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Tid

25. august 2016, kl. 11.30-15.00
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Center for Velfærdsteknologi, Fåborgvej 15A, 9220 Aalborg Ø.

Deltagere

Hans Chr. Mariegaard (Aalborg Kommune FB), , Kari Rune Jakobsen (Aalborg Kommune, Skoleforvaltningen), Ingelise Hornshøj (Jammerbugt Kommune), Jan Nielsen (Aalborg Kommune, ÆH),
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Nordjylland), Kit Borup (Mariagerfjord Kommune), Pia Kornø (Brønderslev 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
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Sigrid Fleckner deltog under punkt 4: Årsredegørelse og budget 2017 for Socialtilsyn Nord
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Punkt 1 + 2

Velkomst

2. Godkendelse af dagsorden
Indstilling
Det indstilles, at


Den Administrative Styregruppe godkender dagsordenen

Referat
Indstillingen blev godkendt

3. Godkendelse af referat fra mødet fredag d. 19. maj 2016
Indstilling
Det indstilles, at


Den Administrative Styregruppe godkender referatet

Bilag
Referatet kan findes her: Referat fra DAS den 19. maj 2016
Referat
Indstillingen blev godkendt
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4. Temadrøftelse om velfærdsteknologi
Resume
FU har besluttet, at påbegynde indledende drøftelser om velfærdsteknologi med fokus på vidensdeling og fælles læring.
Som løftestang til dette giver Center for Velfærdsteknologi en præsentation af deres faciliteter og arbejde med velfærdsteknologi. Endvidere har Sekretariatet for Rammeaftaler kortlagt status for kommunerne og regionens arbejde med velfærdsteknologi.
Baggrund
Efter præsentationen af NOPII projektet på januar-mødet drøftede SocDir muligheden for at lave en temadrøftelse om
velfærdsteknologi og data på socialområdet. Da regionen også gør brug af velfærdsteknologi er dagsordenspunktet flyttet
til DAS.
Kortlægningen
Center for Velfærdsteknologi – CfV
CfV er et samarbejde mellem Brønderslev, Jammerbugt og Aalborg Kommune, hvor medarbejdere og borgere fra de tre
kommuner kan se og afprøve den nyeste udvikling inden for velfærdsteknologi. Medarbejdere fra de andre nordjyske
kommuner har dog mulighed for at besøge centeret.
Nordjysk Netværk for Velfærdsteknologi – NNV
NNV blev stiftet i 2012, da konsulenter fra forskellige nordjyske kommuner ønskede et fora, hvor de kunne vidensdele om
konkrete projekter og fondsmuligheder. Netværket har endvidere været aktiv i samarbejdet med KL’s velfærdsteknologiske
enhed. Netværket omfatter i dag alle de nordjyske kommuner. På det kommende september-møde vil regionen også
deltage på mødet.
Vækstforum Nordjylland
Vækstforum har investeret i en del initiativer på velfærdsteknologiområdet, herunder BioMed Community, Lab. X og er nu
i gang med en større analyse af, hvordan man fremadrettet skal tilrettelægge arbejdet og investeringerne, så man får mest
ud af midlerne.
BioMed Community
BioMed Community er en nordjysk klynge for sundheds- og velfærdsteknologi. Klyngen baserer sig på et partnerskab
mellem de væsentligste aktører på området, herunder er 40 virksomheder betalende medlemmer. Endvidere finansieres
de af Vækstforum Nordjylland, Business Region North, Aalborg Kommune og BusinessAalborg. Klyngens fokus er:



Fremme udviklingen af nye virksomheder



Styrke eksisterende virksomheder



Tiltrække investeringer og aktiviteter til regionen



Synliggøre og markedsføre regionens kompetencer på området

Lab. X
UCN har fra 2012-2015 forestået projektledelsen af Lab. X projektet, hvor virksomheder og offentlige institutioner er matchet med henblik på at skabe vækst for virksomheder i Region Nordjylland. Fokus har været på at få nordjyske virksomheder og kommunale institutioner til at samarbejde om at videreudvikle velfærdsteknologier til ældre, borgere med kroniske
sygdomme og specialområdet.
Model for Nordjysk Sundheds- og Velfærdsteknologisk platform
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Vækstforum har i 2015 påbegyndt en proces, som skal ende med en konkret model for etableringen af en sundheds- og
velfærdsteknologisk platform. Platformen skal træde i stedet for de forskellige initiativer, som Vækstforum har støttet gennem de senere år, fx BioMed og Lab. X således at indsatsen kan blive mere overskuelig, sammenhængende, koordineret
og effektfuld. Platformens endelige udformning er stadig under udarbejdelse, men p.t. er der fire hovedspor:



Virksomheds- og forretningsorienteret udvikling



Markedsudvikling



Vidensproduktion og innovation



Klyngeaktiviteter

Fælleskommunale projekter
De nordjyske kommuner har på nogle områder allerede et formaliseret samarbejde om velfærdsteknologi og digitalisering,
herunder TeleCare Nord, NOPII og Online Bostøtte
TeleCare Nord
De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland etablerede i regi af de nordjyske sundhedsaftaler TeleCare-projektet,
hvor man i første omgang udviklede, afprøvede og udrullede tilbud om telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med
KOL. Efterfølgende har projektet med erfaringerne fra KOL projektet igangsat et lignende tilbud til patienter med hjertesvigt.
NOPII
NOPII projektet sigter mod at udvikle en proces, der understøtter en koordineret kommunal efterspørgsel af nye velfærdsløsninger og en systematisk dialog mellem virksomheder og kommuner om baggrund for ønsker, krav til funktion og forudsætninger for værdiskabelse med henblik på at lave fælles udbud. Det første fælles udbud omhandler løsning til medicinhåndtering. Her deltager syv kommuner (Hjørring, Aalborg, Thisted, Jammerbugt, Vesthimmerland, Rebild og Brønderslev).
Online Bostøtte
Online Bostøtte er bostøtte via videokommunikation og tænkt som et supplement til det traditionelle ansigt-til ansigt møde
mellem borger og bostøttemedarbejder. Ni kommuner deltager (Aalborg, Frederikshavn, Hjørring, Thisted, Jammerbugt,
Mariager Fjord, Morsø, Vesthimmerland og Brønderslev).
KL – indsatsområder og velfærdsteknologisk landkort
Ligesom landets øvrige kommuner, har de nordjyske kommuner arbejdet med KL’s udvalgte indsatsområder på velfærdsteknologiområdet:

Forflytningsteknologi - fra 2 til 1

Vasketoiletter

Spiserobotter

Bedre brug af hjælpemidler
Foruden de fire projekter har mange af de nordjyske kommuner arbejdet med at udvikle og implementere øvrige velfærdsteknologiprojekter. Flere af kommunerne benytter sig af muligheden for at melde projekterne ind til KL’s velfærdsteknologiske landkort. Landkortet samler og giver et systematisk overblik over de igangsatte projekter og fuldt implementerede
velfærdsteknologiske løsninger i kommunerne. Samtidig er det meningen, at det skal blive nemmere at dele de erfaringer,
der allerede eksisterer rundt om i kommunerne.
Fokus på velfærdsteknologi og data i kommunerne
Velfærdsteknologi
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Kortlægningen viste, at stort set alle kommuner arbejder på den ene eller anden måde med velfærdsteknologier – dog er
der stor forskel på, hvor meget der satses på udvikling kontra eksisterende teknologier. Endvidere er der stor forskel på,
hvor langt kommunerne er, fx i forhold til udarbejdelse af strategier på området.
Data
Kortlægningen viste, at bortset fra lidt telemedicin og omsorgsjournaler, så er det begrænset, hvor meget kommunerne
indsamler af data om borgerne. Flere af de adspurgte konsulenter så positivt på øget brug af datadrevne løsninger, men
kunne berette, at fokus p.t. ikke var der.
Indstilling
Det indstilles, at




Den Administrative Styregruppe drøfter kortlægningen og input fra Center for Velfærdsteknologi
Den Administrative Styregruppe drøfter, hvilket fremtidigt fokus der skal være på velfærdsteknologi i fælleskommunalt regi

Referat
Inga Fryd præsenterede Center for Velfærdsteknologi, som er et samarbejde mellem Aalborg, Brønderslev og Jammerbugt
kommuner. Ulrik Appel præsenterede endvidere forskellige nordjyske samarbejder på det velfærdsteknologiske områder,
herunder Nordjysk Netværk for Velfærdsteknologi.
Der var enighed i DAS om, at den store udfordring ligger i implementeringen af velfærdsteknologi, og herunder også den
kulturændring som ofte er nødvendig.
Lone Becker orienterede om, at hun sidder i styregruppen for KL’s Center for Velfærdsteknologi.
DAS beslutter, at vende tilbage til spøgsmålet om, hvad der er brug for af fælleskommunale initiativer på området, og i
første omgang vil FU drøfte forslag hertil.
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4. Årsredegørelse og budget 2017 for Socialtilsyn Nord
Resume
Tilsynet har udarbejdet et budget for 2017, der medfører en stigning på 773.323 kr. Set i sammenhæng med en stigning i
tilsynsopgaven og tilpasning heraf, er det vurderingen, at det beløb, som kommunerne samlet set skal betale, er uændret.
Halvårsredegørelsen viser, at produktionen går som forventet. Derudover kan konstateres en lille stigning i både antal
tilbud og plejefamilier. Udviklingen på øvrige områder er det endnu for tidligt at sige noget om, men den tegner til at gå
nogenlunde som forventet.
Socialtilsyn Nords Årsrapport 2015 er offentliggjort 1. juli, og indeholder Socialtilsyn Nords vurdering af tilbuddenes og
plejefamiliernes kvalitet samt data om opgaveportefølje og budget. Udviklingspotentialerne på området, som Socialtilsyn
Nord peger på i rapporten og som der med fordel kan arbejdes med i f.eks. rammeaftalerne i Nord, er følgende:
På tværs af tilbud/plejefamilier:
● Borgernes selvstændighed og relationer
● Resultatdokumentation af arbejdet med borgerne
● Den økonomiske dimension
● På særlige områder:
● Håndtering af magtanvendelser på tilbudsområdet
● Borgernes uddannelse og beskæftigelse på voksenområdet
● Børnenes deltagelse i fritidsaktiviteter på plejefamilieområdet
Baggrund
Følgende er tidligere besluttet i forhold til Socialtilsyn Nord og DAS:


Budgettet for Socialtilsyn Nord skal hvert år forelægges til drøftelse.



Halvårsredegørelser for produktion og kvalitet skal forelægges til orientering.



Årsrapporten forelægges til orientering i forbindelse med offentliggørelse.

Budget 2017
Tilsynet har udarbejdet et budget for 2017, der medfører en stigning på 773.323 kr. (2017 priser).
Årsagen til stigningen er, at tilsynsopgaven samlet set er blevet større. Det skyldes følgende forhold:


Samlet portefølje er steget svagt



Underfinansiering af tilsynsopgaven på tilbudsområdet grundet sammenlægning af tilbud



Justering af omfanget af visse opgaver



Overførsel af mindre underskud fra 2015

Udvikling i takster for tilbud og plejefamilier bliver med det fremlagte budget (2017 priser):
År 2016

År 2017

Takstgruppe 1

31.604

33.991

Takstgruppe 2

37.925

40.790

Takstgruppe 3

63.209

67.983

Takstgruppe 4

94.813

101.974

Gennemsnitspris pr. plejefamilie

16.005

14.347
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Som det fremgår, sker der en stigning i taksten pr. tilbud og et fald pr. plejefamilie. Når budget 2016 og 2017 sammenholdes og ses i sammenhæng med den samlede større tilsynsopgave, er det vurderingen, at det samlede beløb, som
kommunerne skal betale, er på niveau med 2016.
Halvårsredegørelse for produktion
Socialtilsynets produktion for 1. halvår af 2016 ser ud som følger:

Tilbud
Opgjort pr.
Antal

Plejefamilier

1.1.2016

1.7.2016

1.1.2016

1.7.2016

324

329

1089

11091

Status
Tilsynsbesøg

1.7.2016

1.7.2016

244

612

Øvrige forhold ser ud som følger:
Øvrige forhold pr. 30. juni 2016

Tilbud

Plejefamilier

I alt

Nyansøgninger modtaget

2

73

75

Nygodkendelser

4

107

111

Skærpede tilsyn

2

0

2

Påbud

26

1

27

Tilbagekaldelser af godkendelser

17

59

76

Underretninger modtaget

5

5

10

102

11

1152

Anonyme henvendelser modtaget (whistleblow-funktionen)

Der er sket en lille stigning i antallet af både tilbud og plejefamilier. Om den lille stigning på tilbudsområdet er udtryk for,
at tidligere års fald er stoppet, mener Socialtilsyn Nord dog endnu er for tidligt at sige.
Udviklingen i antal tilsynsbesøg går som planlagt, og det er forventningen, at Socialtilsyn Nord når de lovpligtige tilsyn.
De tilbagekaldte godkendelser på tilbudsområdet skyldes sammenlægninger eller at tilbuddet selv har ønsket det. På
plejefamilieområdet er 2 sket, fordi Socialtilsyn Nord ikke kunne godkende dem, mens de øvrige er sket på plejefamiliernes eget initiativ.
Udviklingen i nyansøgninger, nygodkendelser, underretninger, whistleblows, skærpet tilsyn og påbud er det endnu for
tidligt at sige noget om, men udviklingen tegner til at gå nogenlunde som forventet.

1

Der er en mindre divergens i antallet af plejefamilier, når antallet pr. 1.1. sammenholdes med antallet af nygodkendelser og tilbagekaldelser i løbet af året.
Tilsynet er i proces med at afklare årsagerne til denne.
2
To anonyme henvendelser drejer sig hverken om tilbud eller plejefamilie.
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Orientering om Årsrapport 2015
Med udgangen af 2015 førte Socialtilsyn Nord tilsyn med i alt 1.087 plejefamilier og 324 tilbud. I 2015 blev der nygodkendt 123 plejefamilier og 10 tilbud. Tilsynet trak 16 godkendelser på plejefamilieområdet og ingen på tilbudsområdet.
Der blev truffet 33 afgørelser om, hvorvidt tilbud var botilbudslignende boform. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid
for nygodkendelser udgjorde 38 uger på plejefamilieområdet og 35 uger på tilbudsområdet. Der blev tilknyttet et eller
flere vilkår for godkendelse i 144 sager på tilbudsområdet og 15 på plejefamilieområdet. Der blev iværksat 14 skærpede
tilsyn og udstedt 51 påbud. Whistleblower-ordningen blev benyttet 202 gange.
Socialtilsyn Nord konkluderer, at kvaliteten på tilbud og hos plejefamilier overvejende er god. Kvaliteten er højst på plejefamilie- og børneområdet og lavest på voksenområdet.
På tværs af tilbud/plejefamilier peger rapporten på udviklingspotentialer på følgende områder:
● Borgernes selvstændighed og relationer
● Resultatdokumentation af arbejdet med borgerne
● Den økonomiske dimension
Derudover peges på udviklingspotentialer, der gør sig gældende på særlige områder, nemlig:
● Håndtering af magtanvendelser på tilbudsområdet
● Borgernes uddannelse og beskæftigelse på voksenområdet
● Børnenes deltagelse i fritidsaktiviteter på plejefamilieområdet
Årsrapporten er offentliggjort den 1. juli 2016 og er sendt til Socialstyrelsens auditfunktion. Derudover er det meningen,
at den skal indgå som input til rammeaftalerne i Nord.
Indstilling
Det indstilles, at
● DAS drøfter budget 2017
● DAS tager halvårsredegørelsen til efterretning
● DAS tager Årsrapport 2015 til efterretning
Bilag
Bilag 1: Socialtilsyn Nords budget 2017, halvårsredegørelse og Årsrapport 2015
Referat
Sigrid Fleckner præsenterede årsredegørelsen for 2015, halvårsredegørelsen for 2016 og budgettet for 2017.
DAS var særligt interesseret i at drøfte budgetstigningen, herunder specifikt baggrunden for takststigningen på botilbudsområdet. Sigrid Fleckner forklarede stigningen med, at tilsynet var underfinansieret i 2016 kombineret med, at der har
været et fald i tilbud pga. mange organisatoriske sammenlægninger, hvor afdelingerne fortsat er placeret flere steder. Der
blev spurgt ind til, hvorfor dette ikke mindsker tilsynets opgave, eftersom eksempelvis informationsstrømmen bliver nemmere fordi der kun er en ledelse. Sigrid Fleckner forklarede dette med, at det stadig er nødvendigt, at besøge alle afdelingerne, da der eksempelvis kan være subkulturer på de forskellige afdelinger.
Ole Bjerre (Region Nordjylland) spurgte ind til muligheden for en forenkling af, hvad Socialtilsynet har fokus på ved de
enkelte tilsynsbesøg. Sigrid Fleckner orienterede om, at dette er en af tingene, som der kigges på i forbindelse med evalueringen af socialtilsynene.
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Taksten til tilsyn stiger generelt på tilbudsområdet, men det bemærkes at tilsynets budget og dermed kommunernes
samlede udgifter hertil falder. Det modsatte gør sig gældende for plejefamilieområdet. Det er dog ikke muligt, at vurdere,
hvordan den samlede opgørelse fordeler sig kommunerne imellem, da det afhænger af de enkelte kommuners tilbudsvifte og organisering.
Det aftales, at Socialtilsyn Nord opgør antallet og udviklingen af tilbud, til fremsendelse i DAS kredsen.
Det drøftes, hvordan tilbudsopgaven kan håndteres mere effektivt. Rikke Albrechtsen (Frederikshavn) opfordrede til, at
kommunerne tages med på råd oftere eksempelvis i forhold til, hvordan Socialtilsynets kvalitetsmodel fortolkes. Sigrid
Fleckner orienterede om, at Socialtilsynet afholder et cafemøde, hvor kommunerne inviteres ind til fortælle Socialtilsyn
Nord, hvilke tre ting, som er godt ved Socialtilsyn Nord og hvilke tre ting, hvor der peges på, at der er udviklingsmuligheder.
Jan Nielsen (Aalborg ÆH) spurgte ind til tabellen på side 62 i årsredegørelsen, hvor det fremgår at det primært er private
tilbud, der får iværksatte påbud. Årsagen hertil er, at de påbud der gives til kommunale og regionale tilbud ofte efterleves
i høringsperioden, hvorfor det ikke er relevant at iværksætte påbuddet.
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5. Rammeaftalen 2017
Resume
Første udkast til Rammeaftalen 2017 blev godkendt på DAS mødet den 19. maj. Der er siden foretaget enkelte tilføjelser
og præciseringer, og det endelige udkast fremlægges nu med henblik på efterfølgende politisk godkendelse
Baggrund
DAS godkendte den 19. maj første udkast til Rammeaftalen 2017 uden bemærkninger. Udkastet manglede enkelte afsnit, hvorfor der er lavet følgende ændringer og tilføjelser:


Der er tilføjet et forord af KKR formand Mogens Gade, som sætter Rammeaftalen ind i en politisk kontekst



Indledningen er erstattet af et resume, som sikrer et hurtigt overblik over Rammeaftalen 2017



Afsnittet om udgiftsreduktionen er præciseret i forhold til det forestående arbejde



Afsnittet om lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede institutioner er flyttet over i Bilag 1: ”Specifikation
til Udviklingsstrategien”, hvilket skyldes, at afsnittene udelukkende opridser status



Der er udarbejdet et layout, som understøtter en læsevenlig Rammeaftale - eksempelvis er der tilføjet faktabokse, som giver læseren et overblik over aspekter af Rammeaftalen eller rammeaftalesamarbejdet

Den videre proces
Rammeaftalen behandles på KKR-mødet den 16. september 2016 samt i Kontaktudvalget den 23. september med henblik på politisk anbefaling om, at de 11 nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådet godkender Rammeaftalen.
Ifølge Rammeaftalebekendtgørelsen skal rammeaftalen være godkendt af alle byråd og regionsrådet senest den 15. oktober. Eftersom KKR mødet først holdes den 16. september, må det forventes, at det er vanskeligt for kommunerne og
regionen, at behandle Rammeaftalen til den 15. oktober. Der har de forrige år været præcedens for, at man kan sende
Rammeaftalen til Socialstyrelsen senest den 15. november, og denne mulighed kan være nødvendig at benytte igen.
Drøftelse
Der lægges op til en drøftelse af udkast til Rammeaftalen 2017 med henblik på om DAS kan anbefale, at Rammeaftalen
sendes til politisk behandling.
Der lægges op til en drøftelse om tidsplanen for politisk godkendelse, samt om kommunerne og regionen vurderer, at
den politiske behandling kan nås til den 15. oktober eller om den hidtidige praksis med præcedens for fremsendelse senest en måned efter den 15. oktober skal anvendes.
Indstilling
Det indstilles, at




Den Administrative Styregruppe godkender udkast til Rammeaftalen 2017 med henblik på videre politisk behandling
Den Administrative Styregruppe drøfter tidsplanen for politisk godkendelse

Bilag
Bilag 2: Udkast til Rammeaftalen 2017
Bilag 3: Specifikation til Styringsaftalen
Bilag 4: Specifikation til Udviklingsstrategien
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Referat
Udkastet til Rammeaftale 2017 blev godkendt. DAS kredsen udtrykte tilfredshed med det kortere og mere læsevenlige
format.
Flere kommuner kan ikke nå byrådsbehandling inden den 15. oktober, og det aftales, at man benytter sig af tidligere års
præcedens med at sende Rammeaftalen senest den 15. november. Rammeaftalesekretariatet udsender udkast til sagsfremstillingen primo september, således at kommunerne og regionen kan påbegynde forberedelsen af sagsfremstillingen.
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6. Proces for Rammeaftalen 2018
Resumé
KKR har godkendt en gentænkning af rammeaftalen, som sikre en mere visionær og strategisk strategi, der i højere grad
er politisk relevant og fagligt vedkommende. Der fremlægges nu et forslag til processen for gentænkningen af Rammeaftalen 2018.
Baggrund
Rammeaftalen er indtil nu blevet udarbejdet på baggrund af spørgeskemaer udfyldt af de nordjyske kommuner og Region
Nordjylland. Spørgeskemaerne har været administrativt ressourcekrævende, og har kun givet et begrænset indblik i hvilke
udfordringer eller fokusområder, der er relevante at arbejde sammen om på tværs af kommunerne og regionen.
Ved at gentænke rammeaftalen skal det sikres, at der indhentes den rigtige viden, så rammeaftalen kan udarbejdes på en
meningsfuld måde. Følgende viden er som minimum nødvendig at indhente for at kunne udarbejde Rammeaftalen 2018:


Oplever kommunale myndighedsfunktioner samt de regionale og kommunale driftsherrer, at der sammenhæng
mellem udbud og efterspørgsel?



Hvilke tendenser og udfordringer gør sig gældende i de enkelte kommuner og regionen

Forslag til proces
Det foreslås, at der afholdes 3 møder med forskellige interessenter for at indhente den nødvendige viden. Møderne bruges
således til at identificere, konkretisere og udpege emner, hvor man med fordel kan arbejde sammen på tværs af kommunerne. Processen kan illustreres på følgende måde:

Kickoff-møde
Det foreslås, at der holdes et kick-off møde den 24. oktober 2016 på ca. 1½ time. På denne dag er en bred række af de
interessenter, der vil blive involveret i gentænkningen nemlig samlet, eftersom der afholdes den årlige temadag for politikere, brugerorganisationer og embedsmænd.
Formålet med kick-off er at skyde processen i gang, og informere deltagerne om det kommende arbejde samtidig med, at
det bliver muligt, at komme med input hertil.
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Workshop for fagfolk og brugerorganisationer
I januar 2017 afholdes en workshop for fagfolk fra kommunerne og regionen samt repræsentanter fra relevante brugerorganisationer. På workshoppen skal de drøfte, hvilke udfordringer som de ser, at det specialiserede socialområde står
overfor i de kommende år. Denne drøftelse leverer viden som i sidste ende behandles på den politiske temadag.
For at have en ramme for drøftelserne på workshoppen vil der umiddelbart efter kick-off påbegyndes en kortlægning af
aktuel viden for at finde temaer for drøftelserne. Forberedelsen er vigtigt fordi denne skal sikre, at der er en ramme for
workshoppen således, at drøftelserne omhandler det specialiserede socialområde og taler ind i en strategisk og politisk
dagsorden. Dette vil ske ved at tematisere drøftelserne ud fra tendenser, som findes ved at gennemgå rapporter fra Socialtilsyn Nord, KORA, CABI og lignende samt gennem et møde med centrale instanser fx KL, Socialministeriet og Socialstyrelsen med henblik på at identificere relevante nationale problemstillinger.
Deltagerkredsen til workshoppen vil være afdelingsledere fra kommunernes myndighedsniveau samt regionens og kommunernes driftsherreniveau og relevante brugerorganisationer. På dagen skal deltagerne ud fra den overordnede tematisering identificere og konkretisere de emner, hvor der opleves de største udfordringer eller det største potentiale på det
specialiserede socialområde. Der vil både blive behandlet overordnede tematiseringer og relevante konkrete problemstillinger.
Politisk temadag
Efter workshoppen afholdes en temadag i april 2017 for politikere samt direktør- og chefniveau fra de nordjyske kommuner
og Region Nordjylland.
Som forberedelse til den politiske temadag behandles og konkretiseres outputtet fra workshoppen, eftersom dette skal
danne udgangspunkt for drøftelserne på temadagen. Outputtet fremsendes til orientering til de politiske udvalg, men formen herfor lægger endnu ikke fast.
På temadagen præsenteres de temaer som brugerorganisationer og fagfolk er nået frem til på workshoppen, og på denne
baggrund skal politikerne og embedsmændene drøfte og udpege, de temaer, som der er politisk og strategisk ønske om
at arbejde med i de kommende år. Ud fra de udpegede temaer udarbejdes en politisk strategi for det specialiserede socialområde. Hertil laves et administrativt dokument, som det også kendes fra sundhedsaftalen. Det administrative dokument
skal indeholde de pejlemærker, der sikrer, at de politiske visioner og mål indfries.
Flerårige fokusområder
For at processen med at udarbejde rammeaftalen ikke bliver for ressourcekrævende, og for at der er tid til at implementere
de politiske visioner, så foreslås det, at fokusområderne for Rammeaftalen 2018 bliver toårige. Det vil give tid til, at man
kan arbejde målrettet med de udpegede temaer, og det betyder også, at det bliver muligt at sætte større projekter i gang.
Rammeaftalen evalueres og opdateres en gang om året, hvilket imødekommer Rammeaftalebekendtgørelsen, der fastslår
at der skal udarbejdes en årlig rammeaftale.
Indstilling
Det indstilles, at


Den Administrative Styregruppe godkender processen for gentænkningen af Rammeaftalen



Den Administrative Styregruppe godkender, at der arbejdes videre med en to årig strategi.

Bilag:
Bilag 5: Beskrivelse af centrale møder i gentænkningen af udviklingsstrategien
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Referat
Rammeaftalesekretariatet præsenterer processen for gentænkningen af Rammeaftalen 2018. DAS godkendte processen
med kommentar om, at datoerne for workshoppen og temadagen skal meldes ud hurtigst muligt.
Jan Nielsen (Aalborg ÆH) orienterede om at temadagen den 24. oktober, hvor der afholdes kick-off, er placeret på en
dag, hvor der afholdes byrådsmøde i Aalborg Kommune. Man vil fremadrettet generelt søge at undgå dage, hvor der
afholdes byrådsmøde.
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7. Afrapportering på den Centrale Udmelding
Resumé
Socialstyrelsen udsendte den 2. november 2015 en Central Udmelding på børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser. Der er nu færdiggjort et udkast til en afrapportering på Socialstyrelsens Centrale Udmelding.
Baggrund
Den nedsatte arbejdsgruppe har på baggrund af indmeldinger fra kommunerne afdækket målgruppen, anvendte tilbud og
udfordringer på området, og er på denne baggrund kommet frem til forslag til fremadrettede initiativer, der skal håndtere
udfordringer på området.
Rapportens konklusioner
Målgruppen for den centrale udmelding er svært spiseforstyrrede borgere, der har behov for socialt rehabiliterende tilbud.
Der er opgjort en meget lille målgruppe i Nordjylland – nemlig 34 borgere i 2014 og 37 i 2015. Afdækningen af højt specialiserede tilbud og indsatser i regionen viser, at antallet af tilbud i høj grad spiller sammen med den lille målgruppe.
De nordjyske kommuner anvender i høj grad en kombination af matrikelløse indsatser til målgruppen evt. i kombination
med et botilbud - med det formål at sammensætte en indsats, der er tilpasset borgerens individuelle behov. Det giver god
mulighed for at tage forskellige indsatser i brug alt efter den enkelte borgers behov. Grundet udbuddet af højt specialiserede indsatser i Nordjylland, så er det ofte den eneste mulighed for at give en borger i Nordjylland et social rehabiliterende
tilbud i nærmiljøet.
Det vurderes, at der er et højt specialiseret botilbud i regionen, hvilket er Bakkely beliggende på Mors. En enkelt Kommune
anvender desuden Sønderparken, som er et højt specialiseret tilbud i Midtjylland.
Grundet den lille målgruppe er der nogle åbenlyse udfordringer i forhold til viden om målgruppen på myndighedsniveau i
kommunerne, eftersom det er sjældent at kommunerne visiterer borgere i målgruppen. Dette håndteres gennem en række
målrettede og strukturerede initiativer. Initiativerne evalueres ultimo 2017 med henblik på, om de har opnået den ønskede
effekt.
Forslag til fremadrettede initiativer


Vidensportal: Der igangsættes et systematisk arbejde med at samle, opdatere og udbrede viden om behandling til
spiseforstyrrede borgere. Der vil være fokus på udbredelse af viden om retningslinjer, erfaringer med behandlingsformer, overblik over specialiserede tilbud og højt specialiserede tilbud samt VISO rådgivere på området og undervisningstilbud.



Undervisning: Der afholdes en række vidensgenererende dage, herunder en temadag om tidlig opsporing og undervisningsdage om behandling af målgruppen, hvilket dels vil være målrettet kommunale sagsbehandlere på myndighedsniveau og dels fagpersonalet på leverandørniveau.



Tilbud om praktik: For at styrke behandlingen af borgere med spiseforstyrrelser tilbydes praktikforløb i behandlingspsykiatrien, hvilket skal give viden om og input til behandlingen.



Konkrete sparringsforløb: Skiftesporet i Herning Kommune tilbyder sparringsforløb omkring konkrete borgere. Sparringsforløbet kan både målrettes myndighedsniveau og leverandørniveau. For myndighedsniveauet kan sparringsforløbet omhandle motivering af borgere, der ikke er parat til at modtage socialt rehabiliterende tilbud. For leverandørniveauet kan sparringsforløbet bidrage til at klæde leverandøren på i forhold til at håndtere særligt svære spiseforstyrrelser.



Evaluering: Indsatserne evalueres ultimo 2017 med henblik på afklaring af initiativernes effekt, og om der skal
igangsættes yderligere inititativer.
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Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udmønte initiativerne i afrapporteringen.
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har stillet sig undrende over udbuddet af socialt rehabiliterende tilbud til svært spiseforstyrrede borgere i
Nordjylland. DAS har på møderne den 16. marts og 19. maj 2016 drøftet muligheden for henholdsvis at oprette et tilbud
eller en afdeling til målgruppen, og har begge gange vurderet, at der ikke er et tilstrækkeligt befolkningsgrundlag for at
oprette et højt specialiseret socialt rehabiliterende tilbud til målgruppen.
Videre proces
Afrapporteringen behandles på KKR mødet den 16. september med henblik på politisk anbefaling af, at de 11 nordjyske
kommunalbestyrelser og Regionsrådet godkender afrapporteringen i forbindelse med behandlingen af Rammeaftalen
2017.
Drøftelse
Der lægges op til en drøftelse af afrapporteringen, herunder specifikt om Den Administrative Styregruppe vil støtte op om
forslagene til fremadrettede initiativer.
Indstilling
Det indstilles, at


Den Administrative Styregruppe godkender udkastet til afrapporteringen på den centrale udmelding med henblik
på videre politisk behandling



Den Administrative Styregruppe nedsætter en arbejdsgruppe, der skal udmønte initiativerne i afrapporteringen,
og udnævner deltagere til arbejdsgruppen. Arbejdsgruppens arbejde påbegyndes, når afrapporteringen er politisk
godkendt.

Bilag
Bilag 6: Udkast til afrapportering på den centrale udmelding vedr. spiseforstyrrelser
Referat
Udkastet til den centrale udmelding blev godkendt. Afrapporteringen sendes til godkendelse i KKR og herefter byrådene
og regionsrådet i forbindelse med behandlingen af Rammeaftalen 2017.
Det aftales, at arbejdsgruppen, der har udarbejdet afrapporteringen, fortsætter med henblik på at udmønte initiativerne
under forudsætning af politisk godkendelse.

17/28

Click here to enter text.
Dokument: Neutral titel

Sager til behandling

Punkt 8

8. Det forstærkede samarbejde 2017-2019
Resumé
Det forstærkede samarbejde trådte i kraft den 1. juli 2014, og der har været syv tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde i perioden 2014-2016. Efter to år skal tilbud i Det forstærkede samarbejde revurderes, hvorfor der nu skal tages
stilling til, hvilke tilbud der skal indgå i det forstærkede samarbejde for perioden 2017-2019.
DAS besluttede den 19. maj at udsætte dagsordenspunktet, fordi det foreslås, at et tilbud der hidtil har været omfattet af
det forstærkede samarbejde tages ud, og DAS ønskede en uddybende drøftelse heraf.
Baggrund
Det forstærkede samarbejde er tænkt som en overbygning på rammeaftalen for at beskytte de mest specialiserede tilbud
i Nordjylland. Formålet er at sikre, at regionens borgere altid har adgang til højt specialiserede tilbud og kompetencer i
Nordjylland.
I perioden januar til marts 2016 har alle kommunale og regionale driftsherrer i Nordjylland haft mulighed for at indstille
tilbud til det forstærkede samarbejde. Med udviklingsstrategien 2017 skal de tilbud, der hidtil har været omfattet af det
forstærkede samarbejde revurderes, og driftsherrerne for disse tilbud har dermed haft mulighed for at indmelde tilbud til
fortsat at være omfattet af det forstærkede samarbejde. Der er udelukkende indmeldt tilbud, som allerede er en del af det
forstærkede samarbejde.
De tilbud, der af driftsherren er indstillet til at blive omfattet af det forstærkede samarbejde fra 2017-2019 er:


Specialbørnehjemmet Kvisten (Driftsherre: Region Nordjylland)



Fagcenter for Autisme og ADHD: Botilbuddet Enterne og Specialbørnehaven Birken (Driftsherre: Aalborg Kommune, ÆH-forvaltningen)



Rehabiliteringscenter Strandgården (Driftsherre: Region Nordjylland)



Neurocenter Østerskoven (Driftsherre: Region Nordjylland)



Institut for Syn og Hørelse (Driftsherre: Region Nordjylland)



Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland (Driftsherre: Aalborg Kommune, ÆH-forvaltningen)

Alle indmeldinger til det forstærkede samarbejde vurderes på baggrund af kriterierne for det forstærkede samarbejde af et
fast ekspertpanel, som er udpeget af DAS. Et enigt ekspertpanel vurderer, at de indstillede tilbud alle lever op til kriterierne
for det forstærkede samarbejde, og indstiller, at DAS godkender, at de omfattes af det forstærkede samarbejde for 20172019. For mere uddybende information om de indstillede tilbud henvises til denne oversigt over tilbuddene: link.
Kridtsløjfen/Hviddalen indgår pt. i det forstærkede samarbejde, men er ikke indmeldt af driftsherren til fortsat at være omfattet af det forstærkede samarbejde. Ekspertpanelet har dermed ikke vurderet tilbuddet i forhold til kriterierne for det
forstærkede samarbejde.
Eftersom det forstærkede samarbejde er en politisk forankret aftale, så er det KKR, der endeligt godkender hvilke tilbud
der omfattes af det forstærkede samarbejde, og herunder også hvilke tilbud der udgår af det forstærkede samarbejde.
Kridtsløjfen/Hviddalen
Aalborg Kommune, ÆH, har valgt ikke at genindstille Kridtsløjfen og Hviddalen til det forstærkede samarbejde. Rammeaftalesekretariatet har modtaget følgende argumentation herfor:
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”Aalborg Kommune har valgt ikke at indmelde Kridtsløjfen/Hviddalen til det forstærkede samarbejde fra 2017. Dette er
blandt andet fordi, der er tale om en meget lille gruppe af borgere, som der ikke fremover forventes at opleve en efterspørgsel efter pladser til. Begrundelsen for dette er, at borgere med udviklingshæmning tilsvarende den øvrige befolkning ikke længere oplever høretab/døvhed, da behandlingstilbuddene i forhold til høretab bliver bedre og bedre. Aalborg
Kommune oplever endvidere, at en større gruppe af borgerne på Kridtsløjfen/Hviddalen allerede i dag kommer fra kommuner rundt om i hele landet. Aalborg Kommune vurderer desuden ikke, at den indsats som det forstærkede samarbejde
indebærer, står mål med det de får ud af, at Kridtsløjfen/Hviddalen er omfattet af aftalen.
For en god ordens skyld skal det i denne sammenhæng understreges, at Aalborg Kommune påtænker, at opretholde et
højt specialiseret tilbud til borgere med udviklingshæmning og samtidig høretab/døvhed, så længe behovet for pladser til
denne målgruppe af borgere er til stede. Ved fald i efterspørgslen vil ledige pladser på Kridtsløjfen/Hviddalen overgå til
tilgrænsende målgrupper. ”
Drøftelse
Der lægges op til en drøftelse om hvilke tilbud, der skal indgå i det forstærkede samarbejde fra 2017-2019. Særligt med
fokus på, om DAS skal anbefale til KKR, at Kridtsløjfen/Hviddalen skal udtræde af det forstærkede samarbejde.
Indstilling
Det indstilles, at


Den Administrative Styregruppe indstiller til KKR, at de indstillede tilbud omfattes af det forstærkede samarbejde
for 2017-2019



Den Administrative Styregruppe tager stilling til, om man vil indstille til KKR, at Kridtsløjfen/Hviddalen ikke omfattes af det forstærkede samarbejde for 2017-2019

Referat
Jan Nielsen (Aalborg ÆH) orienterede om, at målgruppen på Kridtsløjfen/Hviddalen bliver mindre som følge af Cochlear
implantater. Fremadrettet vurderes det, at der i stedet er behov for tilbud til en anden målgruppe af børn og unge med
høretab eksempelvis udviklingshæmmede med høretab. DAS vurderer ligeledes, at behovet for tilbud til målgruppen er
vigende og kan godt følge argumenterne fra Aalborg. På den anden side er aftalerne om, hvordan man kommer ud af det
forstærkede samarbejde uklare. DAS lægger vægt på, at der ikke er efterspørgsel efter tilbuddet.
Det drøftes, om ekspertpanelet skal vurdere Kridtsløjfen/Hviddalen. Der er enighed om, at dette ikke er relevant, eftersom aftalen for det forstærkede samarbejde kun giver ekspertpanelet bemyndigelse til at vurdere om et tilbud lever op til
kriterierne for det forstærkede samarbejde.
Der var enighed om, at der ikke i den nuværende aftale er en procedure for, hvordan man trækker tilbud ud af det forstærkede samarbejde. Det aftales, at der er behov for at kigge herpå, og at der bør udarbejdes en tillægsbeskrivelse til
aftalen om det forstærkede samarbejde.
DAS kredsen beslutter, at det indstilles til KKR, at Kridtsløjfen/Hviddalen ikke indgår i det forstærkede samarbejde fra
2017-2019. De øvrige tilbud indstilles til fortsat at være omfattet af aftalen.
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9. Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland – årsrapport og månedsvise afregninger
Resumé
Tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde fremlægger en gang årligt en økonomisk årsrapport, som del af det forstærkede samarbejdes formaliserede dialog. Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland har ikke tidligere udarbejdet økonomiske årsrapporter, men DAS bad på mødet den 10. maj om at få årsrapporten på august mødet.
På socialdirektørmødet den 19. maj blev det besluttet at muligheden for, at der sendes månedsvise afregninger fra Taleinstituttet blev undersøgt, og der gives nu en tilbagemelding herpå.
Baggrund
Økonomiske årsrapporter
Der udarbejdes hvert år i januar en årsrapport for tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde. Som bilag til
årsrapporterne udarbejdes i midten af hvert år en oversigt over økonomien på de enkelte tilbud. Aalborg Kommune, Ældreog Handicapforvaltning har udarbejdet den økonomiske årsrapport for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland 2015,
som nu fremlægges DAS. Årsresultatet for 2015 ser således ud for tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde:
Specialbørnehjemmene, afdeling Kvisten (Region Nordjylland)

+ 2,55 mio. kr.

Neurocenter Østerskoven (Region Nordjylland)

+ 0,90 mio. kr.

Institut for Syn og Hørelse (Region Nordjylland)

+ 1,69 mio. kr.

Rehabiliteringscenter Strandgården: (Region Nordjylland)

- 1,03 mio. kr.

Kridtsløjfen (Aalborg ÆH)

- 0,50 mio. kr.

Hviddalen (Aalborg ÆH)

+ 0,15 mio. kr.

Fagcenter for Autisme, afdeling Birken (Aalborg ÆH)

+ 0,55 mio. kr.

Fagcenter for Autisme, afdeling Enterne (Aalborg ÆH)

- 0,50 mio. kr.

Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland (Aalborg ÆH)

- 1,50 mio. kr.

Månedsvise afregninger fra Taleinstituttet
Muligheden for kvartalsvise afregninger er drøftet med Taleinstituttet og Ældre- og Handicapforvaltningen. Tilbagemeldingen er, at det ikke er muligt at opgøre, da det vil være meget ressourcetungt. Kommunerne opfordres til at afprøve systemet
med kvartalsvise opgørelser over kommunernes forbrug, som netop er blevet sat i gang. Næste kvartalsvise opgørelse
fremsendes til DAS kredsen primo september, og i den forbindelse igangsættes børsen, hvor kommunerne indbyrdes kan
handle deres trækningsret.
Drøftelse
Der lægges op til en drøftelse af den økonomiske årsrapport samt tilbagemeldingen i forhold til kvartalsvise opgørelser.
Indstilling
Det indstilles, at


Den Administrative Styregruppe godkender økonomisk årsrapport for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland



Den Administrative Styregruppe tager tilbagemeldingen ift. månedsvise opgørelser til orientering.

Bilag:
Bilag 7: Økonomisk årsrapport for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland 2015
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Referat
DAS kredsen godkendte årsrapporten.
Tilbagemeldingen vedrørende de månedsvise afregninger tages til efterretning. Det aftales, at man afprøver de kvartalsvise opgørelser. Jan Nielsen (Aalborg Kommune) tilbød, at Aalborg Kommune ville genoverveje muligheden for månedsvis
fakturering, hvis kvartalsoversigterne ikke fungerer tilfredsstillinde.
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10. Udviklings- og omstruktureringsproces på Svenstrupgård
Resumé
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen påtænker at iværksætte en større udviklings- og omstruktureringsproces på forsorgshjemmet Svenstrupgård. Da Svenstrupgård er et rammeaftaletilbud, skal ændringerne godkendes i Den Administrative Styregruppe. Ændringerne er godkendt i Familie- og Socialudvalget i Aalborg Kommune den 27. maj 2016.
Det Alternative Plejehjem er ikke omfattet af den påtænkte udviklingsproces, da målgruppen adskiller sig fra den øvrige
del af Svenstrupgård.
Baggrund
Ændringerne tager udgangspunkt i en langsigtet vision, der lægger fokus på at sikre viden på området, sikre en koordineret
og tværfaglig indsats, håndtere problematikken ift. mangel på billige boliger samt at tilbyde fleksible og individuelt tilpassede indsatser til borgerne ud fra recovery tilgangen.
Udviklings- og omstruktureringsprocessen lægger op til følgende ændringer på Svenstrupgård:


Organiseringen på Svenstrupgård tænkes strømlinet, så der fremadrettet er én hovedindgang i form af en specialiseret modtagelse samt en intern afdeling og en ekstern afdeling. Hovedindgangen på Svenstrupgård vil være den
specialiserede modtagelse, hvor borgerne bliver modtaget stabiliseret og forberedt på det videre forløb på Svenstrupgård.



Herefter sendes borgerne videre til intern afdeling, der påtænkes omdannet til boligforeningslignende forhold i form
af en række små boliger med køkken, bad og egen indgang. Når borgerne kan få en permanent bolig,vil de overgå
til ekstern afdeling, der er en udgående funktion.



Der oprettes to ACT-teams (Assertive Community Treatment-team), som kan levere den nødvendige individuelle
støtte til enhver borger uanset borgerens behov. ACT-metoden er afprøvet i regi af Hjemløsestrategien og er en
helhedsorienteret, tværfaglig bostøtteindsats, hvor fokus er på borgeren. Borgerens samlede behov for eksempelvis
sagsbehandling, misbrugshjælp, psykiatrisk behandling mv. er samlet i ACT-indsatsen.

Nedenstående figur illustrerer borgerens vej gennem Svenstrupgård, hvis udviklings- og omstruktureringsprocessen realiseres:

Specialiseret modtagelse:
Udredning og evt. afrusning

Intern afdeling:
Midlertidigt botilbud med støtte
fra ACT-team

Ekstern afdeling:
Egen bolig med støtte fra
ACT-team

Udviklings- og omstruktureringsprocessen medvirker til at indsatserne på Svenstrupgård fremadrettet bliver mere langsigtede, hvilket vil medvirke til at mindske skellet mellem institution og samfund. Det betyder, at de fremskridt borgerne opnår
på Svenstrupgård i højere grad kan fastholdes efter udflytning.
Omlægningen til boligforeningslignende forhold på intern afdeling kræver en investering og kan således have indflydelse
på taksten. Der foretages en analyse af ombygningens omfang og finansiering heraf, hvorfor de økonomiske konsekvenser
endnu ikke afklaret.
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Drøftelse
Forsorgshjemmet Svenstrupgård er et rammeaftaletilbud, og større ændringer skal godkendes i Den Administrative Styregruppe, der lægges derfor op til en drøftelse af udviklingsinitiativerne.
Forretningsudvalget foreslår endvidere, at det drøftes om, der skal inviteres til et møde for alle kommuner, der er interesseret i at høre mere om omstillings- og udviklingsprocessen.
Indstilling
Det indstilles, at


Den Administrative Styregruppe drøfter udviklings- og omstruktureringsprocessen



Den Administrative Styregruppe godkender, at der planlægges et møde om processen for interesserede kommuner

Bilag:
Bilag 8: Sagsbeskrivelse til Aalborg Kommunes Familie- og Beskæftigelsesudvalg den 27. juni 2016

Referat
Hans Christian Mariegaard (Aalborg FB) orienterede om udviklingsplanerne. Det aftales, at der planlægges et møde med
udsattecheferne. Rammeaftalesekretariatet udsender en mail til DAS om indmelding til mødet. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er ansvarlig for at indkalde og afholde mødet.
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11. Godkendelse af årshjul 2017 for SocDir og DAS
Resumé
Årshjulet for DAS og SocDir møderne fremlægges til godkendelse.
Baggrund
Der foreslås følgende datoer for FU, SocDir og DAS møderne:
FU

SocDir/DAS*

KKR

09.01.17 kl. 13-15

19.01.17

03.02.17

10.03.17 kl. 9-11

22.03.17

21.04.17

22.05.17 kl. 13-15

01.06.17

23.06.17

10.08.17 kl. 9-11

17.08.17

01.09.17

02.10.17 kl. 9-11
06.11.17 kl. 13-15

13.10.17
15.11.17

KKR mødet i november er flyttet frem til først i oktober, hvilket betyder, at skal der være et DAS møde før KKR mødet, så
bliver det oveni budgetforhandlingerne. FU foreslår derfor, at DAS mødet afholdes i november som de foregående år. I
stedet afholdes et ekstra FU møde, hvor eventuelle sager til KKR mødet kan drøftes, såfremt det er nødvendigt udsendes
eventuelle sager til KKR mødet til skriftlig behandling i DAS kredsen.
Drøftelse
Der lægges op til en drøftelse af, om vi skal gå videre med de foreslåede datoer.
Indstilling
Det indstilles, at


Den Administrative Styregruppe godkender årshjulet for 2017

Referat
Årshjulet blev godkendt med forbehold for, at mødet den 1. juni flyttes. Der tages ligeledes forbehold for, at de politiske
mødekalendere endnu ikke er planlagte.
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12. Status på arbejdet i aftagerpanel for Rehabiliteringscenter Strandgården
Resumé
Den administrative styregruppe besluttede i august 2015, at der skal etableres et aftagerpanel for Rehabiliteringscenter
Strandgården. Formålet er at styrke samarbejdet mellem driftsherre og myndighed gennem en endnu tættere dialog om
udviklingen af tilbuddet.
Der var enighed om, at aftagerpanelet blandt andet skal bidrage til at sikre rammer for en åben og uformel dialog om de
fælles udfordringer, der er i forhold til tilbuddet. Herudover skal panelet danne platform for at skabe de rigtige løsninger
og udvikle den faglige indsats til gavn for den enkelte borger.
Den administrative styregruppe besluttede, at aftagerpanelet skal udarbejde en skriftlig status, der beskriver panelets
vurdering af fremtidsperspektiverne for Rehabiliteringscenter Strandgården til styregruppen. Den administrative styregruppe beslutter på baggrund heraf, om panelet skal fortsætte sit arbejde.
Baggrund
Deltagerne i aftagerpanelet omfatter:


Repræsentanter fra de fire klynger med kendskab til tilbuddets målgruppe



Repræsentanter fra det faglige netværk på hjerneskadeområdet



Repræsentant fra Neuroenhed Nord



Repræsentanter fra administrationen i Region Nordjylland og forstanderen fra tilbuddet

Aftagerpanelet har afholdt to møder i perioden januar 2016 til maj 2016. På første møde besluttede panelet, at fokusere
sit arbejde på følgende overordnede emner og temaer:
A.

Sektorovergange for at sikre helhedsorienterede og koordinerede forløb

B.

Samarbejdet med kommunen i forhold til de pårørende

C.

Perspektiver ved differentierede takster

D.

Evaluering af forløbet på tilbuddet

E.

Den økonomiske bæredygtighed i opgaveløsningen

De enkelte emner og temaer er efterfølgende blevet drøftet og præciseret i aftagerpanelet. Panelet har udarbejdet et
samlet notat, som uddyber og beskriver de enkelte punkter samt eventuelle forslag til konkrete indsatser. Materialet er
blevet udsendt til de øvrige kommuner i de fire klynger, som dermed har haft mulighed for at kommentere på materialet
samt give input til det videre arbejde i panelet.
Aftagerpanelet har sit tredje og foreløbigt sidste møde i begyndelsen af september. Panelet skal her drøfte de endelige
input og vil på denne baggrund udarbejde anbefalinger til det videre forløb.
Panelets forventes at afrapportere til Den administrative styregruppe på mødet den 17. november 2016.
Indstilling:
Det indstilles, at


Den administrative Styregruppe tager orienteringen til efterretning.
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Referat
Punktet blev ikke drøftet grundet tidspres. Der er enighed om, at dagsordenspunktet fungerer fint som en skriftlig orientering.
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13. Status på arbejdsgrupper nedsat af Den Administrative Styregruppe
Resumé
I det nedenstående gives en kort status på arbejdet i de arbejdsgrupper der er nedsat i regi af DAS
Baggrund
Arbejdsgruppen vedr. styrkelse af sammenhængen mellem social- og beskæftigelsesområdet
På baggrund af konferencen d. 7. juni 2016 er der blevet udarbejdet et inspirationskatalog, hvor arbejdsgruppen for fokusområdet har udarbejdet nogle anbefalinger til kommunerne. På SocDir mødet vil der være en præsentation af inspirationskataloget.
Arbejdsgruppen vedr. styrkelse af misbrugsområdet
Arbejdsgruppen er ved at lægge sidste hånd på et spørgeskema, der skal kortlægge misbrugsområdet i Nordjylland. Spørgeskemaet vil herefter blive udsendt til alle de nordjyske kommuner.
Arbejdsgruppen vedr. den Centrale Udmelding om Spiseforstyrrelser
Arbejdsgruppen har udarbejdet et endeligt udkast til afrapporteringen, som behandles på DAS mødet
Arbejdsgruppe vedr. temadag for anbragte børn og unges undervisning
Arbejdsgruppen har planlagt en temadag den 29. september, og har udsendt en invitation
Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe tager orienteringen til efterretning

Referat
Punktet blev ikke drøftet grundet tidspres. Der er enighed om, at dagsordenspunktet fungerer fint som en skriftlig orientering.
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14. Evt.
Der orienteres om, at der afholdes to arrangementer i efteråret i regi af Den Administrative Styregruppe:
Konference om anbragte børn og unges læring: Den 29. september afholdes en konference om anbragte børn og unges
læring. Konferencen afholdes i forlængelse af behandlingen af ministertemaet for 2015 om anbragte børn og unges uddannelse. DAS besluttede den 22. januar, at afholde konferencen, og alle opfordres til at støtte op om den. Der kan læses
mere om konferencen og man kan tilmelde sig via sekretariatets hjemmeside: www.rammeaftalernord.dk
Temadag for brugerorganisationer, politikere og embedsmænd 2016: Den 24. oktober afholdes den årlige temadag for
brugerorganisationer, politikere og embedsmænd. Temaet i år er Socialøkonomiske virksomheder. Invitationen kommer
ud ultimo august/primo september, men sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu.
Referat
Der blev orienteret om temadagene den 29. september og 24. oktober. Det aftales, at der sendes en mail ud med en
påmindelse om temadagen den 29. september.
DAS drøftede kort udsigten til etableringen af en ny institutionsform målrettet dobbeltdiagnosticerede og personfarlige
borgere. Der pågår netop nu et udvalgsarbejde herom med deltagelse af KL, Danske Regioner og fem ministerier. Der var
enighed om, at når det konkrete udspil kendes, så kan det blive nødvendigt at afholde et ekstraordinært møde i DAS
Rikke Albrektsen orienterede om, at Frederikshavns Kommune vil lægge op til en udslusningsplan på deres kvindekrisecentre.

15. Næste møde
Næste møde afholdes den 17. november 2016 kl. 12-15. Det er endnu ikke planlagt, hvor mødet afholdes.
Referat
Med udgangspunkt i beslutningen på socialdirektørmødet vil næste møde afholdes fra kl. 13-16. Frokost serveres kl. 1213 og er valgfri.
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