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Dagsorden til socdir møde den 12. august 2014 

 

Sekretariatet for Rammeaftaler  Boulevarden 13  9931 3131   

  9000 Aalborg  aalborg@aalborg.dk   

 

 

 

 

Møde Socialdirektørkredsen 

Tid 12. august 2014, kl. Kl. 10.30-12.00 (Bemærk mødestart) 

Sted Børnehus Nord, Gemmavej 17B, 9200 Aalborg 

Deltagere Alice Aagaard Hagemann (Aalborg Kommune ÆH), Hans Chr. Mariegaard 
(Aalborg Kommune FB), Henrik Aarup-Kristensen (formand, Brønderslev 
Kommune), Jan Lund-Andersen (Jammerbugt Kommune), Jens Nørgaard 
(Mariagerfjord Kommune), Leif Serup (Hjørring Kommune), Lone Boelt 
Møller og Thomas Gajhede Haugaard (begge Sekretariat for Rammeafta-
ler) 

Afbud Dorthe Jende (Vesthimmerlands Kommune), Elsemarie Lauvring (Vest-
himmerlands Kommune), Hanne Madsen (Jammerbugt Kommune), Henrik 
Leth (Morsø Kommune), Lone Becker (Thisted Kommune), Rikke Albrekt-
sen (Frederikshavn Kommune), Martin Østergaard Christensen (Aalborg 
Kommune, Skoleforvaltningen), Ulrik Andersen (Rebild Kommune), Ben-
jamin Holst (KKR-sekretariatet) 

Sagsnr./Dok.nr. 2014-209 / 2014-212925 

  

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra møde den 12. juni 2014 

3. NOPII  

NOPII (Nordjysk Platform for Innovative Indkøb) er et projektsamarbejde mellem Rebild, Frede-
rikshavn, Hjørring, Aalborg, Jammerbugt, Thisted og Vesthimmerlands Kommune. 

I NOPII projektet udvikler de 7 kommuner en model for, hvordan kommunerne kan anvende deres 
indkøbsbudgetter mere strategisk via en innovativ indkøbsproces. Modellen udvikles ved, at kom-
munerne kaster sig ud i at gennemføre et tværkommunalt innovativt udbud omkring medicinhånd-
tering – og derfra opsamler erfaringer til modelbeskrivelsen.  

Projektet er i sin sidste fase og har netop afsluttet markedsdialogen. Projektets styringsgruppe vil 
på den baggrund gerne have input på modellen fra de kommunale beslutningstagere, herunder 
fagdirektørerne for socialområdet. Sagen vil ligeledes være på dagsordenen for det næste møde i 
kommunaldirektørkredsen (KDK) den 29. august 2014. 

Der vil på mødet være deltagelse af Malene Timm-Andersen (Leder af Aalborg Living lab og Inno-
vationskonsulent) og Charlotte Schjødt Jensen (Udbudskonsulent og projektleder, Vesthimmer-
lands Kommune), der vil præsentere NOPII modellen med udgangspunkt i de høstede erfaringer 
og opnåede resultater i samarbejdet.   
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Indstilling 

Det indstilles, at Socialdirektørkredsen 

- tager orienteringen til efterretning 

 

Referat 

Malene Timm-Andersen og Charlotte Schjødt Jensen præsenterede erfaringerne i NOPII-projektet 
med tværkommunale funktionsudbud samt et forslag til en model for fortsat organisatorisk foran-
kring af samarbejdet efter udløbet af projektetperioden. Præsentationen er vedlagt som bilag. 

Socialdirektørkredsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om at projektet umiddel-
bart ser fornuftigt ud, men at der også bør være opmærksomhed på, at der i forvejen eksisterer 
lokale indkøbsfællesskaber de nordjyske kommuner imellem.  

Der var enighed om, at Socialdirektørkredsen som enhed ikke er tilstrækkeligt dækkende som sty-
regruppe for projektet, da opgaveporteføljen rækker ud over kredsens forvaltningsområder. Det 
blev således anbefalet, at der i tilfælde af forankring af projektet laves en styregruppemodel, der 
dækker alle forvaltningsområder. Socialdirektørkredsen stiller gerne 1-2 medlemmer til rådighed i 
forbindelse med en evt. styregruppe på tværs af forvaltningsområder, der kan bidrage til at udpege 
relevante forretningsområder i tilfælde af en fremtidig forankring af projektet. 

 

4. Status på kommunernes brug af Hjerneskadecenter Nordjylland og TI (Tale/sprog) 

Aalborg Kommune orienterer på mødet kort om status for kommunernes brug af Hjerneskadecen-
ter Nordjylland og TI (Tale/sprog) i indeværende år. 

Der vil forud for mødet blive udsendt notat med oversigt kommunernes forbrug.  

 
Indstilling 

Det indstilles, at Socialdirektørkredsen  

 tager orienteringen til efterretning 

Bilag 

 Status for kommunernes forbrug (NB: Bilaget er ikke udsendt med dagsordenen, men vil 
blive eftersendt inden mødets afholdelse) 
 

Referat 

Aalborg Kommune gennemgik den udsendte oversigt over kommunernes hidtidige forbrug på 
Hjerneskadecenter Nordjylland og TI (Tale/sprog). Forbruget i første halvår 2014 er uens fordelt på 
kommunerne. Ved et uændret forbrugsmønster i andet halvår 2014 vil resultatet blive, at 6 kom-
muner har benyttet tilbuddet mindre end den garanterede efterspørgsel, kommunerne årligt har 
forpligtiget sig til i den særlige finansieringsaftale for 2014 og 2015. Aalborg opfordrede på den 
baggrund til, at kommunerne sikrede sig ydelser svarende til den finansieringsandel, man alligevel 
havde forpligtiget sig til. 

På forslag fra formanden blev det aftalt, at der afholdes et særligt socialdirektørmøde den 10. ok-
tober 2014 med Hjerneskadecenter Nordjylland og TI (Tale/sprog) som det primære punkt på 
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dagsordenen, så de fremlagte forbrugstal, hidtidige erfaringer og fremadrettede forventninger kan 
drøftes mere indgående. 

Formanden fremhævede, at den nuværende aftale udløber med 2015. Den permanente finansie-
ringsaftale for Hjerneskadecenter Nordjylland og TI (Tale/sprog) skal derfor indgås som del af sty-
ringsaftalen for 2016. Dette indebærer i praksis, at aftalen skal være administrativt på plads i for-
året 2015. 

Der var på denne baggrund enighed om at drøfte procesplan og overordnet skitse for den perma-
nente aftale på oktobermødet. Aalborg udarbejder skitseforslag til brug for denne drøftelse.  
 

5. Gennemgang af dagsordenen til møde i DAS den 12. august 2014 

Referat 

Der henvises til referatet fra DAS-mødet. 
 

6. Evt. 

7. Næste møde 

Næste møde holdes fredag den 10. oktober 2014 kl. 9-11 på Hjerneskadecenter Nordjylland og TI 
(Tale/sprog) (Borgmester Jørgensens Vej 2B, 9000 Aalborg). 

 

 


