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1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat 24. maj 2012
DAS godkendte udkast til Styringsaftalen 2013 ved mødet den 24. maj 2012. Der har efterfølgende
været en drøftelse i kommunaldirektørkredsen den 1. juni og i KKR den 14. juni, hvor det blev anbefalet, at rammeaftalen godkendes med den præcisering, at sætningen ” Betalingskommunerne
kan ikke regulere/afvise i den fremsendte regning. Regningen betales uanset enighed om regningens størrelse.” på side 9 udgår. Som følge af KDK og KKR’s anbefaling er den nævnte passus
taget ud af udkastet til Styringsaftale 2013 i forbindelse med den videre politiske behandling i de
respektive kommunalbestyrelser.
Godkendt
3. Midlertidige ændringer / justeringer indenfor årshjulets periode
I forbindelse med kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategi for 2013 viste der sig at være et
behov for større fleksibilitet, f.eks. i forhold til at kunne oprette tilbud / pladser o.l. i løbet af året.
Det foreslås derfor, at følgende afsnit skrives ind i rammeaftalen for 2014:
”Det er aftalt, at en driftsherre for at opnå den nødvendige smidighed og fleksibilitet i rammeaftalens periode kan foretage midlertidige ændringer af tilbud i form af kapacitetstilpasninger. En midlertidig ændring kan f.eks. være begrundet i en periodevis øget efterspørgsel eller en nedgang i
efterspørgsel efter pladser. En midlertidig ændring skal ALTID kunne tilbageføres til det oprindelige
udgangspunkt. Driftsherren skal selv være opmærksom på at melde den midlertidige ændring ind
som en permanent ændring i forbindelse med de årlige kommunale indmeldinger”.
Formanden for FU, Jan Nielsen indleder punktet
Indstilling
Den Administrative Styregruppe bedes drøfte og godkende at


Afsnittet vedrørende midlertidige justeringer indskrives i rammeaftalen for 2014

Referat
Indstilling godkendt og afsnittet indskrives i rammeaftalen for 2014

4. Foreløbig takstoversigt
Den Administrative Styregruppe behandlede og godkendte på mødet d. 24. maj 2012 processen
for takstindberetning for rammeaftale 2013.
Den Administrative Styregruppe godkendte endvidere ibrugtagning af et nyt system til håndtering
af kommunernes og regionens takstindberetninger. Forberedelsen af det nye system har bevirket,
at takstskemaet er kommet lidt senere ud til kommunerne og regionen end planlagt. Sekretariatet
har derfor givet kommunerne og regionen en forlænget frist for indmeldinger til den 13. august.
Dette bevirker at skemaet med oversigten over de foreløbige takster eftersendes dagsordenen.
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Formanden for FU Jan Nielsen indleder punktet
Indstilling
Den Administrative Styregruppe bedes


At godkende de foreløbige takster med henblik på videre politisk behandling i de respektive
kommunalbestyrelser og Regionsrådet

Bilag
Takstoversigt (bemærk at bilaget eftersendes)
Referat
De foreløbige takster blev godkendt med en præcisering om, at der kun er tale om foreløbige takster, som vil blive justeret i forbindelse med de endelige budgetter – specielt fremhævede Aalborg
kommune, at taksterne for nybyggede tilbud ikke var ”trygprøvet”. Oversigt over endelige takster
udsendes til direktørerne ultimo oktober. Der fremkom et ønske om, at sekretariatet udarbejder en
administrativ takstoversigt, hvor taksterne for 2012 fremgår og hvor reguleringen i taksten fra 2012
til 2013 således synliggøres. Oversigten vedlægges referat fra mødet.

5. Orientering vedr. Styringsgruppens arbejde med VUM
Et af fokusområderne i Styringsaftalen for 2013 er arbejdet med VUM, Styringsgruppen vil i perioden 2012 arbejde videre med metoden med henblik på at opfylde KL og regeringens aftale om et
fælles begrebsapparat. Styringsgruppen drøftede ved møde i juni den videre proces for arbejdet.
Det blev blandt andet besluttet, at en ”miniarbejdsgruppe” bestående af repræsentanter fra Aalborg
og Rebild kommuner, Regionen samt sekretariatet skal udarbejde et forslag med 2 tilgange til
håndtering af opgaven. Disse to metoder bliver forelagt for DAS ved mødet i oktober for endelig
beslutning i forhold til hvilke elementer og på hvilke måde, der skal arbejdes mere konkret med
VUM.
Formanden for FU, Jan Nielsen indleder punktet
Indstilling
Den Administrative Styregruppe bedes


At tage orienteringen til efterretning

Referat
Orienteringen blev taget til efterretning, med en præcisering af at differentierede takster skal indgå
i arbejdsgruppens forslag til tilgange / modeller i forhold til VUM.

6. Orientering vedr. pladsjustering Børnecenter Himmerland
Rebild Kommune har hidtil meldt ind med 18 pladser på Børnecenter Himmerland – 12 behandlingspladser og 6 udredningspladser (med differentierede takster).
I løbet af (2010/) 2011 har det dog vist sig, at der ikke har været tilstrækkelig efterspørgsel på centerets pladser. Med henblik på at sikre hensigtsmæssigt drift på stedet, blev der, som følge af
manglende tilgang af børn, i efteråret 2011 truffet beslutning om nedlukning af en af de 3 afdelin3/11

ger med 6 pladser. Der har fortsat ikke vist sig tilstrækkelig interesse for at benytte tilbuddet til at
genåbne afdelingen. Som følge heraf beregnes taksten på Børnecenter Himmerland fremover med
udgangspunkt i 12 pladser, hvilket er meldt ind i forbindelse med den foreløbige takstindmelding.
Den faglige indsats er uændret, hvilket betyder, at der fortsat tilbydes både udrednings- og behandlingspladser. På baggrund af erfaringer omkring omfanget af den faglige indsats vil taksten fra
2013 dog være identisk for de to typer tilbud.
Formanden for FU Jan Nielsen indleder punktet
Indstilling
Den Administrative Styregruppe bedes


at tage orienteringen til efterretning

Referat
Orienteringen blev taget til efterretning.

7. Status på sagen vedr. Danahus
På mødet i DAS den 24. maj 2012 var der en orientering om processen vedrørende Specialbørnehjemmene, hvor sagen blev fremlagt fra henholdsvis regionen (RN) og Familie- og beskæftigelsesforvaltningens (FB) perspektiv. Der har været afholdt et møde mellem RN og FB med deltagelse af
direktør Per Christiansen, sektorchef Ole Bjerre Jakobsen, direktør Preben Bucholt og jurist Allan
Ramsgård. FB gav ved mødet udtryk for, at sagen er afsluttet dog med bemærkning om, at regionen skal vende tilbage vedrørende følgende to forhold:



Såfremt regionen får ledige fysiske rammer i forbindelse med nybyggeriet på Studievej i
Nørresundby som følge af deres kapacitetstilpasninger, er Aalborg kommune indstillet på at
indgå i en vurdering og dialog om en evt. udnyttelse / overtagelse af de ledige arealer.
Aalborg kommune har tilbudt regionen, at indgå i et samarbejde om besættelse af de 4 aktuelle pladser på Danahus, enten ved at de nuværende børn i specialbørnehjemmene tilbydes muligheden, eller ved at FB udelukkende besætter pladserne med egne børn

Aalborg Kommune igangsætter processen for etablering af de fire pladser i løbet af efteråret, selv
om der kan blive tale om nyindskrivninger af børn fra Aalborg kommune. Planlagt ibrugtagning af
de 4 pladser er sat til 1. januar 2013.
Anette Stevn Jensen, FB indleder punktet
Den Administrative Styregruppe bedes


At tage orienteringen til efterretning

Referat
Sagen blev drøftet, og der var enighed blandt direktørerne om, at der fremadrettet skal være en
geografisk fordeling af tilbud til målgruppen også nordpå. Ole Bjerre havde behov for en præcisering i forhold til, hvorvidt sagen vedr. Danahus er en del af en strategi om at være selvforsynende.
Anette Stevn redegjorde for at sagen vedr. Danahus er speciel, og at det handler om at udnytte
ledig kapacitet.
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8. Status på ministeremnet
Socialministeren har som del af rammeaftalekonstruktionen mulighed for at udmelde et særligt
tema, som rammeaftalerne skal sætte fokus på i den kommende Udviklingsstrategi. Ministeremnet
for Udviklingsstrategien 2013 er familielignende anbringelsesformer i indsatsen overfor udsatte
børn og unge. Ministeren har ønsket, at kommunerne skal have fokus på de muligheder og udfordringer, der er ved i højere grad at anvende familiepleje som led i indsatsen overfor udsatte børn
og unge.
I forlængelse heraf blev der udarbejdet et kommissorium og i februar 2012 nedsat en tværkommunal arbejdsgruppe bestående af ledelsesrepræsentanter og fagfolk fra børne- og ungeområderne.
Arbejdsgruppen har konstitueret sig med formand og sekretær fra hhv. Frederikshavn og Hjørring
kommuner.
Status og proces for arbejdet med Ministeremnet
I maj 2012 blev der afholdt en erfa-dag for alle familieplejekonsulenter i Nordjylland og deres ledere. Den ene del af temadagen var forbeholdt drøftelser af Ministeremnets forskellige elementer. Til
brug som baggrundsviden til dagen er der udarbejdet en oversigt over mønstret i familieplejeanbringelser i Nordjylland. Der er efterfølgende dagen udarbejdet en opsamling på drøftelserne, som
indgår i arbejdsgruppens videre drøftelser.
Arbejdsgruppen arbejder videre med en række temaer, som skal indgå i en afrapportering med
anbefalinger til brugen af familieplejelignende anbringelsesformer. Følgende elementer indgår bl.a.
i drøftelserne:







Forskellige typer af plejefamilier, samt ledelsesmæssigt fokus på udvikling, kapacitet og
indhold
- herunder præcisering af godkendelsesbegreberne, præciseringer af plejefamiliers lønog ansættelsesforhold, forslag til en model for yderligere brug af familielignende anbringelsesformer, drøftelser af økonomi i relation til netværksfamilier mv.
Specialiseret viden fra andre anbringelsestyper
- herunder synliggørelse af familieplejeområdet i forhold til andre anbringelsesformer,
udvikling af strategier for anvendelse af de samlede kompetencer på børne- og ungeområdet - også på tværs af kommuner, skelnen mellem faglig rådgivning om specialviden (f.eks. fra en institution) og supervision (som handler om at anvende viden i praksis), mv.
Tværkommunalt samarbejde
- Herunder muligheder for samarbejde om undervisning og uddannelse af familieplejekonsulenter, eventuelle fælles standarder for tilsyn med klar skelnen mellem driftsmæssigt tilsyn og personrelateret tilsyn, fælles IT forum mv.

Afrapporteringen fra arbejdsgruppen forelægges Den Administrative Styregruppe på mødet i januar 2013.
Indstilling:
Den Administrative Styregruppe bedes:
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At tage ovenstående status til efterretning

Referat
Orienteringen blev drøftet. Leif Serup gjorde opmærksom på at et fokus på øget brug af familieplejeanbringelser kan give nogle udfordringer i forhold til overgang fra børn/ung til voksen, særligt i de
tilfælde hvor anvendelsen af familieplejeløsningen sker i den sene teenageralder.

9. Orientering om kapacitetsanalyse samt proces omkring strategisk samarbejde
Den administrative Styregruppe besluttede den 1. marts 2012, at sekretariatet skulle igangsætte
en kortlægning af den samlede kapacitetsudbygning i den geografiske region. Der var endvidere
enighed i gruppen om, at kommunerne jævnligt skal have fokus på og drøfte den fælles forståelse
af, hvad der skal samarbejdes om. Behovet for en fælles langsigtet strategi blev også drøftet ved
møde i SOCDIR 24. maj 2012, hvor der var enighed om nødvendigheden af en langsigtet strategi i
forhold til, hvad kommunerne selv vil løfte af opgaver, hvilke opgaver kommunerne kan overtage /
hjemtage fra regionen, samt hvilke opgaver som skal løftes i fællesskab evt. i klyngesamarbejde.
En kortlægning af eksisterende tilbud, planlagte tilbud samt tilbud under etablering i de nordjyske
kommuner ligger i tråd med den opgave, som er igangsat i forhold til strategisk samarbejde. En
kortlægning af, hvilke tilbud som eksisterer og hvorvidt der anvendes en specialiseret viden i udredning og indsatsen ved tilbuddene er afgørende parametre både i forhold til, at fortsat sikre viden
på området men også i forhold til at sikre, at det er de rigtige tilbud, som udbydes, og at der ikke
sker en suboptimering indenfor området.
Metode i forhold til kapacitetsanalyse
Sekretariatet udarbejder et skema, som systematiserer de oplysninger, der skal indsamles hos
kommunerne. Oplysningerne indsamles via møder med relevante aktører (planlægger- og konsulentniveau) for at mindske arbejdsmængden hos forvaltningerne. Skemaet vil blive knyttet sammen
med og være en videreudvikling af skemaet til brug for de ”kommunale indmeldinger”, som i forvejen skal indsamles hvert år. Oplysningerne i kortlægningen visualiseres på den måde, at tilbud
med angivelse af målgrupper ”plottes” ind på et landkort under de respektive kommuner. F.eks. vil
man ved at finde Vesthimmerlands Kommune på kortet kunne se hvor mange tilbud, der er til målgruppen af borgere med hjerneskade, om det er rammeaftaletilbud eller ej, og om det er et tilbud
som eksisterer eller er under etablering. Man vil desuden kunne se, om det er et regionalt, et
kommunalt eller et privat tilbud, der er tale om. Denne geografiske tilbudsoversigt vil blive udarbejdet for alle de 11 kommuner. Jammerbugt kommune vil være behjælpelig med den tekniske del i
forhold til at tegne og plotte ind på kortet.
Sekretariatet ønsker i lighed med sidste år, at besøge de respektive forvaltningsledelser, for blandt
andet at give lejlighed til at uddybe de oplysninger, som kommunerne giver gennem skemamaterialet. På disse møder kan kommunernes visioner uddybes, både i forhold til hvilke opgaver den
respektive kommune ønsker at løfte selv, i fællesskab evt. klynger, og hvilke opgaver kommunen
med fordel kan overtage fra regionen. Den geografiske tilbudsoversigt vil sammen med skemamaterialet danne grundlaget for de drøftelser, som vil finde sted ved møderne med de respektive forvaltningsledelser.
Metode i forhold til strategisk samarbejde
Som et led i den aftale Social- og Integrationsministeriet indgik med KL, er det aftalt, at der skal
foretages en kortlægning af den eksisterende specialiserede viden. Alle kommuner, regioner og
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private leverandører vil blive bedt om at deltage i denne kortlægning, hvis formål blandt andet er at
afdække, hvem der besidder den specialiserede viden, hvor og i hvilke miljøer.
Der er i forbindelse med dette arbejdet udarbejdet nogle karakteristika, som skal ligge til grund i
forhold til at tale om specialiseret viden:



Der skal blandt andet være tale om personale i et fagligt miljø /tværfagligt miljø, der har dokumenteret viden i forhold til konkrete målgrupper
Målgrupper med behov for specialiseret viden skal enten være en lille målgruppe med begrænset underlag for at opbygge specialiseret viden, - eller der skal være tale om en kompleksitet i målgruppens problemstillinger, som kræver faglig specialviden, og/eller der skal
være en flerhed af problemstillinger hos målgruppen, som bevirker en kompleksitet.

Konkrete eksempler på sådanne målgrupper kan være borgere med:


svær autisme kombineret med udadreagerende adfærd, tilknytningsforstyrrelse og / eller
udviklingshæmning o.l.
svær opmærksomhedsforstyrrelse kombineret med udadreagerende / indadreagerende
adfærd
svær erhvervet hjerneskade kombineret med fysisk funktionsnedsættelse
svær udviklingshæmning kombineret med misbrug, udadreagerende adfærd o.l.





Sekretariatet vurderer at de ovenstående elementer samt det element, der handler om tilbud, som
er den eneste af sin slags i den nordjyske region, med fordel kan inddrages i det videre arbejde
med, at definere hvilke tilbud som skal være omfattet af et særlig strategisk samarbejde.
Kommunerne som myndigheder inddrages i processen med at vurdere, hvilke tilbud i den nordjyske region, som ikke vil kunne erstattes af lignende eller alternative tilbud eller tiltag i Nordjylland,
såfremt de pågældende tilbud lukkede. Samtidig inddrages driftsherrernes vurdering af egne tilbud
som højt specialiseret eller unikke – underbygget med argumenter for, hvorfor et givent tilbud vurderes som sådan. På baggrund af dette udarbejdes et forslag til liste over højt specialiserede og
unikke tilbud i Nordjylland. Listen inklusiv argumentation forelægges direktørerne til videre behandling.
Formanden for FU, Jan Nielsen indleder punktet
Den Administrative Styregruppe bedes



at drøfte og godkende metode og proces i forbindelse med den geografiske kortlægning af
tilbud i regionen Nordjylland
at drøfte og godkende, at de ovenstående kriterier og eksempler på målgrupper skal ligge
til grund for definitionen af tilbud, der skal indgås strategisk samarbejde om

Referat
Indstillingen blev godkendt med en præcisering af, at Region Nordjylland som driftsherre er en
aktiv part i forhold til udviklingsperspektivet i det strategiske samarbejde. Den skitserede liste (i
sagsfremstillingen) over målgrupper skal ikke opfattes som udtømmende.
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10. Efterregulering for drift af sikrede døgninstitutioner (punkt udsat fra møde den 24. maj)
I marts 2012 drøftede FU en henvendelse, der drejede sig om mulig efterregulering i forhold til driften af sikrede døgninstitutioner. På den baggrund er Region Nordjylland blevet bedt om at give en
mundtlig redegørelse for, hvordan belægningen ser ud på landsplan, og hvordan Danske Regioner
forholder sig til sagen.
Region Midtjyllands Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling gennemfører i de kommende
uger efter bestilling fra Danske Regioner en kortlægning af brugen af de sikrede institutioner i
Danmark. Baggrund er netop at få belyst årsagerne til det fald i belægningen, som forårsager behovet for efterregulering.
Sektorchef Ole Bjerre Jakobsen vil give en mundtlig redegørelse.
Indstilling
Den Administrative Styregruppe bedes


at tage redegørelsen til efterretning

Referat
Ole Bjerre orienterede om, at Region Midt skal udarbejde en analyse, hvor de blandt andet skal
interviewe medarbejdere i kommuner, Justitsministeriet m.fl. for en nærmere behovsafdækning.
Ole gjorde endvidere opmærksom på at de justeringer, som er foretaget blandt andet på den sikrede institution i Brønderslev, kan opjusteres, såfremt der er et behov herpå.

11. Status på kommunerunde vedr. hjerneskadeområdet (RN)
Specialsektoren i Region Nordjylland har i fællesskab med kommunerne ansvaret for at sikre, at de
rigtige tilbud og ydelser er tilgængelige på det specialiserede socialområde. Regionen vil i et samarbejde og i en tæt dialog med kommunerne arbejde for at dette behov imødekommes bedst muligt.
Under henvisning til drøftelserne på mødet i henholdsvis Den Administrative Styregruppe den 14.
december 2011, samt det fælles møde med Forretningsudvalget og Region Nordjylland den 26.
januar 2012 har Region Nordjylland taget initiativ til at invitere de enkelte kommuners myndighedschefer til et møde om hjerneskadeområdet.
Formålet med møderne har været, at få konkrete input om kommunernes behov og udviklingen i
efterspørgslen på området. Regionen ønsker en åben dialog om mulighederne for at udvikle og
tilpasse de regionale ydelser til målgruppen af mennesker med hjerneskade efter kommunernes
behov; både hvad angår form og indhold.
Der har været afholdt møde med samtlige kommuner. I denne dagsorden redegøres der for de
kommunale tilbagemeldinger. Der er udarbejdet referater fra møderne. Regionen har efter mødet
sendt referatet til godkendelse i kommunen. Tre kommuner har ikke givet en tilbagemelding på, om
de kan godkende de skriftlige referater.
Det bemærkes, at der i drøftelserne ikke entydigt har været skelnet mellem henholdsvis Hjerneskadecentret på Taleinstituttet og de to døgnbaserede fase 3 tilbud (Behandlingscentret Østerskoven og Rehabiliteringscenter Strandgården). Dette notat vedrører dog primært døgntilbuddene, da
der i regi af Den Administrative Styregruppe på specialundervisningsområdet, kører en særskilt
proces om det fremtidige Taleinstitut.
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Der er som bilag vedlagt en oversigt med kommunernes forbrug af pladser på de regionale døgnbaserede fase tre tilbud.
Status på kommunernes forbrug af pladser og ydelser på hjerneskadeområdet i 2011
Der er samlet set et faldende forbrug af ydelserne på både Hjerneskadecentret og de regionale
døgnbaserede rehabiliteringstilbud.
Den primære årsag til den faldende efterspørgsel er, at hovedparten af kommunerne udvider - eller
har udvidet - og etablerer egne tilbud, da de så vidt muligt ønsker at løse opgaverne i eget regi.
Kommunerne har blandt andet etableret/etablerer bostøtte og hjemmetræning, ambulant behandling, varige botilbud og aflastningstilbud.
Kommunerne vurderer samstemmende, at der er sket en faglig udvikling og kvalificering på de
kommunale tilbud. Det vurderes, at de i højere grad end tidligere har den fornødne ekspertise og
faglighed til at varetage de mere komplicerede opgaver på området.
Flere kommuner tilkendegiver, at de ønsker at etablere egne tilbud. Der prioriteres lokale tilbud,
der gør det muligt at levere indsatsen tæt på borgeren eller i borgerens eget hjem. Andre kommuner ønsker ikke at etablere egne tilbud.
En enkelt kommune angiver, at borgerne selv kan vælge, om vedkommende vil henvises til Hjerneskadecentret eller til kommunens egen specialskole.
Endelig angiver en enkelt kommune at det er problematisk, at der ikke i højere grad koordineres på
tværs af kommunerne.
Der er generel enighed om, at man ønsker at fastholde muligheden for at kunne henvise til et regionalt døgnbaseret fase 3 tilbud. Kommunerne tilkendegiver, at borgerne ikke profiterer af for afbrudte og korte forløb.
Tilbagemeldingerne er, at kommunerne fremadrettet udelukkende forventer at henvise til de regionale døgntilbud, hvis der er tale om borgere med meget komplekse skader og særligt udfordrende
problemstillinger, herunder:





Borgere med hjerneskade med komplekse sociale problemer (borgere der bor alene eller hvor
familien/pårørende ikke kan håndtere/rumme vedkommende)
Borgere med behov for et længerevarende intensivt rehabiliteringsforløb
Dobbeltbelastede borgere
Yngre traumeramte mennesker.

Fremtidig forventet forbrug
Hovedparten af kommunerne har ikke vurderet det fremtidige behov for pladser.
Hjørring Kommune forventer at der er 5 borgere pr. år, der kan karakteriseres som særligt udfordrende. Kommunen forventer, at 2-3 borgere vil have brug for en særlig udredning og en omfattende indsats. En enkelt af disse borgere forventes at blive henvist til fase 3 døgntilbud.
Aalborg Kommune henviser p.t. ikke – og forventer heller ikke fremover at henvise borgere til Rehabiliteringscenter Strandgården på grund af afstanden til tilbuddet.
Frederikshavn Kommune forventer fremover at henvise en enkelt borger pr. år til et intensivt forløb
på Hjerneskadecentret.
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Kommunernes input og ønsker til de regionale tilbud og ydelser
Tilbagemeldingen er, at kommunerne generelt set er tilfredse med de regionale tilbud. Der leveres
en faglig og specialiseret indsats.
Kommunerne har en række ønsker og input til de til de regionale tilbud og ydelser:

















Ambulant rehabilitering
Udslusning
Supervision på konkrete sager
Rådgivning, vejledning og undervisning til de kommunale medarbejdere, bruger og pårørende
Intensive udredningsforløb
Korterevarende udredningsforløb
Udredning af dobbeltbelastede borgere (differential diagnostisk udredning)
Undersøgelser af, om der er flere mulige diagnoser
Mere fleksible forløb, der i højere grad kan tilpasses den enkelte (mulighed for at købe ”dele af
pakken”)
Mere fleksibilitet i forhold til, hvornår en udslusning og hjemmetræning kan etableres
Udgående tværfaglige team, der kan varetage lokal rehabilitering
Tværfaglige team, der kan supervisere de kommunale medarbejdere
Højere grad af inddragelse i planlægningen af opfølgningen, så det matcher den kommunale
indsats
Mere fokus på udslusning efter de døgnbaserede fase 3 tilbud
Differentierede takster
Udvidelse af opgaveporteføljen (det foreslås, at tilbuddene kan varetage brush-up forløb for
mennesker med eksempelvis fibromyalgi, Parkinsons sygdom eller sclerose, der enten venter
på et andet tilbud eller kun ønsker rehabilitering i nærområdet). Forslaget vedrører udelukkende Rehabiliteringscenter Strandgården.

Endelig er der et forslag om at samle de regionale døgnbaserede tilbud (organisatorisk eller fysisk).
Indstilling
Region Nordjylland indstiller, at:


Den administrative styregruppe drøfter de kommunale tilbagemeldinger og træffer beslutning
om det videre forløb

Bilag
Oversigt over forbrug af de regionale døgnbaserede fase 3 tilbud fordelt på kommuner
Referat
Ole Bjerre redegjorde for de udfordringer, der ligger i at operationalisere kommunernes tilbagemelding, idet der er tale om mange forskellige ønsker og behov. Regionen vil tilbyde kommunerne en
ny runde med bilateral dialog med udgangspunkt i de indmeldinger, som er kommet. Regionen vil
på baggrund af kommunernes indmeldte ønsker og behov, både i forhold til geografi og indhold
10/11

udarbejde et oplæg indeholdende forslag til forskellige modeller for, hvordan fase tre tilbud kan
udbydes i den geografiske region. Oplægget præsenteres for direktørerne den 25. oktober.
Leif Serup gjorde opmærksom på, at Hjørring Kommunes forbrug på Østerskoven mangler i det
omsendte bilag.

12. Eventuelt
Anette Stevn redegjorde for, at de i FB påtænker at etablere 6 nye pladser til en ny målgruppe af
børn i forbindelse med Børnebøgen. Oplægget skal politisk behandles i løbet af efteråret, og såfremt det bliver godkendt, rundsendes oplægget til kredsen af direktører. Annette orienterede om,
at det i første omgang handler om børn fra Aalborg Kommune, men såfremt der er interesse fra de
øvrige kommuner, vil det være muligt at udvide yderligere.
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