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Referat
Møde

Den Administrative Styregruppe

Tid

30. maj 2017, kl. 12.30-16.00

Sted

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

Deltagere

Dorte Juul Hansen (Region Nordjylland), Dorthe Jende (Vesthimmerlands Kommune), Hans Chr. Mariegaard (Aalborg Kommune FB), Henrik Rene Christensen (Morsø Kommune), Henrik Aarup-Kristensen
(formand, Brønderslev Kommune), Jan Nielsen (Aalborg ÆH), Pia Skaarup (Hjørring 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), Leif Serup (Hjørring Kommune), Hanne Madsen
(Jammerbugt Kommune), Lotte Keller Christensen (Læsø Kommune), Lone Becker (Thisted Kommune),

Gæster

Peter Rasmussen (Mariagerfjord Kommune)
Sigrid Fleckner (Socialtilsyn Nord) deltog under punkt 3.
Søren S. Steensen (Brønderslev) og Henrik Kruuse (Vesthimmerland) deltog under pkt. 14.

Velkomst

1. Godkendelse af dagsorden (side 2)

(12.30-12.35)

2. Godkendelse af referat fra mødet den 2. 6 (side 2)

Sager til behandling

3. Årsrapport 2016 for Socialtilsyn Nord (side 3)

(12.35-14.30)

4. Udkast til Rammeaftalen 2018 (side 6)
5. Udgiftsanalyse for borgere i rammeaftaletilbud (side 9)
6. Det forstærkede samarbejde – årsrapporter og styrket dialog (side 11)
7. Etablering af Task Force for forebyggelse af vold (side 13)

Sager til orientering (14.30-14.50)

8. Orientering om KKR sager på mødet den 23. juni (side 14)
9. Status for samarbejde Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland april 2017 (side 15)
10. Orientering om ny vejledning til SEL, herunder selvejende tilbud (side 17)
11. Orientering om Socialstyrelsens afdækning af tilbudsviften for udvalgte målgrupper (side 17)

Afrunding

12. Evt. (side 19)

(14.50-15.00)

13. Næste møde (side 19)

Kommunalt punkt

14. Administrativ evaluering af KKR systemet (side 20)

(15.00-16.00)

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

Referat

Dagsordenen godkendes. Helene Lund Terkelsen orienterer om, at hun har en ny version af interviewguiden med til
punkt 14.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 2. marts 2017
Indstilling
Det indstilles, at


Den Administrative Styregruppe godkender referatet fra DAS mødet den 2. marts

Bilag
Referatet kan findes her
Referat

Referatet godkendes
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3. Årsrapport 2016 for Socialtilsyn Nord
Resume
Socialtilsyn Nord skal en gang om året udarbejde en rapport om de sociale tilbud og plejefamiliers kvalitet samt Socialtilsyn Nords drift. Årsrapporten 2016 giver et indblik i tilbuddenes og plejefamiliernes kvalitet samt Socialtilsyn Nords drift,
og rapporten fremlægges nu til drøftelse i DAS kredsen.
Baggrund
Socialtilsynet skal årligt udarbejde en årsrapport om tilbuddenes kvalitet og socialtilsynets drift. Rapporten skal indeholde
socialtilsynets generelle overvejelser om kvaliteten i de tilbud, der er omfattet af socialtilsynet. Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten for det enkelte tilsyn fremgår af lov om socialtilsyn, bekendtgørelse til lov om socialtilsyn samt vejledningen om socialtilsyn.
Da samtlige tilbud og plejefamilier i 2014-2015 blev regodkendt fyldte kontroldelen en del, da socialtilsynene skulle sikre,
at tilbuddene opfyldte diverse krav i kvalitetsmodellen for at kunne blive godkendt. I 2016 gik socialtilsynene ind i sit første almindelige driftsår. I den forbindelse fandt Socialtilsyn Nord det derfor naturligt at have fokus på, hvordan der i
endnu højere grad kan arbejdes med udvikling af plejefamilierne og tilbuddene. Udvikling og hvor Socialtilsyn Nord har
set, der kan arbejdes med denne på de enkelte tilbud og plejefamilier er derfor omdrejningspunktet i analyse af kvaliteten
på tilbud og plejefamilier i Årsrapport 2016.
Socialtilsyn Nords drift
Socialtilsyn Nord førte i 2016 tilsyn med 1.079 plejefamilier og 318 tilbud, hvor 2.042 pladser var godkendt i tilknytning til plejefamilierne og 6.806 pladser var godkendt i tilknytning til tilbuddene. Alle tilbud og plejefamilier fik mindst
1 tilsynsbesøg og i alt blev der aflagt 1.929 tilsynsbesøg, hvoraf de 12,8 % var uanmeldte.
Der blev talt med borgerne i 85 % af tilsynsbesøgene på tilbudsområdet og 56 % af besøgene i plejefamilierne.
Der blev ny-godkendt 163 tilbud og plejefamilier, hvoraf to var med vilkår. 152 tilbud og plejefamilier fik tilbagekaldt
deres godkendelser, alle på tilbuddenes/plejefamiliernes eget initiativ.
I 2016 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ny-godkendelser på 27 uger for plejefamilier og på 18 uger for
tilbud.
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2015 var på 38 uger for plejefamilier og på 35 uger for tilbud. Der er dermed sket et stort fald i sagsbehandlingstiden fra 2015 til 2016.
Fra 1.1. 2016 fik Socialtilsyn Nord tilsyn med 18 alkoholbehandlingstilbud efter sundhedslovens § 141. I 2016 er 9 af
disse re-godkendt.
Der blev udstedt 2 skærpede tilsyn og 35 påbud.
Budgettet for Socialtilsyn Nord var i 2016 på 31.319 millioner kroner og med årets udgang kunne konstateres et
merforbrug på 0,260 mio. kroner, hvilket svarer til 0,83 % af det budgetterede. Taksterne for tilsyn faldt fra 2015 til
2016.
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Udviklingspotentialer der er italesat i årsrapporten
Overordnet kan det konkluderes, at siden 2014 er tilbuddene blevet bedre til at opstille konkrete klare mål for borgerne.
Dog ses der et behov for i højere grad at arbejde systematisk med resultatdokumentation samt det at drage læring af
denne praksis. Derudover er følgende udviklingspotentialer for de forskellige områder italesat i årsrapporten.



Udviklingspotentiale for tilbud på voksenområdet
Det største behov for et kvalitetsløft på tilbudsområdet vurderes at være på voksenområdet. Der er både givet
flest udviklingspunkter, varslet og udstedt flest påbud samt kommet flest whistleblows ind på dette område. Der
synes at være en tendens til at udviklingspotentialet er størst på det kommunale område. Kvaliteten kan styrkes
ved, at tilbuddene har øget fokus på at alle medarbejdere kan anvende de metoder og tilgange, som tilbuddet
oplyser på Tilbudsportalen. Yderligere kan kvaliteten styrkes ved at der arbejdes mere systematisk med resultatdokumentation samt sikre at der drages læring af denne i praksis. Endeligt kan borgerinddragelsen styrkes,
og der kan med fordel laves lokale tilpasninger i beredskabsplaner i forhold til forebyggelse af vold og overgreb.



Udviklingspotentiale for tilbud på børne/ungeområdet
På børne-/ungeområdet er tilbuddene siden 2014 blevet bedre til at dokumentere deres resultater i en elektronisk journal, herunder i forhold til mål og delmål. Arbejdet er blevet mere systematiseret og det vurderes at være
medvirkende til positive resultater for børnene og de unge. Der vurderes dog at være et udviklingspotentiale for
nogle tilbud i forhold til at styrke egen læring og forbedring af indsatsen. Generelt forebygger, håndterer og følger tilbuddene op på magtanvendelser, men nogle tilbud er udfordret i forhold til den pædagogiske praksis omkring dette. De fleste tilbud har udarbejdet beredskabsplaner i forhold til forebyggelse af vold og overgreb, men
kvaliteten af disse kan dog styrkes ved lokale tilpasninger til aldersgruppen og målgruppen.



Udviklingspotentiale for plejefamilier
På plejefamilieområdet er et behov for at styrke kvaliteten i forhold til kompetenceudvikling. Plejefamilierne - og
særligt plejefædrene - kan med fordel have et øget fokus på at deltage i de kurser/temadage og supervisionsforløb, som kommunerne tilbyder. Derudover kan plejefamilierne have fokus på, at plejefar i højere grad deltager i samarbejdet med andre omkring plejebarnet. Plejefamilierne efterspørger i højere grad og er blevet mere
bevidste om handleplanens værdi i forhold til deres arbejde med plejebarnet. Der opleves dog et udviklingspotentiale i forhold til at sikre at plejefamilierne er bekendt med de konkrete mål, som er opstillet for det anbragte
barn, og kan redegøre for, hvordan de konkret og målrettet arbejder med de opstillede mål.

Indstilling
Det indstilles, at




Den Administrative Styregruppe drøfter årsrapporten for Socialtilsyn Nord
Den Administrative Styregruppe drøfter, om der er elementer fra årsrapporten, som skal indgå i Rammeaftalen
2018

Bilag
Bilag 1: Årsrapport for Socialtilsyn Nord 2016

Referat
Sigrid Fleckner præsenterer Socialtilsynets årsrapport for 2016. Socialtilsynets overordnede konklusion er, at kvaliteten på
området overvejende er god, dog højest på plejefamilie- og børneområdet og lavest på voksenområdet.
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DAS kredsen pointerer, at det er svært gennemskueligt på, hvilket grundlag Socialtilsynet konkluderer, som de gør. Hvis
der konkluderes på antal sanktioner, der er givet til de forskellige driftsherrer, så er konklusionen forkert, eftersom der ikke
skelnes til det relative forhold af antal tilbud, der drives af de forskellige driftsherrer. Man må forudsætte at kommunerne
driver væsentligt flere tilbud end de private driftsherrer, hvorfor et større antal påbud i alt ikke er et udtryk for en dårligere
kvalitet. I Socialtilsynet Hovedstadens årsrapport er der netop opgjort på det relative forhold, hvilket giver et mere retvisende billede.
DAS kredsen ønsker, at Socialtilsynet udarbejder en oversigt, hvor antallet af sanktioner opgøres relativt i forhold til antallet
af tilbud der drives af kommunale, regionale og private driftsherrer. En enig DAS kreds ønsker at tilføjelserne med de
relative forhold udarbejdes inden KKR mødet og indgår i præsentationen til KKR.
DAS kredsen pointerer, at tallene omkring whistleblower ordningen ikke giver et retvisende billede med mindre det opgøres
om henvendelsen har ført til sanktioner, samt hvor mange af henvendelserne der er fra samme person. Sigrid Fleckner
vurderer, at Socialtilsynet ikke umiddelbart har disse oplysninger, men de vil se på, hvad de har registreret. En enig DAS
kreds vurderer, at det er nødvendigt at få nuanceret tallene omkring whistleblower ordningen med oplysninger om hvorvidt
henvendelsen har ført til sanktioner, samt hvor mange af henvendelserne der er fra samme person. Hvis dette ikke opgøres
af socialtilsynet pt., så er DAS kredsen enige om, at de skal opgøre på det fremadrettet, så fremtidige årsrapporter fra
socialtilsynet kan være mere retvisende i forhold til whistleblower ordningen. Såfremt det ikke er muligt til denne årsrapport
skal Socialtilsynet udarbejde en kvalitativ vurdering, der overordnet beskriver nuancerne i og resultaterne af whistleblow
henvendelserne
DAS kredsen pointerer, at det ikke fremstår af resumeet og sagsfremstillingen, at kvaliteten overordnet er høj, hvorimod
der gentagne gange står, at der er udviklingspotentiale. Det aftales, at Socialtilsynet i resumeet og sagsfremstillingen til
KKR tilføjer, at socialtilsynet vurderer, at kvaliteten overvejende er god.
DAS kredsen pointerer, at det er svært at arbejde med rapporten som driftsherre. Der er et ønske om at bruge rapporten
proaktivt, men det er svært i den udformning rapporten har pt. Eksempelvis kunne det være en stor fordel, at man kan se,
hvor lang belægningstiden er på de enkelte tilbud da det kan være en forklarende faktor for kvaliteten. Endvidere pointeres
det, at det vil være en fordel, at man opgør scoren ift. socialtilsynets kvalitetsmodel ligesom man gør i årsrapporten for
Socialtilsyn Midt. Sigrid Fleckner, socialtilsynet, orienterer om, at de enkelte kommuners/regions forhold drøftes på de
bilaterale møder.
Det aftales, at Socialtilsynet udarbejder et tillægsnotat til årsrapporten, og reviderer rapporten hvor muligt. Følgende ændringer er aftalt:





Antal sanktioner (påbud og skærpede tilsyn) opgøres relativt ift. total antal tilbud (private/kommunale/regionale)
Antal whistleblow henvendelser opgøres relativt ift. total antal tilbud (private/kommunale/regionale)
Hvis muligt opgøres hvor mange af whistleblows henvendelserne, der har ført til sanktioner, hvis dette ikke er
muligt udarbejdes en kvalitativ vurdering, der beskriver nuancerne i og resultatet af whistleblow henvendelserne



En vurdering af, at kvaliteten overvejende er høj. Dette skal endvidere også fremgå af sagsfremstillingen til KKR
mødet den 23. juni

DAS kredsen pointerer, at det er vigtigt at tillægsnotatet fremlægges sammen med årsrapporten på KKR mødet den 23.
juni.
Der er enighed om, at aftalte tilføjelser endvidere skal fremgå af socialtilsynets fremtidige årsrapporter.
DAS kredsen beder om, at processen ændres således, at rapporten fremadrettet fremsendes til DAS kredsen til gennemsyn med mulighed for at fremsende spørgsmål og bemærkninger inden rapportens endelige udkast ligger klar. Formanden
kontakter Hjørring Kommune med henblik på en aftale herom.
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4. Udkast til Rammeaftalen 2018
Resume
Første udkast til Rammeaftalen 2018 fremlægges, og der lægges op til en drøftelse heraf samt en drøftelse af, hvordan
udfoldelsen af fokusområderne bedst muligt kan ske.
Baggrund
Som aftalt med Rammeaftalen 2017 har der været en proces for gentænkningen af Rammeaftalen, således at Rammeaftalen for 2018 baseres på et mere dialogpræget og politisk grundlag end de forrige rammeaftaler. Senest har der den 28.
april været afholdt en politisk temadag om Rammeaftalen, og sekretariatet har samlet de input, der her er kommet til visioner for området. Dette er anvendt til at udarbejde et allerførste udkast til Rammeaftalen 2018.
Derudover har der den 1. marts 2017 været holdt et møde, hvor repræsentanter fra de nordjyske kommuner og Region
Nordjylland var samlet for at drøfte balance mellem udbud og efterspørgsel. Mødet erstattede de tidligere indmeldinger
via spørgeskemaer. Den overordnede vurdering er, at der er sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede socialområde i Nordjylland jf. bilag 3. Der peges dog på fire målgrupper, hvor det er relevant med en DAS drøftelse.
Sagsfremstilling
Initiativer til fokusområderne
I Rammeaftalen fremlægges fire fokusområder. Disse er blevet udvalgt af DAS og drøftet både på workshoppen for fagpersoner og brugerorganisationer den 6. februar og på den politiske temadag den 28. april. På baggrund af disse drøftelser er fokusområderne fremlagt i Rammeaftalen. Det ønskes, at der for hvert fokusområde beskrives initiativer, som der
skal arbejdes med i løbet af de næste år. Der lægges op til, at DAS drøfter hvilke initiativer direktørgruppen ønsker der
skal igangsættes. I udkastet til Rammeaftalen er der beskrevet nogle mulige initiativer, som drøftelserne kan tage udgangspunkt i.
Udkastet til Rammeaftalen eftersendes.
Vurdering af behov for tilbud eller særlige aftaler om målgrupper
På mødet den 1. marts blev det peget på, at der er behov for en DAS drøftelse af fire målgrupper i forhold til, om der skal
etableres rammeaftaletilbud eller laves særlige aftaler om målgrupperne i forbindelse med Rammeaftalen 2018.


Unge med svære psykiske problemer, herunder selvskadende adfærd
Der meldes om udfordringer ift. et stigende antal unge med svære psykiske problemer, herunder med selvskadende
adfærd og/eller misbrugsproblemer. Udfordringen dækker manglende udredningsmetoder og manglende tilbud med
den rette profil både dag-og døgntilbud.
Flere kommuner melder, at der er behov for et tilbud til de unge i nærmiljøet, men at den enkelte kommune ikke har
tilstrækkelig unge i målgruppen til at kunne drive eget tilbud. På mødet om udbud/efterspørgsel den 1. marts, blev
det vurderet, at der kan være behov for et Rammeaftaletilbud (døgn/ambulant), hvor optagegrundlaget kan komme
fra flere kommuner.



Midlertidige tilbud til voksne, der bliver udskrevet fra psykiatrien
Der meldes om udfordringer i forhold til nogle af de borgere, som bliver udskrevet fra behandlingspsykiatrien, hvor
borgeren er påbegyndt den medicinsk behandling uden nødvendigvis at være oppe på forventet dosis eller resultater.
De første 2-3 uger efter udskrivning i den såkaldte stabiliseringsperiode, kan der forekomme store udfordringer ift. at
medicinen ikke helt er begyndt at have den rette effekt, mens kommunerne ikke har de nødvendige redskaber til at
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håndtere borgerens ageren og tilstand. Det vurderes, at der kan være behov for midlertidige tilbud (§107) eller en
form for akutteams, der kan understøtte kommunernes arbejde med målgruppen.


Voksne med autisme
Kommunerne ser flere og flere borgere blive diagnosticeret med autisme, og i videst muligt omfang ønskes det, at
have denne gruppe borgere i nærmiljøet, såfremt det i de konkrete tilfælde vurderes at være til borgerens bedste. I
mange situationer oplever kommunerne dog behov for særlig viden omkring målgruppen som eksempelvis kan håndteres i form af ambulante eller udkørende teams med særlig viden omkring voksne md autisme. Der begynder således
at tegne sig et billede af, at der kan være behov for at undersøge muligheden for etablering af ambulante eller udkørende teams med viden om voksne med autisme.



Botilbud til voksne med Prader-Willi syndrom
Regionen har fået henvendelse om 8 unge med Prader-Willis syndrom, som p.t. bor hjemme, men som snart har
behov for et voksentilbud. Hertil har Jammerbugt Kommune en borger i et midtjysk tilbud, som de gerne vil have
geografisk tættere på. Kommunerne bedes vurdere, om der ses et behov for at etablere et tilbud til unge med Prader Willis Syndrom i regionen.

Indstilling
Det indstilles, at:


Den Administrative Styregruppe drøfter første udkast til Rammeaftalen



Den Administrative Styregruppe drøfter initiativer til fokusområderne i Rammeaftalens udviklingsstrategi



Den Administrative Styregruppe drøfter, om der er behov for at kigge på at etablere tilbud eller lave særlige aftager til de fire beskrevne målgrupper

Bilag
Bilag 2: Første udkast til Rammeaftalen 2018 (eftersendes)
Bilag 3: Output fra mødet vedr. udbud og efterspørgsel
Referat
Formanden præsenterer udkast til Rammeaftalen, og forretningsudvalgets ideer med udkastet, herunder at der er lagt
vægt på, at det er nye politiske udvalg, der skal arbejde med Rammeaftalen 2018. Derfor er der arbejdet med at kombinere
det informerende perspektiv fra Rammeaftalen 2017 med det politisk og strategiske perspektiv fra Rammeaftalen 2018.
Der er enighed om, at udkastet er overskueligt, enkelt at læse og med en god opbygning.
Det aftales, at udkastet gennemskrives i forhold til en mere proaktiv italesættelse af økonomisiden. Det skal være tydeligt,
at rammeaftalen skal udmøntes indenfor eksisterende økonomiske rammer.
Det aftales, at der med udgangspunkt i drøftelserne i DAS kredsen skæres ned på antallet af initiativer, eftersom det er
vigtigt at have fokus på, hvor meget der kan nås og håndteres i forhold til udmøntningen.
Fokusområde 1: Egenmestring
Det drøftes om egenmestring er et egentligt fokusområde eller om det snarere er overlæggeren for rammeaftalen, og
dermed bør skrives ind i den overordnede vision, således fokusområderne skal ses med udgangspunkt i egenmestring og
er metoder til at sætte fokus på egenmestringsperspektivet. Det aftales, at sekretariatet i samarbejde med forretningsudvalget undersøger, hvad der giver mening i forhold til de politiske signaler for rammeaftalen.
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Der er et stadig mere påtrængende behov for at se på borgeren som individ, og dermed mere fokus på hvad vi gør med
borgeren end for borgeren, og det aftales, at rammeaftalen skal gennemskrives med dette i mente.
Fokusområde 2: Socialfagligt fokus på beskæftigelse
Det aftales, at fokusområdet skal gennemskrives med udgangspunkt i de kriterier og mål, der ligger i socialtilsynets kvalitetsmodel. Dette vil give et tydeligere billede af, hvad der ligger hos henholdsvis socialområdet og beskæftigelsesområdet.
Fokusområde 3: Samarbejde med behandlingspsykiatrien
Det aftales, at fokusområdet skal tage udgangspunkt i borgerens liv og situation fremfor at tage udgangspunkt i borgerens
sygdom.
Der er enighed om, at koblingen mellem rammeaftalen og sundhedsaftalen skal tydeliggøres, samt at det skal tydeliggøres,
at der er behov for koordination mellem de to aftaler. Der skal tages stilling til om behandlingspsykiatrien skal inddrages i
udarbejdelsen af initiativer og indhold i fokusområdet eller om fokusområdet alene skal omhandle, hvad kommunerne kan
gøre på deres banehalvdel.
Fokusområde 4: Nye samarbejdsformer
Der er enighed om, at fokusområde 4 skal skærpes i forhold til, at der er fokus på specialiseringen, og at det er vigtigt at
finde hjælpeværktøjer og metoder til at få udbredt specialiseringen. Det handler ikke om decentralisering eller afspecialisering, men snarere om at få afprøvet nye samarbejdsformer, som kan være med til at udbrede specialiseringen, bl.a.
hvordan vi kan få specialistviden ud til borgeren i borgerens nærmiljø.
Målgrupper
De fire målgrupper som blev peget på i forbindelse med mødet om udbud og efterspørgsel drøftes. Det aftales, at handicapchefgruppen skal bidrage med en kvalificering af behovene i forhold til de fire målgrupper evt. i samarbejde med børneog ungeområdet.
Det drøftes, at man evt. kan fokusere på en af målgrupperne i regi af fokusområde 4, hvor man forsøger at afprøve nye
samarbejdsformer i forhold til den udvalgte målgruppe enten på tværs af alle kommunerne/regionen eller subregionalt.
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5. Udgiftsanalyse for borgere i rammeaftaletilbud
Resume
Udgiftsanalysen vedr. myndighedskommunernes udgifter til borgere i nordjyske rammeaftaletilbud viser, at der har været
en samlet udgiftsreduktion på 2,4 pct. for den borgergruppe, som analysen omhandler, svarende til en besparelse på 2,3
mio. kr. Analysen sammenligner udviklingen i udgifterne i januar 2016 med januar 2017.
Baggrund
Med Rammeaftalen 2017 blev det besluttet, at der skal udmøntes en udgiftsreduktion på borgere i rammeaftaletilbud på 2
pct. i 2017 ift. 2016 niveau, stigende til i alt 5 pct. i 2020. Udgiftsreduktionen skal ske delvis gennem takstreduktioner og
delvis gennem en dialogbaseret tilgang, jf. tabel 1.
Tabel 1. Udgiftsreduktion på rammeaftaleområdet 2017-2020
2017
2018
Årlig udgiftsreduktion
2,0 %
1,0 %
- heraf generel takstreduk1,0 %
0,5 %
tion
- heraf dialogbaseret til1,0 %
0,5 %
gang

2019
1,0 %
0,5 %

2020
1,0 %
0,5 %

I alt
5,0 %
2,5 %

0,5 %

0,5 %

2,5 %

Monitorering
For at få et overblik er der udarbejdet et monitoreringsværktøj, der en gang om året frem til 2020 ser på udviklingen for
udgifterne til de nordjyske borgere i et rammeaftaletilbud. Helt konkret er der trukket en borgerliste for henholdsvis 2016
og 2017, som gør det muligt at sammenligne udgiftsudviklingen for alle nordjyske borger i et nordjysk rammeaftaletilbud.
Sagsfremstilling
De nordjyske kommuner havde samlet set en reduktion i myndighedsudgifterne fra januar 2016 til januar 2017 på 2,4 pct.,
svarende til en samlet besparelse på 2,3 mio. kr. Analysen viser, at de fleste myndighedskommuner har opnået den forventede udgiftsreduktion på 2 pct. i 2017.
Analysen kan ikke fremvise, hvor stor en andel af udgiftsreduktionen, der skyldes takstreduktioner og hvor stor en andel,
der skyldes ændringer i borgernes ydelser.
Analysen viser:


Udgiftsudviklingen fordelt efter myndighedskommune



Udgiftsudviklingen fordelt efter paragrafer



Udgiftsudviklingen fordelt efter driftsherre

Ved udsendelse af DAS dagsorden mangler der data for børne- og ungeområdet fra et par enkelte kommuner. Dagen før
DAS mødet forventes der at blive udsendt en opdatereret udgiftsanalyse.
Indstilling
Det indstilles, at:


Den Administrative Styregruppe drøfter udgiftsanalysen

Bilag
Bilag 4: Udgiftsanalyse
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Referat
Formanden orienterer om udgiftsanalysen, og at den peger på, at den aftalte udgiftsreduktion på 2 procent er opnået
allerede i januar 2017.
Rammeaftalesekretariatet gennemgår udgiftsanalysen, og de forbehold der er her bl.a. at kvindekrisecentre og forsorgshjem ikke indgår i analysen og at få komplekse sager kan ændre det generelle billede for en driftsherre eller myndighed.
Der er udarbejdet borgercases for at illustrere kompleksiteten i analysen.
Jan Nielsen, Aalborg Kommune, spørger ind til, hvorfor udgiftsanalysen viser, at der er en samlet udgiftsstigning ved
Region Nordjylland. Dorte Juul Hansen, Region Nordjylland, orienterer om, at regionen har gennemført takstreduktionen
og at der er nogle enkeltsager, som spiser besparelsen. Regionen inviterer dog alle kommunerne til at tage kontakt til
regionen i forhold til at gennemgå de enkelte borgercases og ud fra en individuel betragtning vurdere, om der er mulighed
for revisitering. Kommunerne opfordrer til, at regionen som minimum redegør for, at de har gennemført takstreduktionen.
Der er enighed om, at særligt tabel 2 og 4 er interessante i forbindelse med formandens præsentation til KKR den 23. juni.
Der er enighed om, at analysen ikke skal gøres endnu mere kompleks, hvorfor det fastholdes, at der ikke skal være noter,
der beskriver udviklingen for hver enkelt kommune. Det er den enkelte kommune/regionens ansvar at klæde sine politikere
på inden analysen præsenteres på KKR-mødet.
Der er enighed om, at udgiftsreduktionen kræver, at alle kommunerne og regionen står sammen om opgaven og er parate
til at gå aktivt ind i arbejdet. Hvis enkelte kommuner ikke er med i fællesskabet risikerer man at flere og flere ikke går ind i
opgaven.

10/20

Click here to enter text.
Dokument: Neutral titel

Sager til orientering

Punkt 6

6. Det forstærkede samarbejde – årsrapporter og styrket dialog
Resume
Årsrapporterne for tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde fremlægges sammen med ekspertpanelets forslag til
initiativer, som kan igangsættes med henblik på at sikre den fortsatte bæredygtighed af tilbuddene.
Baggrund
På DAS mødet den 17. november 2016 blev det besluttet at lave en forenkling af årsrapporten for tilbud omfattet af det
forstærkede samarbejde således, at årsrapporterne kun har fokus på informationer om, hvordan tilbuddet har udviklet sig
i det seneste år samt at adressere evt. særlige opmærksomhedspunkter om tilbuddets bæredygtighed. I den forbindelse
blev de to rapporter (årsrapport og økonomibilag) samlet i en rapport.
I det nedenstående opsummeres centrale bemærkninger i forhold til bæredygtigheden af tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde:
Tabel 1: Beskrivelse af indmeldinger om bæredygtigheden af tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde
Institut for Syn og Hørelse
De nordjyske kommuners anvendelse af Institut for Syn og Hørelse har generelt ligget på et stabilt niveau gennem året og på niveau
med tidligere år. Den stabile efterspørgsel er på den måde med til at sikre en sikker drift for instituttet og bidrager til at fastholde et
højt specialiseret fagligt miljø på området.
Strandgården
Der har i de senere år været store udsving i belægningen. Fra slutningen af 2016 har der været en stigning i efterspørgslen på pladser. Det vurderes at der med den nuværende aktivitet er et hensigtsmæssigt grundlag for faglig og økonomisk bæredygtighed.
Aftagerpanelet er dermed sat i bero – erfaringerne har været positive, og kan have indvirkning på stigningen i efterspørgslen.
Neurocenter Østerskoven
Der er aktuelt et fald i efterspørgslen på pladser til unge med medfødt hjerneskade. Dette modsvares af en tilsvarende højere efterspørgsel på pladser til unge med erhvervet hjerneskade.
Fagcenter for Autisme og ADHD - Enterne og Birken
Specialbørnehaven Birken oplever i lighed med tidligere års indmeldinger, at der forsat er en vigende søgning til tilbuddets målgruppe af børn med mere generelle udviklingsforstyrrelser inden for autisme spektret. Dette er imidlertid en udfordring i forhold til
forsat at kunne opretholde den faglige ekspertise, der skal være til stede for fremadrettet at kunne oprette den specialiseringsgrad,
som de særligt specialiserede pladser fordrer.
Botilbuddet Enterne oplever, at der ikke er nye forespørgsler til Enternes pladser på børneområdet, som er omfattet af det forstærkede samarbejde. Der er pt. indskrevet 5 børn, hvoraf den ene bliver 18 år til efteråret og dermed overgår til ungegruppen. Normeringen er på 6 pladser, og der er dermed en bekymring for den fremadrettede driftssikkerhed.
Specialbørnehjemmene, afdeling Kvisten
På grund af overbelægning er antallet af pladser på Kvisten udvidet fra 6 til 10 pladser samtidig med, at antallet af pladser på en
anden afdeling af Specialbørnehjemmene er tilsvarende reduceret. Det samlede antal pladser på Specialbørnehjemmene er dermed
uændret.
Taleinstituttet
Børneområdet, særligt på hjerneskadeområdet, er fortsat sårbart. Efterspørgslen er begrænset, hvilket er forventeligt taget målgruppens størrelse i betragtning. Specialisering på området fastholdes alene ud fra få kommuners efterspørgsel og opgaver i VISO.
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Sagsfremstilling
Ekspertpanelet har drøftet årsrapporterne og opfordrer til, at der igangsættes følgende


Afholde en workshop som skal sikre styrket dialog, samarbejde og vidensdeling om tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde
Det foreslås, at der afholdes en workshop, som skal sætte særligt fokus på de tilbud, der er omfattet af det forstærkede samarbejde. Formålet skal være at sætte fokus på, hvilke behov kommunerne har, og hvordan dette
matcher driftsherrernes tilbudsvifte. Det skal sikre en styrket dialog, samarbejde og vidensdeling omkring de
tilbud/målgrupper, der er en del af det forstærkede samarbejde. Der er derudover overvejelser om, at workshoppen ydermere skal sætte fokus på, om der er små målgrupper, hvor den generelle tilbudsvifte ikke nødvendigvis
matcher myndigheds behovene.
Målgruppen for workshoppen vil være myndighedsniveau fra kommunerne og repræsentanter fra tilbuddene i
det forstærket samarbejde
Såfremt DAS godkender, at workshoppen afholdes, så anbefales det, at ekspertpanelet udarbejder et udkast til
tilrettelæggelse af dagen, og at FU gives kompetence til at godkende tilrettelæggelse og budget for dagen.



Særligt fokus på botilbuddet Enterne og Specialbørnehaven Birken
Det anbefales, at der er særlig bevågenhed på botilbuddet Enterne og Specialbørnehaven Birken. Tilbuddene
har samme målgruppe, og begge tilbud oplever vigende efterspørgsel på børneområdet. For botilbuddet Enterne er det endnu ikke er en udfordring, der truer tilbuddets bæredygtighed og for Specialbørnehaven Birken er
det i forhold til pladser, der ikke er omfattet af det forstærkede samarbejde, men som tidligere nævnt påvirker
målgruppen til disse pladser.
Ekspertpanelet anbefaler, at der etableres et aftagerpanel for tilbuddet Enterne og Specialbørnehaven Birken.
FU foreslår, at man afventer ovenstående workshop, og derefter vurderer, om der er behov for at etablere et
aftagerpanel for botilbuddet Enterne og Specialbørnehaven Birken. Aftagerpanelet vil i givet fald skulle være
medvirkende til at sikre en endnu tættere dialog om tilbuddene mellem driftsherre og myndighed, herunder at
sætte fokus på de behov, man har ude i kommunerne ift. faglig ekspertise inden for målgruppe. Aftagerpanelet
skal bidrage til at sikre rammer for en åben og uformel dialog om de fælles udfordringer, der er i forhold til tilbuddene.

Indstilling
Det indstilles, at

Den Administrative Styregruppe drøfter årsrapporterne, og tilbuddenes opmærksomhedspunkter ift. bæredygtighed

Den Administrative Styregruppe drøfter de fremlagte initiativer fra Ekspertpanelet
Bilag
Bilag 5: Årsrapporter for 2016 for tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde
Referat
DAS fandt det nye layout for årsrapporterne informativt og overskueligt.
DAS godkender, at der afholdes en workshop som skal sikre en styrket dialog mellem myndighed og tilbud omfattet af
det forstærkede samarbejde. Ekspertpanelet udarbejder et udkast til tilrettelæggelse af dagen, og FU gives kompetence
til at godkende tilrettelæggelse og budget for dagen.
Der er enighed om, at der skal være særligt fokus på bæredygtigheden for Birken og Enterne. Såfremt det herefter vurderes, at der er behov for yderligere tiltag i forhold til Birken og Enterne, så skal der nedsættes et aftagerpanel.
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7. Etablering af Task Force for forebyggelse af vold
Resume
Med udgangspunkt i opdraget fra DAS er der udarbejdet et setup for en nordjysk task force, der kan rådgive botilbud m.fl.
i forhold til forebyggelse af vold på botilbuddene. Task forcen vil være situationsbestemt, og medlemmerne i task forcen
defineres ud fra den aktuelle problemstilling. Task forcen kan trække på eksperter fra kommunerne, Region Nordjylland
og Kriminalforsorgen.
Baggrund
I regi af Økonomiaftalen for 2017 besluttet, at der i regi af kommuner og regioner skal etableres en midlertidig task force
til at understøtte botilbuddene i deres arbejde med at forebygge voldsepisoder. Task forcen skal som udgangspunkt fungere frem til de ekstra behandlingspsykiatriske sengepladser forventes at blive etableret i 2018.
Formålet med task forcen er at fremme en helhedsorienteret og tværfaglig rådgivning. Behovet for rådgivning kan fx opstå i situationer, hvor et botilbud igennem en periode har oplevet udfordringer med at sikre borgere i risiko for svær udadreagerende adfærd en tilstrækkelig helhedsorienteret indsats.
DAS besluttede på mødet d. 2. marts, at task forcens medlemmer i videst muligt omfang skulle komme fra de nordjyske
VISO leverandører.
Sagsfremstilling
Efter en kortlægning er der udpeget de VISO leverandører, som kan tænkes at have relevant viden at kunne byde ind
med ift. en task force. Endvidere har Region Nordjylland tilbudt at bidrage med videnspersoner fra specialsektoren og
behandlingspsykiatrien, ligesom Kriminalforsorgen har indvilliget til være en del af setuppet omkring task forcen. Hver af
disse eksperter vil kunne indgå i task forcen.
Task forcen bør først inddrages, når alle andre relevante tiltag er prøvet, herunder relevante interne kommunale initiativer, indhentet rådgivning fra VISO, behandlingspsykiatri m.fl.
Såfremt andre muligheder er udtømte, kan kommunen påbegynde arbejdet med at danne en situationsbestemt task
force. På Rammeaftalesekretariatets hjemmeside vil der være en bruttoliste med en beskrivelse af hver af eksperternes
fagområde og kompetencer. Hvis en kommune ønsker rådgivning fra task forcen tager kommunen selv kontakt til de eksperter fra bruttolisten, som kommunen ønsker at få hjælp fra og indkalder til et møde om problemstillingen.
Task forcen er IKKE et akutteam. Står man med en farlig psykisk syg borger, der vurderes at være aktuel farlig for sig
selv eller andre, skal man benytte sit normale akutberedskab (politi, egen læge, psykiatrien m.v.).
Der er ikke afsat økonomi til task forcen. Task forcen vil kunne aktiveres pr. 1. juni 2017 afhængig af DAS’ godkendelse
Indstilling
Det indstilles, at


Den Administrative godkender setuppet for den situationsbestemte task force

Bilag
Bilag 6: Beskrivelse af den situationsbestemte task force
Referat
Det fremlagte set up for Task Forcen godkendes.
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8. Orientering om KKR sager på mødet den 23. juni
Baggrund
På KKR mødet den 23. juni fremlægges fem sager med relevans for socialområdet. Herunder beskrives sagerne kort
med henblik på at sikre en orientering af DAS kredsen samt at sikre at evt. bemærkninger fra DAS kredsen kan videregives til KKR eller KKR sekretariatet


KL’s socialpolitiske udspil på voksenområdet
KL har udarbejdet et dagsordenspunkt til KKR udvalgene i alle regionerne, hvor de orienterer om det socialpolitiske udspil. Dagsordenspunktet er vedlagt som bilag 7. Efter aftale med FU udarbejdes et kort notat om,
hvordan der i rammeaftaleregi arbejdes med de fem temaer i udspillet.



Orientering om etablering af nyt socialpsykiatrisk botilbud
KL har udarbejdet en orientering til KKR omkring status på etableringen af de socialpsykiatriske botilbud med
150 pladser på landsplan. Dagsordenspunktet er vedlagt som bilag 8.



Socialtilsyn Nords årsrapport
KKR skal behandle årsrapporten fra Socialtilsyn Nord, som også er dagsordenssat på DAS mødet jf. pkt. 3.



Børnehus Nord
På KKR-mødet den 25.11.2016 blev KKR skriftligt orienteret om den generelle stigning i sager i Børnehus
Nord og de deraf følgende øgede udgifter. Set i lyset af den forventede budgetstigning i 2018, bad KKR på
mødet om at få punktet på dagsorden i 2017 i forbindelse med budgetlægningen for 2018. I forlængelse heraf
udarbejder Aalborg FB, som er driftsherre på Børnehus Nord, et oplæg til KKR mødet den 23. juni.



Tilbagemelding om den politiske temadag
Der gives en tilbagemelding efter den politiske temadag om Rammeaftalen, herunder uddybning af retningen
for de udvalgte fokusområder. Udformningen af punktet afhænger af DAS beslutning jf. pkt. 4 om udkast til
Rammeaftalen 2018.

Indstilling
Det indstilles, at


DAS tager orienteringen til efterretning



DAS drøfter om der er bemærkninger til KKR sagerne

Bilag
Bilag 7: Dagsordenspunkt til KKR om KL udspil på voksensocialområdet ”Fælles om Fremtidens Socialpolitik”
Bilag 8: Dagsordenspunkt til KKR om status på etableringen af socialpsykiatriske botilbud
Referat
Helene Lund Therkelsen, KKR sekretariatet, orienterer om sagerne på det kommende KKR møde.
Udover ovennævnte punkter vil udgiftsanalysen også blive fremlagt på KKR-mødet.
Der er enighed om, at der skal udarbejdes et notat om, hvordan der i rammeaftaleregi arbejdes med de fem temaer i udspillet, og at FU løber med denne
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9. Status for samarbejde Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland april 2017
Resumé
Inden for rammerne af den faste finansieringsaftale med de nordjyske kommuner (2016–2020), arbejdes der på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland TI/HCN med tre overordnede mål for perioden. 1) Et styrket samarbejdet med
kommunerne, 2) Effektivisering – udmøntning af en 20 pct. reduktion af budgettet 3) Fortsat udvikling af de specialiserede
indsatser.
Nærværende orientering redegør for status i forhold til de tre mål, og balancen herimellem.
Baggrund
Effektiviseringen på de 20 pct. er udmøntet i 2016 og kommer nu til udtryk i en nedgang i udgifterne til bevilgede indsatser
i de første fire måneder af 2017.
Tabel 1: Bevilgede indsatser i perioden
Total

Bevilget frem til d. 30/4 2017

Ved helårsdrift

Finansieringsaftale 2017

5,2 mio. kr.

15,6 mio. kr.

18,1 mio.kr.

For perioden ligger udgifterne til bevilgede indsatser under det forventede. Revisionen af indsatskataloget til ”pakker”,
omlægning af indsatser og tilbageførelsen af myndighedsopgaven til kommunerne, synes at slå fuldt igennem allerede i
årets første måneder.
Samtidig er samarbejdet med kommunerne styrket. Dels i dialog omkring bevilling af ”rette indsats” og pakke, dels i
borgerforløb, hvor faglige indsatser, lokalt og ved TI/HCN, spiller sammen. Det er en ønsket og positiv udvikling, men
omfanget er ikke fuldt indeholdt i den nuværende pakkestruktur – der mangler tid til koordinering.
Videre har de første erfaringer med nye genoptræningsplaner til specialiseret rehabilitering vist, at ambulant hjerneskaderehabilitering på højt specialiseret niveau fordrer en faglig planlægning og samordning af mål og indsatser, som heller ikke
er tilstrækkeligt omfattet i det nuværende indsatskatalogs ”pakker”.
I forhold til den fortsatte udvikling af specialerne på både børne- og voksenområdet på TI/HCN, er det afgørende, at
der sikres et tilstrækkeligt grundlag. Det drejer sig blandt andet om, at sikre tilstrækkelig intensitet i det tværfaglige samarbejde og om, løbende at uddanne nye specialister. Eksempelvis er TI/HCN det eneste sted i Nordjylland, der sammen med
regionens sygehuse, uddanner psykologer til specialister i neuropsykologi. Indtægtsniveauet skal svare til de omkostninger, der er forbundet med at opretholde specialerne. Med den aktuelle fordeling af bevilgede indsatser mellem områder er
der, særligt i forhold til de tværfaglige specialer, behov for at skabe et bedre rum for udvikling.
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Figur 1: Fordeling mellem områder, april 2017

Løsning/orientering
Både for at imødekomme behovet for koordinering i det styrkede samarbejde med kommunerne og i kraft af, behov for et
mere bæredygtigt grundlag for de tværfaglige specialer, vil der fremadrettet være fokus på at sammensætte indsatskatalogets ”pakker”, så de både matcher den faglige indsats og den nødvendige koordinering af indsatsen. Den konkrete
udmøntning vil ske i dialogen om konkrete indsatser mellem TI/HCN og kommunerne.
Tabel 2: Fordeling af bevilgede indsatser mellem kommuner og områder
Børneområdet
Kommune

Hjerneskade

Brønderslev

Tale/Sprog

Afasi/Dysartri

Tale/Sprog

10.271

75.214

95.703

32.418

195.792

51.355

202.747

163.659

83.773

Frederikshavn
Hjørring
Jammerbugt

Voksenområdet

500.186
24.565

Hjerneskade

Samråd

36.752

228.210
15.407

10.271

17.814

114.802

109.505

Morsø
Rebild
51.901

Vesthimmerland
Total

2017

5.938

775.633

29.690

301.687

92.442

23.752

144.279

118.119

11.876

129.995

-

Mariagerfjord

Aalborg

pr. 31/4
217.940

Læsø

Thisted

I alt

85.594

309.901

10.271

62.172

43.492

43.492

41.940

492.271

573.440

1.017.776

826.031

29.690

2.981.148

118.406

1.127.801

896.086

1.776.873

1.174.345

100.946

5.194.457

Indstilling
Det indstilles, at

Den administrative styregruppe tager orienteringen til efterretning
Referat
Jan Nielsen orienterer om samarbejdet mellem kommunerne og Taleinstituttet. Den aftalte effektivisering leveres, og ventelisterne er nedbragt, og skal gerne kunne nedbringes yderligere. Endvidere oplyses det, at der nu udsendes månedlige
opgørelser over kommunernes forbrug.
Det er en udfordring, at efterspørgslen på de forskellige områder ikke er jævnt fordelt, og det kan på sigt give udfordringer.
Pia Skaarup, Hjørring Kommune, pointerer, at de oplever, at koordineringen kører godt, og at de ikke oplever et behov for
justering af pakkerne.
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10. Orientering om ny vejledning til SEL, herunder selvejende tilbud
Baggrund
Den 10. april 2017 blev der offentliggjort en ny vejledning til Serviceloven. Vejledningen kan findes her. Med den nye
vejledning er der tilføjet et afsnit om hvilke tilbud, der indgår i Rammeaftalen, og det præciseres her, at private tilbud,
herunder selvejende institutioner, der har indgået driftsaftale med kommunale og regionale driftsherrer, ikke indgår. Dette
er en væsentlig ændring i forhold til den måde kommunerne og regionerne hidtil har tolket lovgivningen om rammeaftalerne.
Rammeaftalesekretariatet er ved at undersøge, hvilke konsekvenser det har, herunder om selvejende tilbud med driftsoverenskomst kan indgå i overbygninger til Rammeaftalen, som det forstærkede samarbejde eller den landsdækkende
koordination med objektiv finansiering.
Neurocenter Østerskoven er en selvejende institution med driftsoverenskomst med regionen, og er omfattet af det forstærkede samarbejde. Regionen og rammeaftalesekretariatet er ved at undersøge vejledningens konsekvenser i forhold til
Neurocenter Østerskoven.
DAS kredsen vil få en opdatering på sagen til DAS mødet den 18. august.
Indstilling
Det indstilles, at

DAS tager orienteringen til efterretning
Referat
Rammeaftalesekretariatet orienterer om den nye vejledning, og det aftales, at konsekvenserne for tilbud omfattet af rammeaftalen undersøges nærmere. Resultaterne heraf samt forslag til formulering til Rammeaftalen fremlægges på DAS
mødet i august.

11. Orientering om Socialstyrelsens afdækning af tilbudsviften for udvalgte målgrupper
Resume
Med afsæt i de målgrupper, som i dag er omfattet af National koordination, vil Socialstyrelsen kortlægge, hvilke højt specialiserede tilbud, der eksisterer til disse målgrupper. Socialstyrelsen har udpeget de første otte målgrupper, hvortil de er
ved at udarbejde spørgeskemaer.
Baggrund
Socialstyrelsen har annonceret, at der ikke forventes at blive udmeldt centrale udmeldinger i 2017. Til gengæld ønsker
Socialstyrelsen at kortlægge, hvilke højt specialiserede tilbud, der eksisterer til de 33 målgrupper, der er omfattet af National koordination. I første omgang har Socialstyrelsen påbegyndt udformning af spørgeskemaer til følgende målgrupper:


Borgere med kognitive funktionsnedsættelser og psykisk lidelse



Borgere med udviklingshæmning og misbrug



Borgere med kognitive funktionsnedsættelser udsat for seksuelle overgreb



Borgere med udviklingshæmning og demens



Voksne med udviklingshæmning og dom for kriminalitet



Borgere med udviklingshæmning og spiseforstyrrelser (Prader-Willi syndrom)



Voksne med udviklingshæmning og epilepsi i botilbud



Borgere med kognitive funktionsnedsættelser og svær problemskabende adfærd med behov for særforanstaltninger eller lignende
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Sager til orientering

Punkt 8-11

Socialstyrelsen har gennem Tilbudsportalen fundet relevante tilbud, hvortil de vil sende deres spørgeskemaer. Sekretariatet for Rammeaftaler er blevet bedt om at validere Socialstyrelsens liste over tilbud. Sekretariatet vil se på dette i samarbejde med regionens og kommunernes repræsentanter i Udviklingsstrategigruppen.
Sagsfremstilling
Kommunerne og Region Nordjylland kan forvente at blive kontaktet i den kommende periode. Sekretariatet for Rammeaftaler vil forsøge at være inkluderet i kortlægningen, og forsøge at sikre, at kortlægningen ikke giver uforholdsmæssigt
meget arbejde for kommunerne og regionen.
Sekretariatet for Rammeaftaler har sammen med de øvrige rammeaftalesekretariater og KL påpeget følgende udfordringer ved kortlægningen:


Kortlægningen må forventes at blive en meget tidskrævende og tung opgave for alle involveret.



De udpegede målgrupper er ikke nødvendigvis samlet på tilbud, hvor den beskrevne målgruppe er hoveddiagnosen. Målgrupperne kan derfor være spredt ud på mange tilbud.



Målgrupperne passer ikke med Tilbudsportalens søgefilter, hvorfor der er risiko for en ufuldendt liste.



Dele af målgrupperne hører måske til i sundhedslovgivningen.



Det er uklart om alle målgrupperne rent faktisk har behov for et højt specialiseret tilbud?

Indstilling
Det indstilles, at


DAS tager orienteringen til efterretning

Referat
Rammeaftalesekretariatet orienterer om, at socialstyrelsen netop har udsendt en liste over mulige højt specialiserede
tilbud fordelt på de otte målgrupper og regional beliggenhed. Udviklingsstrategigruppen bidrager med kvalificering af tilbuddene.
Når listen er kvalificeret vil Socialstyrelsen udsende spørgeskemaer til de tilbud, der fremgår af listen. Det forventes at
spørgeskemaerne udsendes den 7. juni med deadline for besvarelse den 30. juni.
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Afslutning

Punkt 12-13

12. Evt.

Referat
Hans Chr. Mariegaard, Aalborg FB, orienterer om, at der nedsættes en følgegruppe der skal følge omorganiseringsprocessen for Svenstrupgård, herunder særligt i forhold til økonomi og implementering. Såfremt der er kommunale repræsentanter som ønsker at indgå i følgegruppen kan navne indmeldes til Rammeaftalesekretariatet eller Aalborg FB.

13. Næste møde
Næste møde afholdes den 18. august 2017 kl. 13-16. Sted følger.
På DAS mødet den 2. marts besluttede DAS, at der skulle gennemføres en kortlægning vedr. behov for fleksibilitet ift.
Socialtilsyn Nord. Kortlægningen er gennemført, og fremlægges på DAS mødet den 18. august efter aftale med FU.
Temaet for næste temadrøftelse er: ”Projekt DIN-MIN-VORES sikkerhed” v/ Chefkonsulent Lisbet Trap-Jensen Torp, Aalborg ÆH
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Kommunalt punkt

Punkt 14

14. Administrativ evaluering af KKR systemet
Resume
Der gennemføres en evaluering af det administrative set up omkring KKR på direktørniveau efter opdrag fra kommunaldirektørkredsen (KDK).
Kommunaldirektør Søren Steensen (Brønderslev) og Henrik Kruuse (Vesthimmerland) deltager under punktet.
Baggrund
KDK besluttede på mødet den 20. jan. 2017, at der som led i forberedelserne til næste valgperiode skal gennemføres en
mindre intern evaluering af det administrative set up omkring KKR på direktørniveau, herunder også kredsen af Socialdirektører. Evalueringen skal finde sted i eksisterende fora med Socialdirektørerne samt 2 repræsentanter for henholdsvis
KDK og KKR-sekretariatet.
Evalueringen sigter ikke mod væsentlige ændringer i den administrative struktur omkring KKR, men der kan lægges op
til, at se nærmere på følgende temaer:


Opgaven og arbejdsformen



Opgavesnittet og relationen i f.t. andre direktørfora under KKR



Den øvrige administrative organisering på området, herunder sekretariatsunderstøttelsen



Understøttelsen af KKR og de KKR-udpegede politikere

Indstilling
Det indstilles, at



Den Administrative Styregruppe gennemfører en evaluering af KKR systemet med repræsentanterne fra KDK

Bilag
Bilag 9: Interviewguide til administrativ evaluering
Bilag 10: Organisationsskitse på det specialiserede socialområde
Bilag 11: Politiske udpegninger på det specialiserede socialområde
Referat
KKR sekretariatet udsender et referat af drøftelserne. Den samlede evaluering præsenteres på KDK mødet i august.
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