsker at støtte en fælles henvendelse med bemærk-
ning om, at ældreområdet skal tænkes ind idet, de samme udfordrer gør sig gældende særligt in-
denfor demensområdet.  Regionen ønsker af principielle grunde ikke, at støtte op en fælles hen-
vendelse.  
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16. Status på proces vedr. Taleinstituttet 

Der har siden møde i DAS 25. oktober været afholdt en række møder i den arbejdsgruppe som er 
nedsat til, at udarbejde et forslag til ”fremtidens taleinstitut”. Arbejdsgruppen skal fremlægge det 
endelige resultat ved møde i Kontaktudvalget den 31. januar.  
 
Henrik Aarup Kristensen redegør for status med arbejdet. 
 
Referat 
Henrik redegjorde for den orientering der blev givet ved møde i socialdirektørkredsen. 
 
”Jan redegjorde for status, og at den nedsatte arbejdsgruppe har udarbejdet en anbefaling som går 
på at der skal etableres 4 decentrale centre med udgangspunkt i nogle af specialskolerne. Ar-
bejdsgruppen med øvrig inviterede kommunale deltagere skal afholde et temamøde, hvor der skal 
arbejdes konkret med forslag til hvad Centrene skal indeholde og hvordan speciale fremadrettet 
sikres. Oplægget forelægges for KKR den 25. januar og skal efterfølgende behandles på møde i 
Kontaktudvalget den 31, januar.”  

Ole redegjorde for de foreløbige overvejelser fra regionens side.  
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17. Orientering vedr. Temadag 5. februar  

Den 5. februar 2013 afholdes den årlige temadag for brugerorganisationer, politikere og embeds-
mænd. Året tema er Diagnosesamfundet. Gennem oplæg med forskellige vinkler på diagnosesam-
fundet samt gruppedrøftelser på tværs af brugerorganisationerne, politikerne og embedsmændene 
tegnes de nordjyske betragtninger på temaet. Der vil være oplæg af, Svend Brinkmann fra Aalborg 
Universitet, Jan B. Kristensen fra DH og speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og endelig 
Charlotte Egblad fra Aalborg kommune. 

Programmet kan læses på sekretariatets hjemmeside www.rammeaftalernord.dk hvor også tilmel-
dingerne sker. 

I lighed med sidst år er temadagen planlagt i samarbejde med Dialogforum. 

Der er indtil nu ca.60 tilmeldte og fristen for tilmelding er 30. januar.  

Henrik Aarup Kristensen, indleder punktet 

Indstilling 

Den Administrative Styregruppe bedes 

 at tage orienteringen til efterretning  

Referat 

Orienteringen blev taget til efterretning med bemærkning om, at Den Administrative Styregruppe 
blev opfordret til, at genudsende invitation til de respektive politiske udvalg, idet der ikke er kommet 
så mange tilmeldinger fra de kommunale politikere. Regionsrådsmedlemmerne er godt repræsen-
teret.  

  

http://www.rammeaftalernord.dk/
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18. Evt 

 Orientering om overvejelser vedr. Specialbørnehjemspladser i Vendsyssel (Ole Bjerre) 

Ole orienterede om, at regionen nu er kommet til trin 3 i omstruktureringsplanen vedr. spe-
cialbørnehjemspladserne i regionen, og at trin 3 er et ”erstatningsbyggeri” for de utidssva-
rende bygninger afdelingen nu er placeret i. Regionen er derfor i dialog med de tre vend-
sysselske kommuner i forhold til, at drøfte en evt. placering i Hjørring kommune.  

Ole orienterede om, at Specialsektoren (Skovænget) har fået midler fra JYFE til at under-
støtte den praksis som anvendes på Skovænget med ”mestringsskema” som er en metode 
med fokus på borgerens adfærd i forhold til at minimere konfliktsituationer  

Ole orienterede endvidere om den nye lov vedr. høreapparater og tilskud hertil, som nu er 
overgået til regionerne.  

Ole orienterede, om at regionens tilbud i 2012 kom med et pent regnskabstal, som blandt 
andet skyldes rettidig omhu, lav rente m.m. Regionens Forretningsudvalg har således an-
befalet Regionsrådet om, at godkende en takstreduktion i 2013 for nogle af regionens til-
bud. Endelig orienterede Ole om, at der arbejdes med en model for indføring af differentie-
rede takster (forskellige kategorier) på regionens specialbørnehjemspladser, dette vil dog 
først ske fra 2014.  

Jesper orienterede om, at han af KL er inviteret med som medlem i en arbejdsgruppe som 
skal udarbejde udkast / forslag til socialpolitiske pejlemærker. 

 

 

 

 


