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Møde Socialdirektørkredsen 

Tid 25. august 2016, kl. 10.00-11.30  

Sted Center for Velfærdsteknologi, Fåborgvej 15A, 9220 Aalborg Ø.  

Deltagere Dorthe Jende (Vesthimmerlands Kommune, Hanne Madsen (Jammerbugt Kommune), Hans 

Chr. Mariegaard (Aalborg Kommune FB), Henrik Aarup-Kristensen (formand, Brønderslev 

Kommune), Jan Nielsen (Aalborg ÆH), Kari Rune Jakobsen (Aalborg Kommune, Skolefor-

valtningen), Leif Serup (Hjørring Kommune), Lone Becker (Thisted Kommune), Kit Borup 

(Mariagerfjord Kommune)Rikke Albrektsen (Frederikshavn Kommune), Vibeke Lei Stoustrup 

(Rebild Kommune), Helene Lund Therkildsen (KKR), Charlotte Søndergaard Andersen og 

Morten Aggerholm (begge sekretariat for rammeaftaler/ref.). 

Afbud Alice Aagaard Hagemann (Aalborg Kommune ÆH), Henrik Rene Christensen (Morsø Kom-

mune), Lotte Keller Christensen (Læsø Kommune), Peter Rasmussen (Mariagerfjord Kom-

mune), 

Gæster Carsten Lindgaard Johansen (Aalborg ÆH) og Lone Lollesgaard (Vesthimmerland) deltager 

under punkt 3 fra 10-10.45 

Bo Blicher Pedersen, Aalborg Kommune og Charlotte Schjødt Jensen, Vesthimmerlands 

Kommune deltager under punkt 4 fra 10.45-11.00 

 

Velkomst 1. Godkendelse af dagsorden (side 2) 

2. Godkendelse af referat fra mødet onsdag d. 19. maj 2016 (side 2) 

Sager  3. Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. styrkelse af sammenhængen mellem social- 

og beskæftigelsesområdet (side 3) 

4. Genudbud på medicinhåndtering - NOPII samarbejdet (side 4) 

5. Drøftelse af mødedeltagelse til SocDir og DAS møder (side 6) 

Afrunding 6. Gennemgang af dagsorden til DAS (side 7) 

7. Evt. (side 7) 

8. Næste møde (side 7) 
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Punkt 1 + 2 

 

Velkomst 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Indstilling 

Det indstilles, at  

 Socialdirektørkredsen godkender dagsordenen 

 

 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet onsdag d. 19. maj 2016 

Indstilling 

Det indstilles, at  

 Socialdirektørkredsen godkender referatet 

 

Bilag 

Referatet kan findes her: link til referat 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.rammeaftalernord.dk/rammeaftalens-parter/socialdirektoerkredsen/dagsordner-og-referater-sdk.aspx
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Sager til behandling 

 

Punkt 3 

3. Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. styrkelse af sammenhængen mellem social- og 

beskæftigelsesområdet 

 

Arbejdsgruppen er ved at lægge sidste hånd på anbefalingerne til inspirationskataloget. Dagsordenspunktet og inspirati-

onskataloget vil blive eftersendt. 
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Sager til orientering 

 

Punkt 4 

4. Genudbud på medicinhåndtering - NOPII samarbejdet 

Resumé 

I forlængelse af mødet i Socialdirektørkredsens møde den 22. januar 2016 blev projektet vedr. genudbud på medicinhånd-

tering igangsat.  

 

Styregruppeformand for NOPII Bo Blicher Pedersen, Vicedirektør, Ældre og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 

og Projektleder for NOPII Charlotte Schjødt Jensen, Vesthimmerlands Kommune, giver en status på udfærdigelsen af 

udbudsmaterialet og orienterer om ny tidsplan samt det væsentlige indhold i udbudsmaterialet. 

 

Baggrund 

Projektets mål er at gennemføre et funktionsudbud på en medicinhåndteringsløsning og indkøbe en innovativ totalløs-

ning til medicinhåndtering til vore borgere.  

Det er endvidere et mål, at løsningen er gjort klar til implementering inden for den aftalte tid i testfasen, herunder at de 

aftalte test forløber som aftalt.    

Det langsigtede mål med medicinhåndteringsløsningen er:  

• En kvalitetsforbedring for borgere, som bliver mere selvhjulpne. 

• En forbedring af det fysiske arbejdsmiljø for medarbejderne. 

• En effektivisering af arbejdsopgaven og dermed ressourcebesparelse. 

 

Orientering 

Udbudsformen, udbudsprocessen og godkendelse af det endelige tilbud 

Udbudsformen ”Udbud med forhandling” er en fleksibel udbudsform og har til formål at sikre kommunerne en højere kvalitet 

i den tilbudte løsning. Processen afvikles inden for nedenstående tidsplan hvor det bemærkes: 

 

• Inden udbudsmaterialet offentliggøres, sendes udbudsmaterialet til politisk høring i kommunerne. Samtidig 

overføres den endelige beslutning om forhandling og accept af det vindende tilbud til kommunernes administra-

tion. 

• Efter evaluering af de indkomne tilbud indstilles vinderen af kontrakten til administrationen i kommunerne med 

henblik på godkendelse eller afvisning af tilbuddet.  

 

Tidsplan for gennemførelse af udbuddet 

Nr. Milepæl Deadline 

M-01 Forhåndsmeddelelse offentliggjort Uge 08 

M-02 Tilrettet udbudsmateriale sendt i høring Uge 42 

M-03 Udbudsmateriale godkendt af kommunerne Uge 47 

M-04 Udbudsbekendtgørelse og materiale offentliggjort Uge 48 

M-05 Prækvalifikationsanmodninger modtaget Uge 01 

M-06 Indledende tilbud modtaget  Uge 10 

M-07 Endelige tilbud modtaget efter forhandlingsrunde Uge 13 

M-08 Tilbud evalueret og kontrakten tildelt Uge 18 

M-09 Opstart af kontraktperiode (efter udløb af stand still) Uge 19 

M-10 Projekt afsluttet  Uge 22 
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Fase 1: Testfasen 

Fase 1 ønskes afviklet som et udviklingssamarbejde, hvor den vindende løsning færdigudvikles og tilpasses og testes i 

testkommunerne. Fase 1 afsluttes med en evaluering af de gennemførte test, hvorefter kommunernes individuelle og en-

delige potentiale ved den tilbudte løsning kan udregnes. Evalueringen og resultatet af testfasen sendes sammen med 

indstilling til politisk behandling ved kommunerne.  

 

Der opsættes følgende rammer for fase 1: 

  

 Aalborg, Hjørring og Vesthimmerland stiller sig til rådighed som testkommuner.  

 Testkommunerne stiller egne ressourcer til rådighed i testfasen. 

 Der forventes gennemført 30 test.  

 Forventet varighed af testperioden er 1 år. 

 Investeringen for fase 1 finansieres af kommunerne i fællesskab. 

 

Fase 2: Implementering og samarbejde 

Fase 2 udbydes som en rammeaftale. Ved at udbyde en rammeaftale for fase 2 sammen med fase 1 kan kommunerne 

indgå konkrete aftaler idet kommunernes udbudspligt er afløftet for de anskaffelser, der er omfattet af rammeaftalen. Ved 

en rammeaftale er der som udgangspunkt ikke er en forpligtelse for kommunerne for rent faktisk at benytte rammeaftalen, 

men derimod har kommunerne en mulighed for at anvende aftalen.  

 

Tilskud til afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger 

Digitaliseringsstyrelsen har offentliggjort en pulje under Strategi for digital velfærd initiativ 3-3 Afprøvning af fremtidens 

velfærdsteknologiske løsninger. Der kan ansøges om 0,5 mio. kr. til projektledelse og 1 mio. kr. til evaluering af eksterne 

konsulenter. Der ansøges om midler fra puljen, og såfremt der opnås tilsagn på ansøgningen fra Digitaliseringsstyrelsen, 

vil der vil være en kommunal besparelse på projektledelsen i fase 1.  

  

Indstilling 

Det indstilles, at  

 Socialdirektørkredsen tager orienteringen til efterretning 
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Sager til behandling 

 

Punkt 5 

5. Drøftelse af mødedeltagelse til SocDir og DAS møder 

 

Resumé 

Der er stor forskel i kommunernes deltagelse på SocDir/DAS møderne, herunder brugen af suppleanter. Generelt har 

deltagelsen fra kommunerne på SocDir og DAS møderne har været nedadgående jf. bilag 1. For at sikre en højere møde-

deltagelse ønskes en drøftelse af indhold og form af møderne. FU har givet et bud på løsning til, hvordan det evt. kunne 

gøres. 

 

Forslag til form og indhold af kommende SocDir og DAS møder 

For at få en højere mødedeltagelse foreslår FU følgende: 

 

 Fokus på at have så strategiske dagsordenspunkter som muligt 

 Uddelegering af mere kompetence til FU, som så kan træffe beslutning på sager, der ikke er strategiske, men 

er mere driftsorienteret. For at holde DAS orienteret om FU’s beslutninger vil hver DAS dagsorden have en 

orienteringssag, der beskriver FU’s beslutninger. 

 Samle orienteringssagerne under et samlet punkt ”orienteringssager” og gøre dem endnu kortere 

 Ny struktur for møderne: 

o SocDir møderne droppes som formøde til DAS. De seneste SocDir møder har haft en meget kort 

dagsorden, og det vurderes ikke, at der er behov for at holde SocDir møderne som et egentligt formøde 

til DAS. Hvis der er punkter, som kun er relevante for kommunerne vil disse ligge til sidst på DAS 

mødet, hvor regionen i så fald ikke deltager. 

o Der vil kun være rundvisning, hvis det giver mening ift. drøftelserne ved mødet. 

o Møderne starter kl. 12 med en times frokost, hvor der er temadrøftelser under frokosten. Tilmelding til 

frokosten skal ske særskilt fra tilmelding til selve mødet 

o Kl. 13.00-16.00 vil der være DAS møde 

 Man må gerne gøre brug af suppleanter. Dog skal brugen af suppleanter ses som en nødløsning. Hvis supple-

anter deltager, skal de have mandat med til at kunne tage beslutninger, herunder også mandat til at flytte sig 

efterhånden som drøftelserne udvikler sig og et kompromis skal nås.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

 Socialdirektørkredsen drøfter Forretningsudvalgets forslag til fremtidig afholdelse af DAS møderne 

 

Bilag 

 Bilag 1. Mødedeltagelse 
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Afrunding 

 

Punkt 6 - 8 

6. Gennemgang af dagsorden til DAS 

 

 

7. Evt. 

 

 

 

8. Næste møde  

Næste møde afholdes den 17. november. Sted er endnu ikke afklaret. 


