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Dagsorden til SOCDIR den 6. marts 2014

Møde

Socialdirektørkredsen

Tid

6. marts 2014, kl. 10.00-12.00

Sted

Den Sikrede Institution Kompasset, Saturnvej 2, 9700 Brønderslev

Deltagere

Alice Aagaard Hagemann (Aalborg Kommune ÆH), Britta Bruun-Schmidt
(Vesthimmerlands Kommune), Fie Holt Christiansen (Hjørring Kommune),
Hans Chr. Mariegaard (Aalborg Kommune FB), Henrik Aarup-Kristensen
(formand, Brønderslev Kommune), Henrik Leth (Morsø Kommune), Jan
Bendix Jensen (Thisted Kommune), Jan Lund-Andersen (Jammerbugt
Kommune), Jens Nørgaard (Mariagerfjord Kommune), Rikke Albrektsen
(Frederikshavn Kommune), Line Rohde Olsen (KKR-sekretariatet), Thomas Gajhede Haugaard (Sekretariat for Rammeaftaler) og Lone Boelt
Møller (Sekretariat for Rammeaftaler).

Afbud

Ann Hermansen (Rebild Kommune), Dorthe Jende (Vesthimmerlands
Kommune), Elsemarie Lauvring (Vesthimmerlands Kommune), Hanne
Madsen (Jammerbugt Kommune), Hans Ole Steffensen (Læsø Kommune), Leif Serup (Hjørring Kommune) og Sven Thomsen (Aalborg Kommune, Skoleforvaltningen).

Referent

Thomas Gajhede Haugaard

Sagsnr./Dok.nr. 2014-209 / 2014-42002

I margin af mødet: Orientering om Den Sikrede Institution Kompasset
Referat: Socialdirektørkredsmødet blev afholdt på Den Sikrede Institution Kompasset, der gik i
drift pr. 1.9.2012 og er én af landets otte sikrede institutioner for børn og unge. Forstander TinaMaria Larsen gav, i margin af mødet, en orientering om Kompassets helt særlige målgrupper og ydelser som Nordjyllands eneste sikrede institution (præsentation vedlagt som bilag til referatet). Målgruppen er primært unge i alderen 15-17 år i varetægtssurrogat, men der er også rent sociale
pladser (grundet eksempelvis farlighed eller særlige udredningsbehov). Fælles for målgrupperne
er en særdeles udadreagerende adfærd som følge af massive omsorgssvigt/overgreb, misbrug,
hjerneorganiske skader o. lign., og at de unge har ofte været genstand for massive kommunale
indsatser. Personalet tilstræber gennem socialpædagogisk og psykologisk behandling at give de
unge troen på, og motivationen for, et andet og bedre liv, samt at levere kommunerne et optimalt
udredningsmateriale til brug for den videre indsats for den enkelte unge. Kompasset har således et
særdeles tæt samarbejde med kommunerne med henblik på at skabe sammenhæng i indsatsen
og sikre, at de unge under opholdet på Kompasset har en fortløbende positiv social og personlig
udvikling.

Sekretariatet for Rammeaftaler

Boulevarden 13

9931 3131

9000 Aalborg

aalborg@aalborg.dk

1. Godkendelse af dagsorden
Referat
Godkendt uden bemærkninger
2. Godkendelse af referat fra møde den 8. januar 2014
Referat
Godkendt uden bemærkninger
3. Orientering om drøftelse vedr. anvendelsen af PTU Handicapbiler og Køreskole i forbindelse med møde i KL’s Koordinationsforum for den 4. februar 2014. (Thomas)
Formanden orienterer om konklusionen fra drøftelsen af anvendelsen PTU Køreskole og Handicapbiler i KL’s koordinationsforum den 4. februar 2014.
Indstilling
Det indstilles, at socialdirektørkredsen
-

tager orienteringen til efterretning

Referat
Henrik Aarup-Kristensen orienterede om deltagelsen på mødet af formanden og Jens Nørgaard,
der primært havde fokus på anvendelsen af PTU Handicapbiler og Kørekort samt den fælles tekst
til udviklingsstrategien.
På mødet blev den begrænsede nordjyske anvendelse af tilbuddet fremført, sammenholdt med at
der generelt set var en geografisk opdeling i forhold til anvendelsen af PTUs ydelser. De sjællandske kommuner anvender i bredt omfang PTUs ydelser, mens Sydjylland, Midtjylland og Nordjylland
fremførte at der eksisterede flere alternativer, der anvendes her.
Konklusionen blev at KL ville tage drøftelserne med videre i dialogen med Socialministeriet.
Henrik Aarup-Kristensen orienterede endvidere om drøftelserne på mødet vedr. den forudsatte
belægningsprocent på sikrede institutioner. Den nordjyske side fremlagde på mødet ønske om at
fastlægge den forudsatte belægningsprocent på et niveau, der sikrede færrest mulige efterreguleringer, og gerne forsat på 85 %. Det blev efterfølgende på mødet vedtaget at den forudsatte belægningsprocent fastlægges på 90 % i 2015, hvilket blev accepteret fra Nordjylland med forsat
henvisning til fokus på minimering af efterreguleringer.
4. Forretningsudvalgets møde med LOS
Forretningsudvalget orienterer om drøftelserne på mødet med LOS den 25. februar 2013.
Indstilling
Det indstilles, at socialdirektørkredsen
-

tager orienteringen til efterretning

Referat
Henrik Aarup-Kristensen orienterede om forretningsudvalgets møde med LOS den 25. februar
2014, hvor LOS havde deltaget med direktør Geert Jørgensen og bestyrelsesmedlem Søren Brink.
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Drøftelserne havde bl.a. drejet sig om bekymringer fra LOS vedrørende kontraktforhold mellem
kommuner og anbringelsessteder, samt et forestående udbud på det specialiserede socialområde
på sjælland. Endvidere havde der på mødet været drøftelser omkring takststruktur, hvor LOS har
fokus på at lave differentierede takster, og herudover ønskede dialog med kommunerne omkring
hvorledes deres potentielle overkapacitet kunne anvendes i samarbejder med kommunerne (familiebehandling o.lign.)
5. Politisk temamøde om samarbejdet i Nordjylland om det specialiserede social- og specialundervisningsområde
På baggrund af drøftelserne på DAS-mødet den 8.1.2014 fremsender Forretningsudvalget forslag
om, at der afholdes et kommunalpolitisk temamøde i maj måned 2014. Formålet med temamødet
er at give de nye socialudvalgsmedlemmer mfl. en introduktion til det fælleskommunale samarbejde om det specialiserede område (rammeaftalerne, det forstærkede samarbejde mv.). Idet kommunalbestyrelserne forventeligt behandler Udviklingsstrategien for 2015 i netop maj, vurderer Forretningsudvalget at afholdelsen er mest hensigtsmæssig i netop denne måned.
Hovedlinjerne for det politiske temamøde bliver – med udgangspunkt i et historisk perspektiv fra
kommunalreformen og frem til i dag – at give en introduktion til det tværgående samarbejde og
herunder de indbyggede dilemmaer mellem specialisering og nærhed i opgavevaretagelsen.
Arrangementet søges baseret på en konkret tilgang til emnet med eksempler på det hidtidige samarbejde i Nordjylland på social- og specialundervisningsområderne. Der skal samtidig sikres en
vekselvirkning mellem oplæg og dialog.
Arrangementet kunne bygges op omkring følgende oplæg:


Velkomst ved Formand for KKR-Nordjylland, Mogens Gade (Jammerbugt Kommune) og
herunder en overordnet introduktion til samarbejdet på tværs mellem de nordjyske kommuner



Oplæg ved formand for Den Administrative Styregruppe, Henrik Aarup-Kristensen, vedrørende rammeaftalesamarbejdets udvikling siden strukturreformen. Herunder et særligt fokus på en introduktion til det forstærkede samarbejde



Oplæg ved Socialstyrelsen vedrørende konklusionen på evalueringen af kommunalreformen, introduktion af den nye nationale koordinationsstruktur og de forventede effekter heraf

Der planlægges med deltagelse af først og fremmest udvalgsformænd og næstformænd fra de
berørte fagudvalg og herudover en åben invitation til de øvrige medlemmer af udvalgene. Forslag
til eksakt dato for arrangementet forventes at kunne udmeldes på mødet i Socialdirektørkredsen.
Indstilling
Det indstilles, at Den Administrative Styregruppe
-

Drøfter og godkender forslag til politiske temamøde

Referat
Forslaget blev godkendt. Formanden orienterede om, at temamødet ville blive afholdt torsdag den
8. maj 2014 kl. 14-18. Et foreløbigt program ville blive udarbejdet og udsendt snarest.
6. Udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde
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Der fremlægges på DAS-mødet den 6. marts 2014 en analyse for takstudviklingen for rammeaftaletilbuddene i perioden 2012-2014. En takstanalyse af rammeaftaletilbuddene indikerer dog ikke
nødvendigvis noget om, hvordan den generelle udgiftsudvikling for det specialiserede område har
været over tid. Dels udgør rammeaftaletilbuddene kun en mindre del af den samlede mængde af
sociale tilbud, som kommunerne benytter. Dels er tilbudstaksterne kun én blandt flere påvirkninger
af kommunernes udgifter til det specialiserede social- og undervisningsområde. Antal brugere og
det generelle serviceniveau i kommunen er andre faktorer, som kan have indflydelse på udgiftsudviklingen på områderne. Det samlede udgiftsniveau kan således godt være stigende, selvom taksterne falder, hvis antallet af borgere i tilbuddene er stigende.
Med henblik på at supplere takstanalysens billede med et billede af det samlede område er der
udarbejdet grafisk oversigt over den generelle udgiftsudvikling på området. Oversigten er på en
opgørelse af budget- og udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde fra 2009 til 2013,
som KL udsendte i juni 2013.1
Opgørelsen viser, at der samlet set har været en væsentlig udgiftsreduktion henover perioden. I
Nordjylland har kommunerne fra regnskab 2009 til regnskab 2012 således reduceret udgifterne
med 4,6 pct. På landsplan har reduktionen i samme periode været på 6,8 pct.
Figur 1: Udvikling i de kommunale regnskaber på det specialiserede socialområde i perioden 2009-2013 fordelt på Nordjylland og hele landet. (Kilde: KL og Danmarks Statistik).
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Opgørelsen fra KL viser desuden, at kommunernes budgetter i Nordjylland i perioden fra 2009 til
2013 tilsvarende er faldet med 4,5 procent, mens budgetterne på landsplan i gennemsnit kun er
faldet med 0,9 procent (jf. figur 2 nedenfor).

Figur 2: Udvikling i de kommunale budgetter på det specialiserede socialområde i perioden 2009-2013 fordelt på Nordjylland og hele landet (Kilde: KL og Danmarks Statistik).
1

Opgørelsen er udsendt af KL i juni 2013 og baseret på data fra Danmarks Statistik. Opgørelsen dækker både børne- og
voksenområdet. Udgifterne er opgjort i 2013-pl. En række af funktionerne er afgrænset mellem det specialiserede socialområde og ældreområdet ved hjælp af landsnøgler.
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Indstilling
Det indstilles, at Socialdirektørkredsen
-

tager orienteringen til efterretning

Referat
Socialdirektørkredsen tog orienteringen til efterretning.
7. Gennemgang af dagsordenen til DAS-møde den 6. marts 2014
Der henvises til referatet fra DAS-mødet.
8. Evt.
Aalborg Kommune (FB) orienterede kort om status for Børnehus Nord. Medarbejderne var kommet
godt fra start, og man oplevede, at der var stor tilfredshed med samarbejdet hos politi og sygehus.
Der var imidlertid modtaget ca. dobbelt så mange sager som forventet, hvorfor man pt. havde fokus på at vurdere personalebemandingen. Såfremt kommunerne oplevede, at problemer med ventetid o.lign i samarbejdet med Børnehuset, måtte man meget gerne orientere om det.
Det blev aftalt, at et af de kommende DAS-møder afholdes i Børnehusets lokaler.
9. Næste møde den 12.-13. juni 2014
Mødet afholdes som del af et døgnseminar på Dronninglund Slot
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