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Møde

Den Administrative Styregruppe

Tid

17. november 2016, kl. 13.00-16.00

Sted

Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø. – Mødelokale K.

Deltagere

Dorthe Jende (Vesthimmerlands Kommune), Hans Chr. Mariegaard (Aalborg Kommune FB), Henrik
Aarup-Kristensen (formand, Brønderslev Kommune), Jan Nielsen (Aalborg Kommune, ÆH), Leif Serup
(Hjørring Kommune), Lone Becker (Thisted Kommune), Ole Bjerre Jakobsen (Region Nordjylland), Kit
Borup (Mariagerfjord Kommune), Rikke Albrektsen (Frederikshavn Kommune), Vibeke 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), Hanne Madsen (Jammerbugt Kommune), Peter
Rasmussen (Mariagerfjord Kommune), Henrik Rene Christensen (Morsø Kommune), Lotte Keller Christensen (Læsø Kommune)

Gæster

Charlotte Schjødt Jensen, Vesthimmerlands Kommune og Søren Lysholt Hansen, Rebild Kommune deltager under punkt 14: ”Status på NOPII projektet” fra kl. 15.00-15.15
Gitte Boelt og Anne Oppelstrup fra Taleinstituttet deltager under punkt 15: ”Evaluering af nye tiltag på
Taleinstituttet” fra kl. 15.15-15.40

Velkomst

1. Godkendelse af dagsorden (side 2)

(13.00-13.05)

2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. august 2016 (side 2)

Sager til behandling

3. Gentænkning af Rammeaftalesamarbejdet, herunder drøftelse af fokus for samarbejdet (side 3)

(13.05-14.45)

4. Forslag til revidering af det forstærkede samarbejde (side 5)
5. Årshjul for Rammeaftalearbejdet (side 7)
6. Følgegruppe for Socialtilsyn Nord (side 9)
7. Tilbud og takster for Rammeaftalen 2017 (side 11)
8. Afrapportering fra aftagerpanelet for Rehabiliteringscenter Strandgården (side 12)
9. Budget for Børnehus Nord (side 13)

Sager til orientering (14.45-14.55)

10. Status på udgiftsreduktionen (side 14)

Afrunding

12. Evt. (side 17)

(14.55-15.00)

13. Næste møde (side 17)

Kommunalt fora

14. Status på NOPII projektet – lukket dagsordenspunkt (side 18)

(15.00-16.00)

11. Orientering om FU beslutninger (side 15)

15. Evaluering af nye tiltag på Taleinstituttet (side 19)
16. Drøftelse af KL’s synopsis for et socialpolitisk udspil (side 21)

Sekretariat for Rammeaftaler

Boulevarden 13

9931 1574 / 9931 1575

9000 Aalborg

rammeaftalesekretariat@aalborg.dk

Punkt 1 + 2

Velkomst

1. Godkendelse af dagsorden
Indstilling
Det indstilles, at


Den Administrative Styregruppe godkender dagsordenen

2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. august 2016
Indstilling
Det indstilles, at


Den Administrative Styregruppe godkender referatet

Bilag
Referatet kan findes her
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3. Gentænkning af Rammeaftalesamarbejdet, herunder drøftelse af fokus for samarbejdet
Resume
Den 24. oktober var der kick-off til gentænkningen af Rammeaftalen, hvor processen for udarbejdelsen af Rammeaftalen
2018 blev præsenteret, ligesom der var drøftelser omkring hvad vi skal samarbejde om, og hvordan vi forpligter hinanden
i det samarbejde. Formanden giver på mødet en tilbagemelding på Kick-off’en. De spørgsmål der blev drøftet på kickoff’en præsenteres for DAS, der bedes drøfte dem således, at den samlede tilbagemelding vil være retningsgivende for
arbejdet med Rammeaftalen 2018, herunder udpegningen af fokusområder.
Baggrund
På seneste DAS møde blev processen for gentænkningen af rammeaftalen godkendt. Det indbefatter:
November-

Sekretariatet for rammeaftaler kortlægger gennem KORA/CABI rapporter, socialtilsynenes årsrapporter

December

og møder med KL og ministeriet, hvilke nationale tendenser, der kan spores. Herefter tilføjes nye regionale emner i regi af udviklingsstrategigruppen (for indblik i proces for udvælgelse af temaerne jf. dagsordenspunkt 5)

Februar

Workshop for kommunale og regionale ledere samt brugerorganisationerne, hvor man drøfter hvor man
ser at ”skoen trykker” i Nordjylland

Marts

DAS drøfter konklusionerne fra workshoppen med henblik på, hvad der skal lægges videre til politikerne

April

Politisk temadag, hvor de nordjyske politikere og socialdirektører/sektorchef udpeger de endelige fokusområder for Rammeaftalen 2018. Fokusområderne udpeges for en toårig periode

Drøftelse
På kick-off blev deltagerne delt op i tre typer borde: Politikere, embedsmænd og brugerorganisationer, hvorefter de blev
stillet to spørgsmål
1. ”Hvad skal vi samarbejde om på det specialiserede socialområde?”
Som hjælp til spørgsmålet var der lavet en figur, som gav forslag til, hvad der skal samarbejdets om, jf. bilag 1:


Konkrete udviklingsprojekter



Vidensdeling



Tilbudsviften



Andre emner

Spørgsmålet er stillet med henblik på at give en retning for, hvilken type af emner og temaer, der skal udpeges til workshoppen, og dermed hvilken typer af fokusområder, der i sidste ende skal præsenteres for politikerne. Følgende input blev
givet:




Konkrete udviklingsprojekter:
o

Håndtering af kontanthjælpsreformen

o

Konkrete målgrupper eks. unge på psykiatriområdet

o

Oprettelse af nye tilbud, hvor der er behov

o

Fokus på hvordan vi sikrer borgernes selvhjulpenhed

o

Samarbejde om metoder

o

Samarbejde om køb af borgerens ombudsmand

Vidensdeling:
o

Implementering af tilgængelig viden på området
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o

Etablering af en videndatabase

o

Vidensdeling om hvordan man kombinerer geografiske udfordringer med borgerens behov for nærhed

o

Der skal være en bredere planlægningshorisont for Rammeaftalen, så vi kan nå at implementere visionerne. Det er fint med et toårigt perspektiv, men så skal der også være en perspektivplan for år 3 og 4.

2. ”Hvordan forpligter vi hinanden, om det vi ønsker at samarbejde om i regi af Rammeaftalen?”
Andet spørgsmål har fokus på, hvordan vi skal arbejde med fokusområderne når engang de er udpeget. Hvor forpligtende
skal samarbejdet være?




Gentænke de økonomiske og styringsmæssige redskaber
o

Visitationssystemet – hvordan bliver det der er aftalt i Rammeaftalen ført ud i livet

o

Incitamentstrukturer eks. flere selvhjulpne borgere udløser en bonus

o

Objektiv finansiering

o

Følge op på de politiske aftaler vha. KPI’er

o

Sikre en gennemsigtighed i hvad vi aftaler med hinanden

o

Forhindre kassetænkning på tværs af kommuner og tilbud

Gentænke genstanden for Rammeaftalen
o

Justere hvilke tilbud, der skal være med i rammeaftalen. Ved at revidere antallet af tilbud, der er omfattet
af Rammeaftalen så vil vi kunne få mere forpligtende aftaler

o

Hvilke målgrupper skal der være tilbud til

o

Sikre at de tilbud der er i Rammeaftalen matcher myndigheds behov



Mere politisk ejerskab ved at involvere formænd og næstformænd i de politiske udvalg



Processen forpligter også brugerorganisationerne, idet den kræver at brugerorganisationerne skifter fra fokus på
enkeltsager til fokus på faglig udvikling

Indstilling
Det indstilles, at:


DAS tager orienteringen om kick-off’en til efterretning



DAS drøfter, hvad vi skal samarbejde om på tværs af kommunerne og regionen på det specialiserede socialområde



DAS drøfter, hvordan vi forpligter hinanden, om det vi ønsker at samarbejde om i regi af Rammeaftalen?

Bilag
Bilag 1: Anvendte spørgsmål til kick-off
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4. Forslag til revidering af det forstærkede samarbejde
Resume
På DAS mødet den 25. august blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en tillægsbeskrivelse til det forstærkede samarbejde med henblik på at fastlægge en procedure for udmelding af tilbud, samt at arbejdet med årsrapporterne skulle forenkles. DAS bad Ekspertpanelet om at udarbejde udkast hertil, og de fremlægger nu deres arbejde til drøftelse i DAS. I
forlængelse heraf fremlægges endvidere et forslag til, hvordan man yderligere kan forenkle arbejdet omkring det forstærkede samarbejde.
Baggrund
Procedure for udmelding
Tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde er beskyttet for en to årig periode, hvilket omfatter følgende:


Tilbud er beskyttet af særlige konkurrencevilkår, hvor kommunerne forpligter sig til ikke at etablere nye konkurrerende tilbud med samme indhold som tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde



Tilbud og myndighed indgår i en systematisk og formaliseret dialog med henblik på at sikre driftsherres sikkerhed
og planlægningshorisont



Driftsherre er forpligtet til at give en early-warning hvis tilbuddets bæredygtighed er i fare, således at der administrativt kan reageres på dette på tværs af kommunerne.

Proceduren for udmelding lægger op til at både driftsherre og de øvrige kommuner kan anmode om, at tilbud udmeldes af
det forstærkede samarbejde. Årsagen til at øvrige kommuner kan anmode om, at tilbud udmeldes, er særligt i forhold til
tilfælde, hvor kommunerne ønsker at udgå af forpligtelsen vedrørende særlige konkurrencevilkår.
Når der er indmeldt ønske om udmelding, så er proceduren, at ekspertpanelet vurderer, hvorvidt tilbuddet lever op til
kriterierne for det forstærkede samarbejde samt afdækker konsekvenserne ved udmeldingen. Ekspertpanelets vurdering
indstilles til DAS, der tager stilling til om udmeldingen ikke vil have uhensigtsmæssige konsekvenser og dermed kan godkendes. Eftersom det forstærkede samarbejde er en politisk aftale, så er det det politiske niveau, der træffer den endelige
beslutning om udmelding. De fulde kriterier og proceduren er beskrevet i bilag 2: Procedure for at trække tilbud ud af det
forstærkede samarbejde.
Eftersom der i udkastet til proceduren bliver lagt vægt på at Ekspertpanelet skal kunne vurdere konsekvenser ved udmeldingen, så vil det være relevant med flere deltagere fra myndighedsniveauet i Ekspertpanelet. Der er i dag to deltagere fra
myndighedsniveauet i Ekspertpanelet og fem fra driftsherreniveauet.
Forenkling af det forstærkede samarbejde - årsrapporter og spørgeskemaer
Ekspertpanelet har på baggrund af ønske fra DAS udarbejdet en skabelon for en årlig samlet årsrapport til det forstærkede
samarbejde i modsætning til den todelte årsrapport, der udarbejdes pt. Ekspertpanelet har udarbejdet en stærkt forenklet
skabelon som kun har fokus på informationer om, hvordan tilbuddet har udviklet sig i det seneste år samt at adressere evt.
særlige opmærksomhedspunkter om tilbuddets bæredygtighed. Det foreslås, at årsrapporten udarbejdes i april. Udkast til
årsrapporten er vedlagt som bilag 3.
I forlængelse af drøftelsen af årsrapporterne drøftede Ekspertpanelet setup’et omkring det forstærkede samarbejde. I det
forstærkede samarbejde er der et aftaleelement omkring styrket dialog, hvor årsrapporterne indgår som en del af driftsherrens forpligtelse. Som en del af myndigheds forpligtelse til en styrket dialog skal myndighedsniveauet i kommunerne
udfylde et årligt spørgeskema om deres forventninger til efterspørgsel og ønsker til ydelser fra de enkelte tilbud i det
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forstærkede samarbejde. Ekspertpanelet vurderer, at spørgeskemaerne ikke fungerer efter hensigten. De er tidskrævende
for myndighedsniveauet og leverer ikke de rette informationer til driftsherren. Derfor ønskes det, at spørgeskemaerne
afskaffes.
FU foreslår, at spørgeskemaet erstattes af dialog på DAS niveau omkring behov for og ønsker til udvikling af tilbuddene
under det forstærkede samarbejde. Dialogen på DAS niveau skal supplere den løbende dialog som driftsherre og myndighed har med en strategisk drøftelse.
Udkast til forenklingen af det forstærkede samarbejde er beskrevet i bilag 4: Procedure for styrket dialog.
Indstilling
Det indstilles, at:


DAS godkender udkast til procedure for udmelding



DAS godkender udkast til årsrapporten



DAS godkender udkast til procedure for udmelding



DAS drøfter om der skal indmeldes yderligere deltagere fra myndighedsniveauet til Ekspertpanelet

Bilag
Bilag 2: Procedure for at trække tilbud ud af det forstærkede samarbejde
Bilag 3: Revideret skabelon for årsrapport.
Bilag 4: Procedure for styrket dialog vedr. det forstærkede samarbejde
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5. Årshjul for Rammeaftalearbejdet
Resume
I forbindelse med planlægningen af arbejdet med det kommende års Rammeaftale har Sekretariatet for Rammeaftaler
som de øvrige år udarbejdet et forslag til årshjul for processen. Årshjulet adskiller sig væsentligt fra de øvrige år grundet
gentænkningen af Rammeaftalen og et generelt fokus på at forenkle processerne omkring rammeaftalesamarbejdet.
Baggrund
De største ændringer i årshjulet er følgende:


Der udsendes ikke spørgeskemaer til kommunerne/regionen vedr. udviklingsstrategien



Der udsendes ikke spøgeskemaer til kommunerne vedr. lands- og landsdelsdækkende tilbud



Der afholdes workshop og politisk dialogmøde med henblik på at udpege fokusområder til Rammeaftalen



Forenkling af arbejdet omkring det forstærkede samarbejde – det er dog under forbehold for dagsordenspunkt
4, hvor der behandles et forslag til revidering af det forstærkede samarbejde.

Det bemærkes, at man på DAS mødet den 25. august godkendte at Rammeaftalen skulle være to-årig. Derfor vil årshjulet for Rammeaftalen næste år være stærkt forenklet, eftersom mange af processerne ikke skal gentages bl.a. workshoppen og dialogmødet for politikerne.
Nedenfor fremhæves tre områder i forhold til årshjulet, som DAS kredsen bedes være særligt opmærksomme på.
Møde om udbud/efterspørgsel på administrativt niveau
I lovgrundlaget for rammeaftalerne står anført, at der skal være en vurdering af kommunernes behov for tilbud og efterspørgslen af rammeaftaletilbud i regionen samt lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Dette er hidtil
håndteret via spørgeskemaer. På baggrund af beslutninger i DAS og KKR ønskes det fremadrettet håndteret via dialog.
Dog vurderer Rammeaftalesekretariatet, at workshoppen for kommunerne, regionen og brugerorganisationerne ikke er
det rette forum. Det foreslås derfor i årshjulet, at der afholdes et administrativt møde i februar, hvor dette drøftes. Mødet
tænkes umiddelbart at være på leder/chefniveau, og planlægges i regi af udviklingsstrategigruppen.
Udvælgelse af temaer for workshop og politisk temadag
Rammeaftalearbejdet er forankret i DAS, hvorfor arbejdet med at udvælge og udpege temaer til workshoppen, temadagen og efterfølgende Rammeaftalen vil være en central opgave for DAS. Processen er dog presset, og det kan være
nødvendigt, at uddelegere opgaver til FU for at få processen til at glide nemmere. Det foreslås at DAS/FU involveres i
udvælgelsen af temaer på følgende tidspunker:
-

December: Udpegning af temaer til workshoppen sker i regi af FU, da dette vil betyde at man hurtigt vil kunne
udsende temaerne til deltagerne

-

Februar: Afholdelse af Workshop for fagpersoner og brugerorganisationer

-

Marts: Behandling af drøftelserne fra workshoppen og de temaer der sendes videre til den politiske temadag
behandles i DAS

-

April: Afholdelse af politisk temadag

-

April: FU behandler drøftelserne fra den politiske temadag med henblik på at lægge en ramme for hvad der arbejdes videre med. Hvis drøftelserne fra den politiske temadag ikke peger i en klar retning kan der vælges en
skriftlig høring i DAS kredsen.

-

Maj: DAS behandler 1. udkast til Rammeaftalen på mødet i maj, og drøfter om temaerne giver anledning til andre vinklinger eller perspektiver samt om der er mangler i forhold til det der foreløbigt er arbejdet videre med.

-

August: DAS behandler 2. udkast af Rammeaftalen
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Flytning af DAS møder
DAS mødet den 18. januar lægger samtidig som KL’s sundhedskonference, og det foreslås derfor at DAS mødet flyttes
til enten mandag den 16. januar eller fredag den 20. januar. Det foreslås endvidere at DAS mødet den 22. marts flyttes til
den 2. marts eller en alternativ dato i starten af marts. Det vil nemlig betyde at DAS kan drøfte temaerne til den politiske
temadag om gentænkningen af Rammeaftalen inden de udsendes til kommunerne med henblik på, at kommunerne kan
drøfte temaerne i diverse udvalg inden den politiske temadag.
Drøftelse
DAS bedes drøfte årshjulet og i forlængelse heraf, involveringen af DAS og FU i forhold til udvælgelse af emner for Rammeaftalen 2018 samt om der skal afholdes et årligt møde omkring udbud/efterspørgsel på administrativt plan.
Indstilling
Det indstilles, at


DAS godkender årshjulet for Rammeaftalen 2018



DAS godkender at der afholdes et årligt møde på administrativt niveau, hvor der drøftes udbud og efterspørgsel
for rammeaftaletilbud samt de lands- og landsdelsdækkende tilbud og de sikrede afdelinger



DAS godkender at DAS mødet den 18. januar og den 22. marts flyttes

Bilag
Bilag 5: Årshjul for Rammeaftalen 2018
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6. Følgegruppe for Socialtilsyn Nord
Resume
I 2013 blev der nedsat en følgegruppe for Socialtilsyn Nord, som skulle følge implementeringen af socialtilsynet. På baggrund af, at Socialtilsyn Nord i dag er ud over implementeringsfasen bedes DAS tage stilling til, om der fortsat er behov
for en følgegruppe.
Baggrund
Følgegruppen blev nedsat af DAS den 15. november 2013 med det formål, at gruppen skulle følge implementeringen af
socialtilsynet. Repræsenteret i følgegruppen er kommunale og regionale repræsentanter, hvorimod private ikke er repræsenteret. Følgegruppen blev nedsat for to år, men er fortsat uændret i forlængelse af de to år.
Der er årligt afholdt 3-4 møder i følgegruppen. Indholdet har været orientering ved Socialtilsyn Nord og forskellige punkter som enten Socialtilsyn Nord eller kommuner/regioner har ønsket været sat på dagsordenen. Reelt har de punkter, der
har været meldt ind til dagsorden bevæget sig ud over, hvad der fremgik af kommissoriet, og dermed følgegruppens beføjelser. Dette kan også afspejle, at der synes at være en uklar arbejdsdeling mellem følgegruppen, DAS, KDK og KKR.
På følgegruppemøderne har takster og meninger om disse samt ønsker til lovændringer f.eks. været en del af forventningerne til dialogen med Socialtilsyn Nord.
Deltagerkredsen har i kommissoriet været defineret som én fast ledelsesrepræsentant eller fagperson fra hver kommune
og Region Nordjylland. Reelt har der dog været udskiftning i deltagerkredsen fra gang til gang, ligesom der er forskel på
antallet af repræsentanter fra hver kommune fra gang til gang. De meget forskellige niveauer, interessenter og antal har
giver udfordringer i forhold til indhold af og perspektiver på de drøftelser, der har været. For så vidt angår fremmødet til
de enkelte møder var dette i starten stort, men har over tid været faldende.
Evaluering
På følgegruppemøde den 2. september 2016 blev følgegruppen evalueret.
I dialogen på følgegruppemødet blev følgende bl.a. nævnt:
●

Om der kan udarbejdes dagsordener på en anden måde

●

Om der kan arbejdes med temaer, f.eks. Socialtilsyn Nords årsrapport

●

At udelade orienteringspunkter på følgegruppemøderne

●

Opdeling af møder fordelt på tilbud og plejefamilier

●

Om der overhovedet er brug for følgegruppen på baggrund af, at Socialtilsyn Nord også afholder årlige bilaterale møder med alle kommuner og regioner

●

Om muligheden for at invitere følgegruppen ind i øvrige eksisterende fora i stedet for at bibeholde følgegruppen

●

Ønske om at give input til ændringer i lovgivningen og kvalitetsmodellen

Der synes således blandt kommuner og regioner at være en efterspørgsel efter tematiserende drøftelser samt en opdeling på tilbuds- og familieplejeområdet. Derudover viste evalueringen, at det ikke nødvendigvis behøver være i følgegrupperegi. Endeligt blev tilkendegivet ønske om at kunne give input til lovgivningen.
Det fremtidige samarbejde
På baggrund af, at evalueringen på følgegruppemødet viste, at kommuner og regioner efterspørger tematiserende drøftelser og en opdeling på tilbuds- og familieplejeområdet, samt evalueringen viste et ønske om at kunne give input til lovgivningen, ønskes drøftet om det giver mening at opretholde følgegruppen. Dette også set i lyset af andre eksisterende
fora på det specialiserede socialområde.
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Hvis DAS ønsker, at følgegruppen nedlægges, står Socialtilsyn Nord til rådighed for eksisterende fora med henblik på at
disse kan invitere Socialtilsyn Nord ind til f.eks. temadrøftelser. Dette vil give muligheder for i højere grad, end i dag, at
målrette drøftelserne. Hvis f.eks. der ønskes en drøftelse af misbrug i handicapchefkredsen, kan Socialtilsyn Nord sende
afdelingslederen for tilbudsafdelingen og den/de tilsynskonsulenter, der er eksperter på misbrug, og hvis der ønskes en
drøftelse af årsrapporten kan Socialtilsyn Nord sende tilsynschefen. Jf. bilag 6 for et overblik over hvilke fora/netværk
socialtilsynet deltager i og hvilke tværkommunale fora drøftelserne i følgegruppen evt. kan løftes over i.
Hvis DAS ønsker, at følgegruppen opretholdes, ønskes formål (hvad er det følgegruppen skal løfte som ikke løftes i andre fora) og sammensætning (hvilke niveauer og profiler ønskes set i forhold til defineret formål) af følgegruppen drøftet.
Dette for at kunne imødegå de udfordringer, der i dag er i samarbejdet. Derudover ønskes drøftet, hvem der skal varetage sekretariatsbetjeningen. Dette på baggrund af ønsket om andre slags dagsordener og tematiserede drøftelser.
Socialtilsyn Nord er i dag repræsenteret i følgende fora:




DAS (to gange årligt) hvor takster og årsrapporter drøftes
Udviklingsstrategigruppen (ca. 5 gange årligt) hvor der stilles skarpt på kommunernes ønsker til den faglige udvikling
af tilbuddene på det specialiserede socialområde.
Plejefamilieledernetværket (ca. 4 gange årligt) hvor der drøftes emner om familiepleje på tværs af kommunerne.

Socialtilsyn Nord afholder selv følgende:







Infomøde for tilbudsledere (en gang årligt), hvor status, årsrapporter og et relevant tema er på dagsorden
Infomøde for plejefamilier (en gang årligt tre forskellige steder), hvor status, årsrapporter og en kommune fortæller
om, hvad de har behov for
Infomøde for økonomisk ansvarlige samt revisorer (en gang årligt), hvor der orienteres om regler, ankestyrelsesafgørelser og kommende budgetlægning
Netværk for jurister (en gang årligt), fokus på regelsæt relateret til tilsynets myndighed
Netværk for økonomier (en gang årligt), fokus på regelsæt og indhold af budget og regnskab på området
Bilaterale møder med hver enkelt kommune/region (en gang årligt), hvor status og udviklingsområder i den enkelte
kommune, samt konkrete sager drøftes

På det tværkommunale/regionale område eksisterer i dag følgende fora







Netværk for Børne- og Familiechefer. Deltagerne er børne- og familiechefer fra kommunerne
Handicapchefnetværk på voksenområdet. Deltagerne er handicapcheferne på voksenområdet.
Samarbejdsforum for Psykiatri – børn og unge. Deltagerne er ledere på psykiatriområdet samt kommunale afdelingsledere og konsulenter.
Udviklingsstrategigruppen. Deltagerne af kontorchefer, afdelingsledere, konsulenter fra kommunerne og regionen.
Kontaktforum for Specialundervisningsområdet. Deltagerne er PPR chefer og PPR konsulenter fra kommunerne
samt en repræsentant fra specialsektoren, Region Nordjylland.
Dertil skal nævnes, at der er administrative styregrupper på direktørniveau på både beskæftigelses- og skoleområdet

Der kan være netværk eller fora ud over dem der er oplistet.
Indstilling
Det indstilles, at


DAS beslutter om følgegruppen skal fortsætte



Hvis følgegruppen skal fortsætte, så drøfter DAS formålet hermed, behov til kommissoriet samt hvem der skal
sekretariatsbetjene gruppen

10/22

Click here to enter text.
Dokument: Neutral titel

Punkt 7

Sager til behandling

7. Tilbud og takster for Rammeaftalen 2017
Resume
I forbindelse med indsendelse af takstindberetningsskemaerne indberetter kommuner, hvilke nye tilbud der fremadrettet
vil være en del af rammeaftalen, samt hvilke tilbud der udgår af rammeaftalen.

Drøftelse
Sekretariatet har på baggrund af takstindmeldingerne for 2016 udarbejdet en oversigt over, hvilke kommunale tilbud, der
er nyindmeldt og hvilke der udgår af rammeaftalen:

Kommune
Hjørring

Tilbud
Revalideringscenter
Hjørring (SEL §103)

Erstattes af
Hjørringdistriktet (§103)

Mariagerfjord

Aktivititetshuset Hobro
(SEL §104)

Rebild

Boform Støvring (ABL
§105)

- Dagbeskæftigelsen SAB (§104),
- Bo- og Aktivitetstilbud Kirketoften
(udvidet § 85)
- Bo- og Aktivitetstilbud Skivevej
(udvidet § 85).
Søparken (ABL §105)

Region Nordjylland

Sødisbakke – Fælledvej stuen
Sødisbakke – Udsigten

Sødisbakke – Skovbrynet

Vesthimmerland

Boformerne Østermarken 8 – 10

Erstattes ikke

Aalborg FB

Voksenbøgen

Aalborg ÆH

AK-dagtilbud

Aalborg ÆH

Karolineværket (§103)

- Botilbud Litvadhus (§107)
- Botilbud Pitsvej (§107)
- Botilbud Bodil Hjorts Vej (§107)
- Dagbeskæftigelse 1 (VoksenBøgen) (§103)
- Dagbeskæftigelse 2 (VoksenBøgen) (§103)
Udgår af rammeaftalen, men drives stadig
Botilbuddet Hobitten

Aalborg ÆH

Violens aflastningstilbud
Valmuehaven

Region Nordjylland

Aalborg ÆH

Sødisbakke – Skovbrynet

Udgår af rammeaftalen, men drives stadig
Udgår af rammeaftalen, men drives stadig

Bemærkninger
Tilbuddet er ikke længere et
revalideringstilbud og lægges
ind under Hjørringdistriktet
Tilbuddet er blevet redefineret
og omstruktureret

Tilbuddene lægges sammen
vil udgifterne til boligerne fremadrettet være en en del af
takstgrundlaget.
Erstattes af en ny afdeling
(nye faciliteter)
Erstattes af en ny afdeling
(nye faciliteter)
Ved beregning af takster er
indtægter fra beboernes betaling for husleje modregnet i
taksten.
Tilbuddet erstattes af de øvrige tilbud

Udgår grundet lav komplesitet
Dagtilbudsydelsen leveres i
stedet i rammerne af Botilbuddet Hobitten
Salg til få kommuner
Salg til få kommuner

Indstilling
Det indstilles, at


DAS drøfter oversigten over de kommunale tilbud, der er meldt hhv. ind og ud af styringsaftalen for 2017
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8. Afrapportering fra aftagerpanelet for Rehabiliteringscenter Strandgården
Resume
Rehabiliteringscenter Strandgården er omfattet af det forstærkede samarbejde, og for at håndtere en svingende belægning på Strandgården i 2015 nedsatte DAS et aftagerpanel, der skulle styrke dialogen om tilbuddets ydelser. På møde i
DAS den 25. august 2016 blev der gjort status på det foreløbige arbejde i aftagerpanelet for Strandgården. Det fremgår
dog af aftagerpanelets kommissorium, at panelet skal udarbejde en kort skriftlig afrapportering, der beskriver panelets
vurdering af fremtidsperspektiverne for Rehabiliteringscenter Strandgården. Afrapporteringen fremgår nedenfor.
Baggrund
Aftagerpanelet har afholdt tre møder, hvor der har været fokus på følgende temaer:


Sektorovergange for at sikre helhedsorienterede og koordinerede forløb, herunder samarbejdet mellem myndighed
og driftsherre samt samarbejdet med sundhedsområdet.



Samarbejdet med kommunen i forhold til de pårørende: Panelet har drøftet evalueringer af forløbet på tilbuddet og
eventuel gennemførelse af bruger- og pårørendeundersøgelser, muligheder for mere undervisning, kurser og etablering af uformelle netværk for pårørende.



Den faglige og økonomiske bæredygtighed i opgaveløsningen: Der har været opmærksomhed på udviklingen i tilbuddets målgruppe, den faglige indsats på tilbuddet, rammer og vilkår for tilbuddets drift og kommunernes anvendelse af tilbuddet samt perspektiverne ved differentierede takster.

Rehabiliteringscenter for Strandgården har dels igangsat nye indsatser inden for ovenstående temaer, dels intensiveret
igangværende tiltag for så vidt muligt at imødekomme de konkrete ønsker og behov.
Aftagerpanelets bemærkninger og anbefalinger
Der er enighed om, at panelet har bidraget til at sikre en åben og uformel dialog om de fælles udfordringer, der er i forhold til tilbuddet. Der har i arbejdet været fokus på at skabe de rigtige løsninger og udvikle den faglige indsats, så tilbuddets ydelser imødekommer borgernes og kommunernes ønsker og behov.
Aftagerpanelet har følgende uddybende bemærkninger og anbefalinger til det videre forløb:


Panelet vurderer, at samarbejdet på tværs af aktører, fagområder m.v. understøtter en helhedsorienteret, overskuelig og systematisk indsats omkring den enkelte borger.



Der er positive tilbagemeldinger i forhold til den faglige indsats på Rehabiliteringscenter Strandgården. Panelet vurderer, at tilbuddets ydelser imødekommer borgernes og kommunernes ønsker og behov om en individuelt tilrettelagt
indsats; både hvad angår form og indhold.



Der er positive tilbagemeldinger i forhold til samarbejdet og dialogen mellem kommunerne og tilbuddet. Panelet vurderer, at samarbejdet på tværs af aktører, fagområder m.v. understøtter en helhedsorienteret, overskuelig og systematisk indsats omkring den enkelte borger.



Det anbefales, at udviklingen i målgruppen løbende følges, så det sikres, at tilbuddets ydelser m.v. til stadighed er
tilpasset de aktuelle behov.



Det anbefales, at de enkelte kommuner forpligter sig til at anvende tilbuddet for at sikre den faglige og økonomiske
bæredygtighed i tilbuddet. Aftagerpanelet anbefaler samtidig, at eventuelle forventede ændringer i efterspørgslen
indmeldes til Sekretariatet for rammeaftaler i god tid.

På baggrund af ovenstående anbefaler aftagerpanelet, at panelets arbejde foreløbigt sættes i bero. Det anbefales, at der
gives mulighed for at indkalde panelet, hvis myndighed eller driftsherre vurderer, at der er behov for det.
Indstilling:
Det indstilles, at


DAS godkender aftagerpanelets anbefalinger.
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9. Budget for Børnehus Nord
Resumé
Aalborg Kommune fremsender til Den Administrative Styregruppe Notat om Børnehus Nords budget med henblik på godkendelse af Budget Børnehus Nord 2016-2017.
Baggrund
Aalborg Kommune er driftsherre i Region Nordjylland for Børnehus Nord, som åbnede i 2013. Børnehuset henvender sig
til børn og unge i alderen 0 til 18 år, der har været udsat for seksuelle overgreb og/eller fysisk vold, eller hvor der er
mistanke herom. Det overordnede formål med et børnehus er at samle indsatserne i forbindelse med børn og unge, der
udsættes for overgreb, eller hvor der er mistanke herom. Dette skal sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats
over for det enkelte barn og sikre en ensartet høj kvalitet i indsatsen i hele landet.
Sagsstigning
Pga. sagsstigning gennem længere tid er der foretaget en personalemæssig opnormering i 2016 for at minimere ventetid.
Ventetiden er på nuværende tidspunkt ca. 2 måneder, og før sommerferien var ventetiden på ca. 3 måneder. Det skal
pointeres, at dette er børnehusets ventetid dvs. efter politiets videoafhøring, som børnene ofte venter på i 1-2 mdr. Barnet
risikerer således en samlet ventetid på op til 4 mdr. før det får et støttende/udredende samtaleforløb i Børnehus Nord.
Fremadrettet er der ligeledes en forventning om en stigning i sagsantal pga. ny lovgivning vedr. videoafhøring, hvilket
medfører behov for flere ressourcer og en takststigning. Pr.1.april 2016 trådte en ny lovændring således i kraft vedr. videoafhøring, der hæver aldersgrænsen for videoafhøring fra 12 år inkl. til 14 år inkl. Justitsministeriet har dog accepteret
at betale en DUT-kompensation til kommunerne for 5 børnehusmedarbejdertimer pr. ekstra videoafhøring, der afholdes.
Budget
Driften af Børnehuset er dels objektivt finansieret (60 %) og dels takstfinansieret. Budgettet indebærer en objektiv finansiering med en stigning fra 2.499.730 kr. til 3.091.200 kr. samt en takststigning fra 9.803 kr. til 9.813 kr. grundet almindelig lønfremskrivning jf. KL.
Den objektive finansiering vil i 2017 dog ikke stige mere end 128.543 kr. pga. overskud fra 2015 (463.000 kr.) som kan
anvendes og modregnes direkte i den objektive del af finansieringen. Dog skal det forventes, at den objektive finansiering fra 2018 vil stige med ca. 580.000. kr. hvis det estimerede sagsniveau for 2017 fortsætter. I bilag 7 er en oversigt
over den objektive finansiering for 2017 fordelt på de enkelte kommuner samt en oversigt for 2018, som er baseret på et
indledningsvist skøn.
Drøftelse
Det fornyede budget for 2017 ønskes drøftet i Den Administrative Styregruppe med henblik på godkendelse.
Indstilling
Det indstilles, at

DAS godkender Børnehus Nords budget for 2016-2017 med en stigning i den objektive finansiering på 128.543
kr. og en takst på 9.813 kr. pr. 01.01.2017.
Bilag:
Bilag 6: Uddybende notat for Børnehus Nord inkl. budget 2016-2017 og oversigt over objektiv finansiering
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10. Status på udgiftsreduktionen
Resume
De nordjyske kommuner har indmeldt, hvordan de forventer, at udmønte kravet om en takstreduktion på 1 procent i 2017.
Endvidere er der udarbejdet en model til monitorering af den samlede udgiftsreduktion, som vil blive taget i brug første
gang til april 2017.
Baggrund
Med Rammeaftalen 2017 fremgår det, at udgifterne til borgere i rammeaftaletilbud skal falde med 2 procent i 2017, heraf
skal 1 procent ske gennem en generel takstreduktion og 1 procent gennem mere præcis visitering af borgerne.
Status
Takstreduktionen
Alle kommuner har udarbejdet en oversigt over, hvordan de har udmøntet den aftalte takstreduktion på 1 procent. En
gennemgang af oversigterne viser, at flere kommuner præsenterer en takstreduktion på over 1 procent.
Udgiftsmonitorering
Styringsaftalegruppen har udarbejdet og testet en monitoreringsmodel for den samlede udgiftsreduktion. Modellen indebærer, at kommunerne i april 2017 skal lave et udtræk over alle de borgere kommunen havde i et rammeaftaletilbud i
januar 2017. Det indbefatter både borgere i et rammeaftaletilbud i anden kommune og borgere i et rammeaftaletilbud i
egen kommune.
Der skal trækkes to borgerlister – én for borgere i et rammeaftaletilbud i januar 2016 og én borgerliste for borgere i et
rammeaftaletilbud i januar 2017. Borgerlisterne indsendes til Sekretariatet for Rammeaftale med en unik personkode (ikke
cpr) for hver borger, så det er muligt at sammenligne udgiften for den enkelte borger fra januar 2016 til januar 2017.
På baggrund af de indsendte borgerlister vil Sekretariatet for Rammeaftaler udarbejde en samlet rapport, hvor der redegøres for den samlede udgiftsreduktion. Rapporten vil blive præsenteret på DAS mødet d. 30. maj 2017.
I og med at rapporten kun kigger på januar og på et helt år, vi rapporten således ikke kunne et præcist billede af den
samlede udgiftsudvikling for året, men kun for januar, hvilket dog formodes at give en god indikation af, hvilken vej udviklingen samlet set går.
Indstilling
Det indstilles, at


DAS tager orienteringen til efterretning
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11. Orientering om FU beslutninger
På socialdirektørmødet den 25. august blev det besluttet, at der skulle uddelegeres yderligere kompetencer til FU, således
at FU kan træffe beslutning i forhold til sager, der ikke er strategiske, men har en mere driftsorienteret karakter. Samt at
beslutninger truffet i FU skal præsenteres som orienteringspunkter på hver DAS dagsorden for at holde DAS orienteret.
NORDJYSK UDGAVE AF ”LÆR FOR LIVET”
Den 29. september blev der afholdt en temadag for anbragte børn og unges læring, som opfølgning på ministertemaet for
2015. Her var der bl.a. et oplæg om projektet Lær for Livet, som er støttet af Egmont Fonden.
Lær for Livet er et helhedsorienteret projekt der vil sikre bedre læring for anbragte børn og unge. De deltagende børn er
mellem 9 og 13 når de begynder, hvorefter de kan være seks år i projektet. Prisen er 125.000 kr. pr. barn (50.000 kr. det
første åg og efterfølgende 15.000 kr. om året).
Lær for Livet består af:


Learning Camps
o

År 1: 14 dage i sommerferien (opstartsforløb), fem dage i efterårsferien, og tre dage i Kristi Himmelfartsferien.

o

År 2-6: En årlig learning camp i en weekend i efteråret.



Mentorordning: Hvert barn bliver tildelt en mentor



Vidensprogram for de mennesker (medarbejdere og frivillige) der arbejder med børnene.

Resultaterne viser, at børnene gennemsnitligt får en faglig fremgang på mellem 0,78 og 1,13 læringsår i stavning, læsning
og matematik alene ved den første learning camp på 14 dage.
Efter temadagen har flere kommuner har meldt ind, at Lær for Livet er et rigtig interessant projekt, men at det er dyrt og
Learning Camp’ene er for langt væk i forhold til de nordjyske kommuner. I den forbindelse blev det drøftet i Kontaktforum
for specialundervisning om man skal undersøge om der kan laves et projekt på tværs af de nordjyske kommuner, hvor der
er lignende elementer af Lær for Livet men til en billigere pris. Det vil dels give den fordel, at der er flere unge, der kan
blive en del af projektet fordi man muligvis vil kunne gøre det til en billigere pris ved at trække på nogle af kommunernes
eksisterende ressourcer og dels give den fordel at de unge kan få et netværk med unge med lignende problemstillinger i
eller omkring deres nærmiljø.
FU har besluttet, at Hjørring og Aalborg kommune vil tage initiativ til at indkalde til et møde med henblik på at vurdere om
der et behov for og ønske om en nordjysk udgave af Lær for Livet

LØBENDE FORENKLING AF RAMMEAFTALESAMARBEJDET
Kontaktpersoner
DAS har to permanente arbejdsgrupper – Styringsaftalegruppen og Udviklingsstrategigruppen. For at sikre, at drøftelserne
– og dermed indstillingerne til DAS – i de to grupper afspejler alle kommunernes behov og ønsker, er der behov for en
kontaktperson fra hver kommune. Kontaktpersonen behøves ikke at deltage i møderne, men vedkommende vil få tilsendt
dagsorden og referat, og derved få muligheden for at reagere på dagsordenen.

FU har besluttet, at hver kommune skal udpege en fast kontaktperson til hhv. Styringsaftalegruppen og Udviklingsgruppen.
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Takstindberetningsskemaer
For at minimere unødigt arbejde ifm. takstindberetningsskemaerne overvejes det om det er nødvendigt, at takstberegningsgrundlaget behøves at deles op i omkostningskategorier, eller om det er tilstrækkeligt, at kommunerne kun oplyser
det samlede takstberegningsgrundlag.

FU har besluttet, at Styringsaftalegruppen gives kompetence til at vurdere, hvilken form det er mest hensigtsmæssigt, at
takstindberetningsskemaerne har fremadrettet.

SEBA
Projekt SEBA er et behandlingstilbud til børn og unge op til 18 år, der blev etableret 1. januar 2014 finansieret via satspuljemidler frem til udgangen af 2016. Aalborg Kommune ønsker pr. 1. januar 2017 at forankre det i Aalborg Kommune
under almindelige markedsvilkår.
Projekt SEBA tilbyder overgrebsfokuseret udredning, behandling og konsultative ydelser i forhold til børn og unge med
seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd, over for andre børn og unge. Der er tale om en landsdækkende indsats med enheder i Aalborg, Aarhus og København, hvor Projekt SEBA i projektperioden primært servicerer familieafdelinger og borgere i de 11 kommuner i Region Nordjylland. Projekt SEBA er tilknyttet Rådgivnings- og Behandlingshuset i
Center for Børn, Unge og Familier i Aalborg Kommune.
Projekt SEBA har været i kontakt med 9 ud af 11 kommuner i Region Nordjylland i 2014-2015. Projekt SEBA har modtaget i snit knap fire henvendelser om måneden (udover konkrete ydelsesforløb), hvor der er ydet en specialiseret rådgivning og vejledning, som er øjeblikkelig, forebyggende og opkvalificerende.
Der er udarbejdet et ydelseskatalog samt en ydelsesoversigt på landsplan, hvor ydelserne fra de andre udbydere sammenholdes med Projekt SEBAs ydelser. Disse kan eftersendes, hvis DAS har ønske om dette.
FU har taget orienteringen om SEBA til efterretning,
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Punkt 12 + 13

12. Evt.

13. Næste møde
Næste møde afholdes den 18. januar 2017 kl. 13-16 i Regionshuset.
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14. Status på NOPII projektet – lukket dagsordenspunkt
Der er særskilt fremsendt et lukket dagsordenspunkt vedr. NOPII projektet
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15. Evaluering af nye tiltag på Taleinstituttet
Resume
På socialdirektørmødet den 16. marts blev det besluttet, at der skulle være en evaluering i efteråret omkring Taleinstituttets nye setup og den udvikling, der har været i 2016. Efter aftale med Taleinstituttet afholdes dialogmødet i DAS regi,
men det erstatter dog ikke de individuelle møder mellem kommunerne og Taleinstituttet. Forinden DAS mødet har kommunerne haft mulighed for at indmelde erfaringer, som der ønskes drøftet i forbindelse med evalueringen.
Baggrund
I samarbejde med Aalborg ÆH er der formuleret nogle konkrete punkter, som ønskes evalueret. Det drejer sig om 4 emner, som vedrører den nye procedure for indskrivning, drøftelse af den tværfaglige samrådsfunktion, den nye indsatsstruktur samt det videre samarbejde og dialog.
Kommunerne har haft mulighed for at indmelde erfaringer ind, som kan danne grundlag for evalueringen. Der er modtaget indmeldinger fra 8 kommuner. Erfaringerne omhandler primært følgende:


Det opleves, at de årlige dialogmøder med Taleinstituttet er meget positive og skaber et godt fundament for
samarbejdet og den løbende udvikling



Det opleves, at den nye procedure for indskrivning øger den administrative opgave for kommunerne, dog melder en kommune også, at visiteringen fungerer godt, og at sagsgangen er enklere end tidligere.



I forhold til Pakkestrukturen og den nye afregningspraksis er der delte indmeldinger, hvor en kommune oplever,
at det medfører nogle konkrete udfordringer, som man gerne vil drøfte med Taleinstituttet (jf. punkt 3 a og b), og
en anden kommune vurderer, at pakkestrukturen giver en god fleksibilitet. Der indmeldes også konkrete ønsker
til yderligere pakker (jf. punkt 3c).



Det opleves, at der fortsat er behov for at øge kommunernes overblik over forbrug af ydelser på Taleinstituttet

De enkelte indmeldinger fra kommunerne fremgår herunder:
1.

Status for ny procedure for indskrivning
a.

Hjørring Kommune indmelder, at den praktiske udførelse af den nye BUM-model medfører yderligere administrative omkostninger til kommunerne

b.

Brønderslev Kommune indmelder, at den administrative byrde er steget som følge af, at praksis er ændret i
forbindelse med håndtering af kontrakter og indskrivninger på Taleinstituttet. Dernæst opleves endvidere en
forlængelse af sagsbehandlingstiden for borgeren.

c.

Rebild Kommune Indmelder, at kommunen er i gang med at evaluere, hvad den nye procedure for indskrivning vil komme til at betyde. Der er nedsat en arbejdsgruppe som arbejder med en systematisering af det
fremadrettede arbejde i Rebild Kommune, herunder bl.a. håndteringen af kontrakter.

d.

Thisted Kommune kommenterer på en melding fra Taleinstituttet om, at de på et tidspunkt overgår til kun at
sende sager til kommunernes hovedpostkasser og ikke som hidtil til de institutioner f.eks. Kommunikationscenter Thisted, som konkret skal følge op på sagerne. Dvs de sager som Taleinstituttet har behandlet på sygehuse og genoptræningscentre, og som skal overgå til opfølgning i kommunalt regi. Thisted Kommune opfordrer til at man sikrer sig, at sagerne når frem til de institutioner, der skal have dem.

e.

Frederikshavn Kommune indmelder, at den ændrede visiteringspraksis samlet vurderes at fungere fint i kommunen, og at der er potentiale i den nye måde at henvise på, da det bl.a. har gjort sagsgangen enklere.
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Drøftelse af tværfaglig samrådsfunktion ift. de kommuner der har etableret dialogbaseret sagsvurdering
a.

Aalborg Skoleforvaltning indmelder, at dette er meget velfungerende og har styrket en helhedsorienterende og
koordineret indsats

b.

Morsø Kommune indmelder, de i samarbejde med Taleinstituttet er i gang med at afdække mulighederne for
etablering af en lokal samråds funktion.

3.

Ny indsatsstruktur – pakker og indsatser der skal sammensættes til rehabiliterings- og undervisningsforløb
a.

Hjørring Kommune indmelder, at "Pakke-strukturen" indebærer, at man generelt kommer til at betale for flere
ydelser end der reelt efterspørges.

b.

Hjørring Kommune indmelder at den nye afregningspraksis hvor der fremsendes opkrævning ved bestilling og
ikke ved levering af ydelser indebærer at hele aktiviteten bliver forudbetalt. Dette er i modstrid med de almindelige regnskabsprincipper i kommunerne. Da der pt er stor ventetid på nogle ydelser kan det risikeres, at vi
kommer over i et nyt regnskabsår inden ydelsen leveres. Derudover giver det anledning til efterreguleringer
såfremt ydelser alligevel ikke (skal) leveres.

c.

Frederikshavn Kommune indmelder at der på børneområdet opleves en god fleksibilitet i pakketilbuddene. Ift.
pakke 3.3. ”Helhedsorienteret udredning” savnes den sansemotoriske del. Fra voksenområdet er meldes der
om, at der mangler mindre pakker på stemmeområdet til personer, der henvises med mindre alvorlige problemer, da disse udgør en stigende gruppe. Der er ønske om en pakke på 4 til 5 gange vejledning eftersom øre-,
næse-, og halslægerne henviser flere og flere med hæshed, hvorfor der er behov for at finde et serviceniveau
i forhold til disse ellers raske mennesker.

Såfremt der er interesse for Taleinstituttets reviderede indsatskatalog kan det hentes her
4.

Det videre samarbejde og dialog i samarbejdet
a.

Aalborg Skoleforvaltning indmelder, at det er fint med årlige dialogmøder, hvor samarbejdet drøftes og løbende udvikles/justeres.

b.

Vesthimmerlands Kommune indmelder at der ønskes en fortsættelse af dialogmøderne med de konkrete kommuner, og at det giver god mening at afholde møderne for Vesthimmerland og Mariagerfjord kommuner sammen. Dialogmøderne er konstruktive og giver god mening.

c.

Frederikshavn Kommune indmelder at dialogmøderne mellem kommunerne og Taleinstituttet er et godt initiativ, og betyder at der er et løbende fokus på et velfungerende samarbejde, hvor der også kan drøftes behov
for tilretning eller nye ydelsesområder.

d.

Vesthimmerlands Kommune indmelder at der er behov for at listerne over kommunernes forbrug udsendes
oftere i 2. halvår.

e.

Rebild Kommune indmelder, at det proceduren for fremsendelse af regninger gør området svært styrbart.

f.

Frederikshavn Kommune indmelder, at der ønskes en status, når borgerne er færdige med deres tilbud – ligesom der ønskes løbende økonomiopfølgninger (månedsvis). Der gives pt. status på hjerneskadeområdet, men
ikke på stemmeområdet hvor ydelserne stiger, og efterhånden udgår størstedelen af rammen.

Drøftelse
Taleinstituttet præsenterer status, og på denne baggrund drøftes indmeldingerne og status evalueres.
Indstilling
Det indstilles, at:


Socialdirektørkredsen evaluerer de nye tiltag på baggrund af Taleinstituttets oplæg og de indmeldte bemærkninger fra kommunerne
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16. Drøftelse af KL’s synopsis for et socialpolitisk udspil
Resume
KL arbejder på et socialpolitisk udspil, og har i den forbindelse udarbejdet en synopsis for udspillet, som de ønsker bliver
drøftet i KKR. For at give KKR det bedst mulige grundlag at tage drøftelsen på bedes DAS drøfte om KL’s valg af temaer
er de rette, og hvilke temaer der fylder mest i de nordjyske kommuner.
Baggrund
KL’s bestyrelse har besluttet, at KL fra efteråret og frem til Social- og Sundhedspolitisk Forum i maj 2017 sætter et særligt fokus på voksensocialområdet. Baggrunden er, at socialområdet i dag er i en rivende udvikling, som ændrer rammerne for, hvordan socialpolitik tænkes og implementeres i praksis. Det udfordrer aktørerne på området.
Der er behov for en forstærket dialog med bl.a. brugerorganisationerne og de faglige organisationer, samt at KL og kommunerne tydeliggør hvilken udvikling, som de ønsker på voksensocialområdet. KL’s indsats skal være afsæt for formuleringen af et socialpolitisk udspil, som offentliggøres op til Social- og Sundhedspolitisk Forum 17, og som fremadrettet
skal medvirke til at sætte dagsordenen og løfte det fortsatte arbejde med voksensocialområdet.
For at kvalificere det videre arbejde i KL med det socialpolitiske udspil lægges der op til, at kommunernes indsats på voksensocialområdet drøftes i de fem KKR på baggrund af vedlagte synopsis. Det sker for at få kommunernes bidrag og
kommentarer til de seks temaområder, der er udpeget som udgangspunkt for KL’s kommende udspil og anbefalinger til
kommunerne. En række af de seks temaområder berører emner, som indgår i det tværkommunale samarbejde på det
specialiserede socialområde.
Drøftelse
KL har udpeget seks temaområder som udgangspunkt for KL’s kommende udspil og anbefalinger til kommunerne. De er
formuleret som en række spørgsmål, som udspillet vil forsøge at adressere med afsæt i de sigtelinjer, som fremgår af
synopsen. De seks temaområder er:
1. Socialområdet i fremtiden: Hvordan fastholder og styrker vi fokus på rehabilitering og egenmestring i de sociale indsatser? Hvordan sikrer vi, at borgerne profiterer af de sociale indsatser? Og hvordan får borgeren en reel stemme og medansvar?
2. Demografi udfordrer kommunerne og øger behov for samspil med sundhedssektoren: Hvordan håndterer vi det stigende antal borgere, som har behov for en socialindsats, når opgaven skal løses inden for den samme eller en mindre
økonomisk ramme? Hvilke samarbejdsformer er der behov for mellem kommuner og regioner på særligt psykiatri- og
sundhedsområdet?
3. Styrket inddragelse af netværk og civilsamfund: Hvilken rolle skal borgerens netværk og civilsamfundet spille i forhold
til at styrke livssituationen for borgere med handicap og socialt udsatte?
4. Billige og fleksible almene boliger: Hvad er den nationale plan for tilvejebringelse af billigere almene boliger og øget
fleksibilitet i anvendelsen af eksisterende almene boliger? Hvad kan kommunerne selv gøre, og hvad er der brug for, at
de almene boligorganisationer og staten gør?
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5. Styrket beskæftigelsesindsats for udsatte grupper: Hvordan håndterer vi, at en gruppe udsatte borgere ikke er i beskæftigelse, samtidig med stigende mangel på arbejdskraft? og hvordan kan samspillet med virksomhederne omkring
denne gruppe styrkes?
6. Tværgående samarbejde: Hvordan styrker vi kommunalt det tværgående samarbejde om borgere og familier med
mange indgange til kommunen med fokus på selvforsørgelse og styrkelse af borgernes arbejdsidentitet? Og hvordan
bidrager vi til, at sårbare børn og børn med handicap bliver klædt på til et aktivt voksenliv?
Synopsen – og dermed det kommende udspil – adresserer også de styringsmæssige rammer, som kommunerne er underlagt på det specialiserede socialområde, herunder at kommunerne oplever en stigende udgiftsudvikling og et stigende
udgiftspres i disse år. Det sker bl.a. med afsæt i en række analyser af den demografiske udvikling på området.
Endvidere tager synopsen højde for, at kommunerne har forskellige forudsætninger i deres arbejde på social- og beskæftigelsesområdet, som bl.a. afspejler deres demografiske og socioøkonomiske vilkår. Men den rejser samtidig
spørgsmålet om, hvordan kommunerne håndterer, at borgere inden for samme målgruppe kan have de samme behov
uanset hvilken kommune, som de bor i.
Næste skridt
På KKR mødet d. 25. november vil KKR med input fra DAS drøfter ovennævnte temaer. På baggrund af drøftelserne i
KKR Nordjylland og de øvrige KKR’er vil KL udvikle forslag til anbefalinger i forhold til de enkelte temaområder. Udover
KKR’s bidrag vil såvel KL’s udvalg for Social- og Sundhed samt Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget drøfte synopsen.
Endvidere vil interessenter på området løbende blive inddraget i udviklingen af anbefalingerne frem mod offentliggørelsen af udspillet op til Social- og Sundhedspolitisk Forum 2017.
Indstilling
Det indstilles, at


Socialdirektørkredsen drøfter følgende spørgsmål med henblik på at lave et oplæg til KKR:
o

Har KL udvalgt de væsentligste temaer til udspil og en forstærket dialog med bl.a. brugerorganisationerne og de faglige organisationer om socialområdet?

o

Hvad er vigtigst og fylder mest på den lokale og regionale dagsorden?

o

Er der yderligere relevante temaer, som KKR mener, at KL bør inddrage i en forstærket dialog med
organisationerne og i et egentlig socialpolitisk udspil?

o

Er der gode kommunale initiativer og samarbejdsprojekter inden for de respektive emner, som er særligt relevante for KL at kende til i sit arbejde med området?

Bilag
Bilag 7: KL’s synopsis for socialpolitisk udspil
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