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Referat
Møde

Den Administrative Styregruppe

Tid

15. november 2017, kl. 13.00-16.00

Sted

Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø. – Mødelokale K.
(Husk medsendt gæsteparkeringsbillet)

Deltagere

Dorte Juul Hansen (Region Nordjylland), Dorthe Jende (Vesthimmerland), Ellen Kirk Jensen
(Thisted), Hanne Madsen (Jammerbugt Kommune), Hans Chr. Mariegaard (Aalborg Kommune FB), Henrik Aarup-Kristensen (formand, Brønderslev Kommune), Kit Borup (Mariagerfjord Kommune), Pia Skaarup (Hjørring), Rikke Albrektsen (Frederikshavn Kommune), Helene
Lund Therkildsen (KKR), Jane Goul og Morten Aggerholm (begge sekretariat for rammeaftaler/ref.).

Afbud

Alice Aagaard Hagemann (Aalborg Kommune ÆH), Henrik Rene Christensen (Morsø Kommune), Leif Serup (Hjørring Kommune), Lone Becker (Thisted Kommune), Lotte Keller Christensen (Læsø Kommune), Peter Rasmussen (Mariagerfjord Kommune) og Vibeke Stoustrup
(Rebild Kommune).

Gæster

Lars Søbye, forstander på Center for Døvblindhed og Høretab deltog under punkt 3

Velkomst

1. Godkendelse af dagsorden (side 2)

(13.00-13.05)

2. Godkendelse af referat fra mødet den 18. august 2017 (side 2)

Sager til behandling

3. Forslag om iværksættelse af initiativer på undervisningsvisningsområdet for børn
med høretab (side 3)

(13.05-15.15)

4. Proces og organisering for udmøntning af Nordjysk Socialaftale (side 5)
5. Udmøntning af Nordjysk Socialaftale (side 7)
6. Brev til KL vedr. de lovgivningsmæssige rammer for Socialtilsynet (Side 8)
7. Samarbejdsaftale med region midt vedr. borgere med spiseforstyrrelser (side 9)
8. Tilbud og taktser (side 10)
9. Årshjul for DAS og samarbejdet omkring Nordjysk Socialaftale (side 11)
Sager til orientering
(15.15-15.40)

10. Orientering om brev til samarbejdsfora (side 12)
11. Orientering om brev fra kommunerne i Midtjylland til KL vedr. almenboligloven
(side 13)
12. Orientering fra KKR (side 14)

Afrunding

13. Evt. (side 15)

(15.40-15.50)

14. Næste møde (side 15)

Kommunalt punkter
(15.50-16.00)

Velkomst

Punkt 1 + 2

Mødet begyndte med en præsentationsrunde, herunder en præsentation af Jane Goul, der pr. 1. december begynder som barselsvikar
for Charlotte S. Andersen i Sekretariatet for Rammeaftaler.

1. Godkendelse af dagsorden
Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe godkender dagsordenen
Referat
Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 18. august 2017
Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe godkender referatet fra DAS mødet den 18. august 2017.
Bilag
Referatet kan findes her.
Referat
Referatet blev godkendt.
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3. Forslag om iværksættelse af initiativer på undervisningsvisningsområdet for børn med høretab
Resumé
Der har været en nedgang i antallet af børn med høretab, der anvender det landsdelsdækkende undervisningstilbud på
Center for Døvblindhed og Høretab (CDH), Region Nordjylland. Kontaktforum for Specialundervisning har drøftet indsatser og perspektiver for undervisning af børn med høretab og Region Nordjylland foreslår på den baggrund, at der
iværksættes en række initiativer.
Baggrund
CDH har over de senere år oplevet en væsentlig nedgang i antallet af børn med høretab og yderligere funktionsnedsættelser, der anvender CDH´s undervisningsafdeling.
Yderligere nedgang i efterspørgslen vil medføre, at undervisningsafdelingen på høretabsområdet nærmer sig grænsen
for faglig og økonomisk bæredygtighed, hvorefter der er risiko for, at ydelsen bortfalder.
Region Nordjylland har med afsæt i dialog med flere kommuner i Nordjylland udarbejdet et oplæg med forslag til nye
initiativer på området. Kontaktform for Specialundervisning har drøftet forslagene og Region Nordjylland anbefaler på
den baggrund, at der iværksættes en række nye initiativer med henblik på at sikre, at ydelserne fortsat er tilgængelige
for målgruppen.
Sagsfremstilling
Det landsdelsdækkende undervisningstilbud leverer specialundervisning til børn med høretab og yderligere funktionsnedsættelser, som er delvist objektivt finansieret af kommunerne i Nordjylland samt 5 kommuner i Midtjylland. Den
særlige finansiering har til hensigt at sikre en videreførelse af den mest specialiserede undervisning for målgruppen.
Der har været en nedgang i antallet af børn med høretab, der anvender undervisningstilbuddet på CDH. Da der er udsigt
til fortsat nedgang i efterspørgslen i 2018 og 2019, forventer CDH en nedjustering af pladsantallet for målgruppen.
Efter tilpasningen i 2019 vil Undervisningsafdelingen for børn befinde sig på grænsen af faglig og økonomisk bæredygtighed. Af hensyn til målgruppens behov er det væsentligt, at der også på længere sigt bevares en indsats med undervisning i folkeskolens fag for målgruppen. Dette understreges bl.a. af Socialstyrelsens ”forløbsbeskrivelse om rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab”. Heraf fremgår det bl.a., at der er tale om en
målgruppe, hvor der både kan optræde en særlig sværhedsgrad i den enkelte funktionsnedsættelse eller en flerhed af
funktionsnedsættelser, som kræver faglig specialviden, herunder tværfaglig viden.
Nedgangen i antallet af børn, der anvender det landsdelsdækkende undervisningstilbud skyldes flere forhold, herunder
bl.a. at flere børn bliver tilbudt CI-operation (Cochlear Implant) og dermed får mulighed for at anvende verbalt sprog
som kommunikation. For nogle af de opererede børn giver CI imidlertid ikke de nødvendige forudsætninger for at anvende et verbalt sprog og her er der fortsat behov for at benytte visuelt baseret kommunikation. Dette kan også gøre
sig gældende for høreapparatsbehandlede børn. Disse børn vil ligesom børn med høretab og yderligere funktionsnedsættelser have behov for visuelt baseret kommunikation i undervisning og oplæring, og vil derfor være i målgruppen for
CDH´s undervisningstilbud. Regionen vurderer på baggrund af dialogen, at der er børn i målgruppen i Nordjylland, som
ikke er blevet visiteret til undervisningstilbuddet på CDH, og som jævnfør Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse kunne profitere af indsatsen på undervisningstilbuddet. Det er således afgørende for undervisningstilbuddets fremtidige eksistens,
at der sker en afklaring af, hvilke børn der skal visiteres til undervisningstilbuddet på CDH. Såfremt CDH´s ydelser for
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børn med høretab fortsat skal være til rådighed, er det nødvendigt, at kommunerne i øget omfang anvender CDH´s
ydelser for målgruppen.
Region Nordjylland har været i dialog med flere af de nordjyske kommuner for at afdække, om der er interesse for
fremadrettet at benytte CDH´s ydelser på undervisningsområdet samt undersøge, om der er behov for at tilpasse ydelsesindholdet for børn med høretab. I dialogen fortæller kommunerne, at de ønsker at fastholde undervisningstilbuddet
til målgruppen på CDH, så det er muligt at visitere til det, hvis behovet opstår.
På baggrund af dialogen har Region Nordjylland udarbejdet et oplæg med forslag til nye initiativer på området. Kontaktforum for Specialundervisning har drøftet forslaget til nye initiativer og anbefaler, at der som en del af fokusområde 3 i
Nordjysk Socialaftale: nye samarbejdsformer, gennemføres initiativer, som skaber grundlag for nye samarbejdsformer
mellem kommunerne og CDH på høretabsområdet.
Under dagsordenspunkt 5 vil der være en drøftelse af, hvilke fokusområder og initiativer, der ønskes igangsat først som
led i udmøntningen af Nordjysk Socialaftale.
Med afsæt i drøftelserne i Kontaktforum for Specialundervisning foreslår Region Nordjylland, at:
 CDH tilbyder en ny ydelse i form af et rejsehold af undervisere, som kan bistå med undervisningen af målgruppen lokalt i de enkelte kommuner. Rejseholdet kan anvendes af praksisfeltet og specialskolerne i kommunerne.
 CDH tilbyder en ny ydelse, der giver kommunerne mulighed for at anvende fjernundervisning til elever med
høretab gennem løsning med digital videokonference.
 CDH løbende afholder temadage for fagpersoner på høretabsområdet i kommunerne med fagligt indhold om
metoder og tilgange i undervisningsindsatsen for børn med høretab, samt dialog om eventuelt behov for tilpasning af ydelsesindhold og indsatser i Undervisningsafdelingen.
 Der gennemføres et pilotprojekt i 2018 og 2019, hvor de enkelte kommuner forud for visitationsmøder af børn
for det nye skoleår inviterer CDH til dialog om muligheder for indsatser til børn med høretab. Gennem dialogen
kan det afklares, om kommunen ønsker at anvende CDH´s ydelser i undervisningsindsatsen for det enkelte barn
i relation til f.eks. undervisningstilbud, rådgivning, rejsehold, fjernundervisning eller kortvarige afklaringsforløb.
CDH har allerede aftalt et lignende initiativ med Aalborg Kommune, hvor CDH løbende inviteres til møder med
henblik på drøftelse af behov og indsatser for børn med høretab.

Region Nordjylland foreslår, at ovenstående initiativer gennemføres i kommunerne i Nordjylland, samt at initiativerne
ligeledes tilbydes til de fem kommuner i Region Midtjylland.
Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe godkender forslaget om iværksættelse af initiativer på undervisningsområdet
for børn med høretab.
Bilag
Bilag 1: Indsatser og perspektiver for undervisning af børn med høretab i Nordjylland.
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Referat
Lars Søbye, forstander på Center for Døvblindhed og Høretab deltog under punktet, hvor han startede med at beskrive
udfordringerne.
Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) oplever en vigende tilgang i antallet af børn med høretab, herunder børn med
høretab og yderligere funktionsnedsættelser. Sagen er den, at stort set alle børn med høretab i dag bliver CI-opereret,
og at de fleste af disse børn bliver inkluderet i lokale skoler. Der er dog fortsat en gruppe børn, der ud over et høretab
også har øvrige funktionsnedsættelser, fx syndromer, autisme, ADHD eller lignende og derfor har behov for visuel kommunikation og et højt specialiseret tilbud
Lar Søbye forklarede, at for fx børn med autisme er det ikke nok at få en CI operation og efterfølgende få et almindeligt
autisme tilbud – her er der brug for specialtilbud som CDH.
CDH har oplevet en faldende efterspørgsel efter deres skoletilbud på trods af, at en analyse således viser, at der stadig
er børn i målgruppen. Dette kan CDH blandt andet se grundet efterspørgslen på VISO ydelser for målgruppen.
På baggrund af analysen har CDH været i kontakt med en række nordjyske kommuner for at undersøge årsagerne til
den vigende efterspørgsel. Kort fortalt kunne den vigende efterspørgsel begrundes med:




Krav om at flere børn skal integreres i den almindelige folkeskole
Flere børn får CI operationer
Skoletilbuddet kan være dyrere end alternative indsatser for det enkelte barn

Der var en generel tilbagemelding om, at kommunerne ønsker, at CDH består, men at der var behov for at tænke nyt,
hvorfor CDH har foreslået forskellige tiltag:





Fjernundervisning via digital videokonference
Udkørende rejsehold
Temadag for kommunale fagfolk på høretabsområdet
Rådgivning til kommunerne ifm. kommunernes visitationsmøder

Den Administrative Styregruppe kvitterede for præsentationen og de fremlagte tiltag, som der var opbakning til. Der var
enighed om, at man ikke kunne afvente en central udmelding eller andre nationale tiltag. Der var behov for, at regionen
handlede nu.
Det blev præciseret, at det ikke er meningen, at CDH skal sidde med ved visitationsmøder, men at kommunerne har
mulighed for at hidkalde CDH, hvis man ønsker sparring omkring høretabsproblematikker.
Der blev spurgt til økonomien for rejseholdet, hvilket regionen endnu ikke havde klarlagt. Men regionen var klar over, at
de nye indsatser skulle være økonomisk attraktive. Videoundervisningen havde regionen dog en forventning om, at det
kan gøre rimelig billigt.
Regionen blev opfordret til at være konkret med kommunerne om, hvad kommunerne kan have brug for, så man sikrer
sig, at efterspørgsel og indsatser går hånd i hånd.
Regions forslag om, at de nye tiltag kan indgå i fokusområdet ”Nye samarbejdsformer” godkendes.
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4. Proces og organisering for udmøntning af Nordjysk Socialaftale
Resume
Igangsættelsen af fokusområderne i Nordjysk Socialaftale kræver en organisering, der kan håndtere de mange initiativer, herunder de nedsatte arbejdsgrupper og pilotprojekter. DAS bedes tage stilling til forslag til organisering samt udkast til en generisk skabelon for de kommende kommissorier.
Baggrund
Nordjysk Socialaftale er blevet godkendt i de nordjyske byråd og regionsrådet, hvorfor næste skridt er at folde initiativerne ud. Hertil er der behov for en organisering, der kan understøtte dette. FU foreslår en model, hvor man tage udgangspunkt i den eksisterende organisering. Der vil løbende blive vurderet på om organiseringen er hensigtsmæssig, og
dermed om der er behov for at gentænke organiseringen og mandaterne for de enkelte grupper/fora. På den baggrund
forslår FU følgende organisering, jf. figur 1:
Figur 1. FU’s forslag til organisering ifm. Nordjysk Socialaftale
DAS

FU

Udviklingsstrategigruppen

Ad hoc
arbejdsgrupper

Pilotprojekter

Fora

Mødekadence

Rolle/mandat

DAS

2 x hvert halve år

- Sætte retningen og prioritere rækkefølgen for fokusområderne.
- Godkende forslag til løsninger, herunder nedsættelse af ad hoc arbejdsgrupper, pilotprojekt osv.
- Løbende orientering om status for arbejdsgrupperne

FU

3-4 x hvert halve år

- Forberedende organ for DAS
- Lave indstillinger til DAS ift. løsninger
- Skal sikre det strategiske overblik ift. initiativerne

Udviklingsstrategi-

Forud for hvert FU

- Give forslag til løsninger til initiativerne, herunder forslag arbejdsgrupper eller

gruppen

møde

pilotprojekter
- Skal sikre at temaer på tværs af fokusområderne adresseres
- Skal give faglige input til opstart af løsningerne, herunder til kommissorier

Arbejdsgrupper

Ved behov

- Grupperne skal lave de faglige analyser og drøftelser, der kan rapporteres videre til DAS
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Igangsættelse af arbejdsgrupper
I udarbejdelsen af Nordjysk Socialaftale har brugerorganisationerne spillet en stor rolle. Dette er også blevet bemærket
fra mange af politikerne i forbindelse med den politiske godkendelse i byrådene og regionsrådet, hvor man flere steder
fra har ytret ønske om, at brugerorganisationerne også er med i udmøntningen af aftalen. Dette ligger i tråd med drøftelserne i de administrative grupper under Nordjysk Socialaftale, herunder DAS.
Fokusområderne i Nordjysk Socialaftale har fokus på snitflader, nye samarbejdsformer og frem for alt egenmestring.
Med deltagelse fra brugerorganisationer, regionen små/store kommuner og køber/sælger kommuner, vurderes det vigtigt, at kommissorierne er klare og tydelige i forhold til forventninger til arbejdsgruppens mål, sammensætning og ageren.
For at få skabt arbejdsgrupper, der er dannet på det bedst mulige grundlag, er der udarbejdet forslag til en generisk
skabelon for kommissorierne. På side 2 i kommissoriet er der udarbejdet forslag til værdisæt for arbejdsgrupperne, der
kan understøtte det tværorganisatoriske arbejde i arbejdsgrupperne. Forslag til skabelon er vedlagt som bilag 2.

Indstilling
Det indstilles, at:
 Den Administrative Styregruppe drøfter forslag til organisering for udmøntning af Nordjysk Socialaftale.



Den Administrative Styregruppe drøfter forslag til skabelon for kommissorier.

Bilag
Bilag 2: Forslag til skabelon til kommissorier for arbejdsgrupper i regi af Nordjysk Socialaftale

Referat
Formanden præsenterede organisationen for udmøntningen af Nordjysk Socialaftale. Organisationen minder lidt om
den, som man lige er gået væk fra på sundhedsområdet, hvor man har indskrænket antallet af kommunale repræsentanter i projektstyregruppen. Der var dog enighed om, at det var vigtigt, at Udviklingsstrategigruppen var med i udmøntningen, ligesom de har været med i gentænkningsprocessen.
Organisationen blev godkendt med den præcisering, at Udviklingsstrategigruppen ikke kan nedsætte arbejdsgrupper og
pilotprojekter uden det godkendes af DAS.
Der var en drøftelse om, hvordan man kunne inddrage brugerorganisationerne i udmøntningen af Nordjysk Socialaftale,
herunder hvordan de kan indgå i arbejdsgrupperne. Der var enighed om, at man skulle fortsætte den stil, der har været
i gentænkningsprocessen, hvor brugerorganisationerne har været en aktiv og reel medspiller i udformningen af aftalen.
Der er møde i dialogforum d. 4. december, hvorfor DAS besluttede, at drøftelserne om formen for brugerorganisationernes inddragelse drøftes der.
Jane Goul præsenterede begrebet ”peerboard”, som er en evidensbaseret metode til at inddrage borgere og pårørende
i arbejdsgrupper. En model de har haft glæde af i psykiatrien.
Det blev foreslået, at næste tema inden et DAS møde kunne omhandle inddragelse af pårørende og brugerorganisationer, herunder brugen af et peerboard.
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5. Udmøntning af Nordjysk Socialaftale
Resume
DAS bedes udpege, hvilke fokusområder og initiativer i Nordjysk Socialaftale, der ønskes prioriteret først.
Baggrund
Nordjysk Socialaftale har en overordnet vision om mere fokus på egenmestring samt tre fokusområder, jf. bilag 3. For
hver af disse er der udpeget tre initiativer, som skal sikre, at kommunerne og regionen arbejder med de fremsatte
visioner i aftalen. Nu hvor Nordjysk Socialaftale er godkendt skal der tages stilling, hvilke fokusområder og konkrete
initiativer, man ønsker at igangsætte først, og hvilke der kan vente.
Sagsfremstilling
FU anbefaler, at DAS prioriterer, at man starter ud med at arbejde med egenmestring og samarbejdet mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien, helt konkret følgende initiativer:
Egenmestring – initiativ A:
Myndighed og driftsherre skal forpligte sig til at arbejde målrettet med at inddrage borgeren i eget forløb med henblik
på at sikre størst mulig mestring af eget liv.
FU anbefaler, at der udarbejdes en slags spilleregler for, hvordan myndighed og driftsherrer skal samarbejde omkring
borgerens egenmestring.
Samarbejdet mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien – initiativ B
Der skal være en tydeligere sammenhæng mellem Sundhedsaftalen og Socialaftalen. I den forbindelse sikres det, at der
er klare aftaler for snitfladerne mellem socialområdet og psykiatrien
D. 11. september blev der afhold et møde mellem FU Social, FU Sundhed og regionen/behandlingspsykiatrien, hvor man
drøftede, hvilke udfordringer man så ift. snitfladerne mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien. Drøftelserne var
konstruktive og med god energi, hvorfor det foreslås, at samarbejdet mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien
er et af de første fokusområder, man arbejder videre med.
Som led i drøftelserne blev foreslået, at der laves en workshop med repræsentanter fra kommunerne og behandlingspsykiatrien, hvor fokus bliver på at ”dræbe” myter og sætte retningen for det fremtidige samarbejde. Det foreslås, at
workshoppen kan være fungere som en slags sættemøde, hvor man kan udpege, hvilke indsatser man ønsker at gå
videre med ift. at skabe klare aftaler for snitfladerne mellem socialområdet og psykiatrien. På baggrund af drøftelserne
vil man kun nedsætte relevante arbejdsgrupper, der kan arbejde for løsninger på udfordringerne.
Hvis der ønskes en workshop, foreslås det, at workshoppen placeres i begyndelsen af februar, jf. dagsordenspunkt 9.
Forslag fra Region Nordjylland
Region Nordjylland, at der igangsættes et forsøg med nye samarbejdsformer ift. børn og unge med høretab, jf. punkt 3.
Indstilling
Det indstilles, at:
 Den Administrative Styregrupper drøfter, hvilke fokusområder og initiativer man ønsker at starte med.
Bilag
Bilag 3: Nordjysk Socialaftale 2018-2019
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Referat
Indstillingen blev godkendt.
Med to år til at folde Nordjysk Socialaftale ud, var der enighed om, at man ikke skulle starte for meget op på en gang,
hvorfor DAS godkendte forslaget fra FU samt regionens ønske om, at de nye tiltag, jf. punkt 3, kunne indgå i fokusområdet ”Nye samarbejdsformer”.
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6. Brev til KL vedr. de lovgivningsmæssige rammer for Socialtilsynet
Resume
De fremlagte cases vedr. kommunernes ønsker til fleksibilitet ift. lov om socialtilsyn og øvrige relevante love er blevet
juridisk kvalificeret. I samarbejdet med juristen har Sekretariatet for Rammeaftaler udarbejdet et udkast til brev til KL,
der adresserer de udfordringer, der er beskrevet i casene.
Baggrund
DAS besluttede på mødet d. 2. marts 2017, at der skulle laves en afdækning af de områder, hvor de nordjyske kommuner
og regionen havde en fælles oplevelse af behov for fleksibilitet i forhold til de lovgivninger, som sætter rammerne for
socialtilsynets tilsyn. På baggrund af kortlægningen blev det på sidste DAS møde besluttet, at der skal udformes et brev
til KL med ønske om, at KL skal gå videre med de fremlagte udfordringer. For at sikre, at de oplevede udfordringer faktisk
skyldes manglende fleksibilitet i lovgivningen har en jurist gennemgået alle casene og konkluderet, at der er behov for
lovændringer for at imødekomme de præsenterede udfordringer.
Sagsfremstilling
På baggrund af casene og den juridiske kvalificering er der udarbejdet et udkast til brev til KL. Brevet er en kort opsummering af udfordringerne, hvortil der er vedlagt et bilag, som folder de enkelte cases mere ud, jf. bilag 4
Brevet er på vegne af hele DAS, hvorfor der skal være enighed i DAS om ønsket til lovændring på de påpegede områder.
På den baggrund vil FU gerne rette et særlig fokus på casen vedr. værgemål.
Casen kort fortalt
Mariagerfjord er blevet oplyst, at pårørende ikke må deltage i handleplansmøder, da mødet vil omhandle borgerens
handicap. Da borgerens handicap vurderes at være en sundhedsoplysning kan personalet ikke dele oplysninger herom.
Det er derfor nødvendigt, at de pårørende bliver værger, hvis de ønsker at deltage i handleplansmøderne. Mariagerfjord
oplever, at dette påvirker den daglige dialog og samarbejde med de pårørende på en negativ måde. Endvidere henviser
kommunen til, at Servicelovens §82, stk. 2 lyder, at kommunerne skal inddrages som en del af omsorgspligten.
Værger er efter værgemålsloven partsrepræsentant for borger, og har dermed samme beføjelser, som borgeren selv,
fx er de klageberettiget og har ret til aktindsigt. Dertil kan de deltage i handleplansmøder, hvor de sammen med borgeren kan tage konkret stilling til mål, indsatser mv. Værgen skal træffe aftaler, som borger, som er ude af stand til at give
samtykke, ikke kan. Pårørende, som ikke er værger, er efter loven kun ”bisidder” og kan dermed ikke deltage i møderne.
Hensynet til at stille krav om en værge er bl.a., at værgen skal handle ud fra borgerens bedste og forventede ønske.
Dette krav stilles ikke til en pårørende.
Indstilling
Det indstilles, at:
 Den Administrative Styregruppe drøfter udkast til brev.



Den Administrative Styregruppe drøfter casen vedr. værgemål med henblik på om casen skal udgå af brevet.

Bilag
Bilag 4: Udkast til brev til KL
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Referat
Formanden begyndte punktet med at orientere om, at man få dage inden DAS mødet havde modtaget en skrivelse fra
Børne- og Socialministeriet, der præciserer regelsættet om indhentning af værgemål. På den baggrund var der enighed
om at undlade casen vedr. værgemål i brevet til KL.
Brevet og især casen vedr. værgemål blev drøftet. Mariagerfjord foldede udfordringerne ift. værgemål ud. Mariagerfjord
ønsker ikke en afskaffelse af værgemål, men ønsker mere fleksibilitet, fx når forældre til en voksen handicappet ikke
magter at være værger, men den handicappede samtidig ikke kan give samtykke til deling af oplysninger. I den situation
sætter man personalet, den handicappede og de pårørende i en uhensigtsmæssig situation, hvilket man bør finde en
løsning på.
Ligeledes blev det problematiseret, at Statsforvaltningen ikke altid vil tildele værgemål på trods af behovet herfor.
I og med, at Den Administrative Styregruppe besluttede at casen vedr. værgemål skal tages ud af brevet, blev de besluttet, at udfordringerne vedr. værgemål i stedet sendes videre til Social og sundhedsjuridisk netværk – et netværk på tværs
af kommunerne, hvor udfordringerne kan blive foldet mere ud.
Formanden orienterede om, at DASSOS Midtjylland var i gang med en lignende kortlægning af ønsker til mere fleksibilitet
ift. socialtilsynet. Det blev på den baggrund besluttet, at Sekretariatet for Rammeaftaler skal tage fat i de øvrige rammeaftalesekretariater og høre, hvor mange af de andre styregrupper, der ønsker at være medunderskriver på brevet.
Skulle de have yderligere uhensigtsmæssigheder, der ønsker adresseres til KL, så kunne de medtages i brevet. Der var
enighed om, at brevet vil få mere styrke, hvis der var flere kommuner, der stod som afsender for brevet.
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7. Samarbejdsaftale med region midt vedr. borgere med spiseforstyrrelser
Resume
DAS forelægges samarbejdsaftalen mellem DAS og DASSOS (Midt) vedr. borgere med spiseforstyrrelser. Aftalen er ikke
økonomisk forpligtende, men skal kaste lys, hvilke midtjyske tilbud de nordjyske kommuner har mulighed for at benytte
sig af. Samarbejdsaftalen omhandler ambulante og matrikelløse tilbud.
Baggrund
Socialstyrelsen har i brev af den 29. juni 2017 bedt de nordjyske kommuner om at beskrive, hvordan kommunerne vil
tilrettelægge og organisere højt specialiserede matrikelløse indsatser som led i ydelser til borgere med svære spiseforstyrrelser. Herunder muligheden for at etablere et formaliseret samarbejde med tilbud, der kan levere en højt specialiseret indsats.
I og med at der kun er et højtspecialiseret tilbud (privat) i Nordjylland til svært spiseforstyrrede besluttede DAS på mødet
d. 18. august, at man skulle undersøge muligheden for at lave en samarbejdsaftale med DASSOS (Region Midt), hvilket
DASSOS er indvilliget i.
Sagsfremstilling
Formålet med samarbejdsaftalen er, at sikre de nordjyske kommuners forsatte tilgængelighed til den ekspertise, der er
i Midtjylland i forhold til borgere med spiseforstyrrelser, som har behov for socialt rehabiliterende matrikelløse ydelser.
Samtidig har samarbejdsaftalen et eksplicit fokus på at udbrede viden om denne ekspertise således, at samtlige nordjyske kommuner kender de muligheder, der er for at trække på matrikelløse tilbud i Midtjylland.
Samarbejdsaftalen vil ikke medføre bindinger på tilbuddenes kapacitet og tilbudsvifte ligesom den ikke medfører økonomisk bindende konsekvenser for hverken midtjyske tilbud eller de nordjyske kommuner. I stedet har aftales følgende:





De nordjyske kommuner har mulighed for at trække på kompetencer og ekspertise ved de midtjyske tilbud,
som aftalen omhandler, på lige fod med de midtjyske kommuner.
Såfremt driftsherrerne beslutter, at ændre væsentligt på de matrikelløse indsatser, herunder lukke eller ændre
kapaciteten, adviseres DAS (de nordjyske kommuner) på lige fod med DASSOS (de midtjyske kommuner)
Etablerer driftsherrerne nye matrikelløse ydelser eller kompetencer, adviseres DAS, såfremt driftsherren vurderer, at ydelserne eller kompetencerne er relevante for de nordjyske kommuner.
Såfremt de nordjyske kommuners behov ændrer sig markant i forhold til matrikelløse indsatser til målgruppen,
så aftales det at DAS kontakter DASSOS eller de enkelte tilbud.

Samarbejdsaftalen er godkendt i FU Nord og FU Midt, og er til DAS/DASSOS godkendelse begge steder d. 15. november.

Indstilling
Det indstilles, at:
 DAS godkender samarbejdsaftalen mellem DAS og DASSOS vedr. borgere med spiseforstyrrelser



DAS godkender, at DAS formanden underskriver aftalen på vegne af alle kommunerne og Region Nordjylland.

Bilag
Bilag 5: Samarbejdsaftale mellem DAS og DASSOS vedr. borgere med spiseforstyrrelser
Referat
Indstillingerne blev godkendt.
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8. Tilbud og taktser
Ikke alle kommuner har kunnet nå at fremsende takstskemaer og beregning af takstreduktioner ved dagsordenens udsendelse. Punktet vil blive eftersendt, så snart alle oplysninger haves.
Referat
Punktet udgik, da der endnu mangler takster fra enkelte kommuner. Det blev præciseret, at det er nødvendigt, at kommunerne fremsender takster inden udgangen af året, så takstbilaget kan blive godkendt af DAS og lagt på rammeaftalesekretariatets hjemmeside, så de øvrige kommuner kan bruge taksterne i deres planlægning af 2018.
Det blev besluttet, at der vil være en skriftlig godkendelse af takstbilaget når de sidste takster er meldt ind. Den skriftlige
høring vil blive anset som godkendt med mindre, der kommer en aktiv bemærkning inden den fremlagt deadline.. Efter
skriftlig godkendelse sendes takstbilaget rundt til kommunerne og lægges på rammeaftalesekretariatets hjemmeside.
Rammeaftalesekretariatet orienterede om, at de kommuner, der havde indsendt takstskemaer, alle har kunnet vise en
takstreduktion på 1,5 pct. i perioden 2016-2018, jf. aftalen om udgiftsreduktion.
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9. Årshjul for DAS og samarbejdet omkring Nordjysk Socialaftale
Resume
DAS præsenteres for årshjul for DAS møder samt for det kommende års arbejde med Nordjysk Socialaftale og øvrige
arrangementer.
Sagsfremstilling
Da Nordjysk Socialaftale er en toårig aftale vil næste år ikke omhandle udarbejdelsen af en ny aftale. I stedet bliver det
muligt at udmønte Nordjysk Socialaftale 2018-2019, ligesom der vil være en del arrangementer, der følger op på tidligere års rammeaftaler. En oversigt over møder og arrangementer fremgår af bilag 6
DAS møder:
Ligesom i 2017 forventes der ikke, at der vil være mange dagsordenspunkter til januar-mødet. Endvidere er KKR mødet
i januar er et konstituerende møde, hvorfor der ikke forventes at skulle være behandling af sager fra socialområdet. Det
efterfølgende DAS møde ligger allerede d. 26. februar, hvorfor det anbefales, at DAS mødet i januar aflyses.
Møde om udbud og efterspørgsel
I år undlod vi at sende spørgeskemaer ud til at alle kommuner/regionen med henblik på en vurdering af udbud/efterspørgsel af tilbud og indsatser. I stedet var der samlet en repræsentant fra alle kommunerne/regionen til et møde om
udbud/efterspørgsel, hvor gruppen endte med at udpege fire potentielle målgrupper, som DAS skulle have et særligt
fokus på. Tilgangen med et dialogmøde frem for spørgeskemaer blev taget positivt i møde af kommunerne/regionen,
hvorfor Sekretariatet for Rammeaftaler anbefaler, at mødet gentages. Eventuelle målgrupper, der kræver opmærksomhed vil ikke kunne blive skrevet ind i Socialaftalen, men vil kunne løftes ind i DAS med henblik på stillingtagen til handling.
Arrangementer
 Workshop om snitflader mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien
Anbefales at ligge så tidligt på året, så det kan være startskud på fokusområde 2 i Nordjysk Socialaftale, jf. punkt 5.


Workshop om tilbud til unge med stofmisbrug
Opfølgning og videre arbejde med anbefalingerne, der blev præsenteret på DAS møde i august.



Undervisning om borgere med spiseforstyrrelser
To dages undervisningsforløb, der udspringer af CU vedr. borgere med svær spiseforstyrrelse



Dialog møde om tilbud i Det forstærkede samarbejde
Dialogdag hvor myndighed og tilbud har mulighed for at drøfte ønsker til fremtidige indsatser og samarbejde med
tilbuddene i det forstærkede samarbejde. Det anbefales, at dagen ligger efter, at tilbuddene i den kommende aftaleperiode er fundet. Dialogdagen kan ses som den gode begyndelse på den nye periode.



Politisk temadag med brugerorganisationerne
Anbefales i løbet af efteråret. Tema er endnu ikke afklaret. Forslag modtages gerne.

Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe godkender årshjulet for 2018.
Bilag
Bilag 6: Årshjul for Rammeaftalen 2018
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Referat
Aflysning af DAS møde i januar blev godkendt, ligeledes gjorde de fremlagt arrangementer.
Til gengæld besluttede DAS, at der ikke skal afholdes et udbud/efterspørgsel møde i 2018. En af årsagerne til at lave en
toårig rammeaftale var, at udviklingen på det specialiserede socialområde ikke sker så hurtigt, at der er behov for en
årlig opfølgning på udbud og efterspørgsel.
Dertil så er det ikke muligt at skrive konklusionerne fra et udbud/efterspørgsel møde ind i Nordjysk Socialaftale, da der
vil gå yderligere et år før den næste aftale skal udarbejdes.
Der var enighed om, at nu havde man fået aktiveret politikerne ift. det specialiserede socialområde, så er det vigtigt, at
man også huske dem i udmøntningen af Nordjysk Socialaftale. FU og rammeaftalesekretariatet var opmærksomme på
dette, men den konkrete formel dertil var ikke fundet. Det vil man i samarbejde med KKR-sekretariatet forsøge at finde
en model for.
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10. Orientering om brev til samarbejdsfora
Resume
FU Social, FU Sundhed og Psykiatrien har i fællesskab sendt et brev ud til alle samarbejdsfora, hvori der lægges op til et
”servicetjek” af foraene. Herunder om arbejdet i grupperne er i tråd med formålsbeskrivelsen, om der er den rette
bemanding og hvordan kommunerne får en mere aktiv rolle i dagsordenerne.
Baggrund
Den 11. september 2017 blev der afholdt møde mellem kommunernes forretningsudvalg på sundhedsområdet og socialområdet samt psykiatriledelsen. På dette møde blev aktuelle udfordringer i samarbejdet mellem kommunerne og
psykiatrien drøftet, og i forbindelse hermed blev arbejdet i de fire samarbejdsfora på psykiatriområdet berørt.
På fællesmødet var det generelle indtryk, at der er behov for et ”servicetjek” af samarbejdsforaene og om arbejdet i
grupperne er i tråd med formålsbeskrivelsen.
Sagsfremstilling
For at sikre, at sammensætning af deltagere og mødernes indhold efterlever det oprindelige kommissorium for samarbejdsfora, er der fremsendt et brev til drøftelse i de fire samarbejdsfora, jf. bilag 7
Ønsket er, at samarbejdsforaene, som oprindeligt tiltænkt, overordnet skal varetage opfølgningen på Sundhedsaftalens
driftsdel, dvs. følge op på implementeringen af de aftaler, der er en del af Den Tværsektorielle Grundaftale. Hertil er der
et ønske om, at samarbejdsforaene skal medvirke til, at initiativerne til fokusområdet om samarbejdet mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien realiseres.
For at kunne varetage denne opgave opfordres der i brevet til, at kommunerne er repræsenteres på chefniveau med
henblik på at få en faglig-strategisk drøftelse på møderne. Det ligger i tråd med det, der i forvejen er aftalt i kommissoriet.
Endvidere er der en opfordring til, at kommunerne i højere grad spiller en aktiv rolle i at definere indholdet i dagsordnerne.
Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe tager orienteringen til efterretning
Bilag
Bilag 7: Brev til samarbejdsfora
Referat
Formanden orienterede om baggrunden for brevet til samarbejdsforaene. På mødet mellem FU Social, FU Sundhed, behandlingspsykiatrien og regionens specialsektor var der enighed om, at man ønskede chefdeltagelse på møderne i samarbejdsfora. Ligeledes skulle dagsordenerne afspejle dette ved at være på et fagligt-strategisk niveau, herunder fokus
på realisering af de tværsektorielle aftaler i Sundhedsaftalen og frem over også realiseringen af Nordjysk Socialaftales
fokus på samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien.
Orienteringen blev taget til efterretning.
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11. Orientering om brev fra kommunerne i Midtjylland til KL vedr. almenboligloven
Resume
DASSOS i Midtjylland har fremsendt brev til KL vedr. manglende fleksibilitet i almenboligloven. DASSOS brev sendt til KL
samt svar fra KL er vedhæftet til orientering.
Baggrund
På baggrund af en principafgørelse fra Ankestyrelsen vedr. afgrænsningen af servicelovens §108 og almenboliglovens
§105 har DASSOS Midtjylland fremsendt brev til KL. DASSOS ønskede at beskrive, hvilke konsekvenser afgørelsen vil
have for tilrettelæggelsen af kommunernes botilbud og fleksibiliteten heri. I et brev til KL belyser DASSOS de oplevede
problemstillinger ift. Ankestyrelsens principafgørelse og kommende lovændringer i almenboligloven, samt mangler i
Økonomiaftalens forslag om mere fleksibel anvendelse af boliger og botilbud. Problemstillingerne der tages op i brevet
omhandler:





At de foreslåede ændringer i almenboligloven ikke i tilstrækkeligt omfang imødekommer kommunernes udfordringer på området for længerevarende eller midlertidige botilbud, samt at der også efter at lovændringen
gennemføres vurderes at være en mindre gruppe, hvis behov kun kan dækkes med et tilbud efter servicelovens
§ 108.
At lovændringerne ikke løser udfordringen med, at mange borgere ikke har råd til at afholde lejeudgiften i en
almen bolig.
At de kommende lovforslag i Økonomiaftalen ikke løser kommunernes udfordringer med, at det ikke er tilladt
at anvende bygninger, der er opført efter almenboligloven til at yde et midlertidigt botilbud jf. servicelovens §
107 (eller et længerevarende tilbud jf. § 108)

Brev til KL og svaret på brevet fremgår af bilag 8 og 9
Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe tager orienteringen til efterretning
Bilag
Bilag 8: Henvendelse fra DASSOS Midtjylland til KL
Bilag 9: Svar fra KL til DASSOS Midtjylland
Referat
Orienteringen blev taget til efterretning.
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12. Orientering fra KKR
Baggrund

KKR sekretariatet giver en kort orientering om sager, der vurderes relevant for DAS kredsen. KKR konsulent Helene Lund
Therkelsen vil give en mundtlig uddybning af punkter på DAS mødet.


Administrativ evaluering
KDK besluttede på mødet den 20. jan. 2017, at der som led i forberedelserne til næste valgperiode skulle gennemføres en mindre intern evaluering af det administrative set up omkring KKR på direktørniveau. Evalueringen har været dialogbaseret og har involveret KDK, UPKG, Beskæftigelsesdirektørkredsen, Sundhedsdirektørkredsen og Socialdirektørkredsen. Desuden er der gennemført en dialog med udvalgte parter på erhvervsområdet. Evalueringerne er gennemført i de respektive fora og KDK har lavet en opsamling fra møderne.



Politiske og administrative udpegninger
På KKR-mødet den 26. jan. 2018 godkendes de politiske udpegninger til KKR og KKR-udpegninger til regionale
fora. På KDK-mødet den 2. marts 2018 foretages de administrative udpegninger til KKR-systemet, herunder
udpegning til FU. Udpegningerne sker efter indstilling fra fagdirektørkredsene.



KKR Velkomstfolder
KKR-sekretariaterne er i fællesskab i gang med at udarbejde en skabelon for en fælles "Velkomstpjece", som
kan suppleres med opmærksomhedspunkter fra det enkelte KKR. I den forbindelse vil KKR Nordjylland indarbejde lokale forhold på det specialiserede socialområde, som vil have relevans for de nye KKR politikere, eksempelvis Nordjysk Socialaftale. Velkomstpjecen vil ligge klar til det konstituerende møde i KKR Nordjylland
den 26. jan. 2018.

Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe tager orienteringerne til efterretning
Referat
KKR-sekretariatet gav en uddybende orientering om de tre fremlagte punkter. I forhold til den administrative evaluering blev det
endvidere forklaret, at DAS Social fremadrettet skal tage stilling til dimensioneringen af pædagoger i Nordjylland.
Orienteringen blev taget til efterretning.
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13. Evt.
Referat
Forening mod spiseforstyrrelser
Frederikshavn orienterede om, at de havde fået en henvendelse fra en forening der arbejder med borgere med spiseforstyrrelser. Foreningen ønskede at lave et partnerskab med kommunen, hvor kommunen skulle støtte foreningen økonomisk, hvilket Frederikshavn ikke umiddelbart havde planer om.
Der var ingen af de andre på DAS mødet som havde kendskab til lignende henvendelser i deres kommune.
Forespørgsel fra Skive vedr. aflastningsplads på døgninstitution for børn i Thisted
Thisted driver Møllehuset, som er en døgninstitution for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk
funktionsevne. Her har man 14 pladser, hvoraf en enkelt er en aflastningsplads. Thisted er blevet kontaktet af Skive
Kommune, der har et barn de gerne vil have på en aflastningsplads, hvilket vil kræve, at Thisted konverterer en af de
almindelige døgnpladser om til en aflastningsplads, hvorved der vil være to aflastningspladser. Thisted tager sagen op i
DAS for at spørge til efterspørgslen på specialbørnehjemspladser, herunder om der er ventelister, da de nordjyske kommuner har forrang for Skive. Der er ikke nogen af de tilstedeværende kommuner, der kan se et problem i ønsket om at
konvertere en ekstra plads om til en aflastningsplads. Det aftales dog, at Thisted tager direkte kontakt til Region Nordjylland herom.
Ankestyrelsens afgørelse vedr. forsorgshjem
Mariagerfjord orienterede om Ankestyrelsens afgørelse vedr. forsorgshjem, der gør det muligt for forsorgshjemmene at
bestemme mængden af efterforsorg. Afgørelsen blev rundsendt under mødet og er ligeledes sendt ud sammen med
referatet. DAS besluttede, at Handicapchefkredsen skulle drøfte afgørelsen på det kommende møde med henblik på
forslag til, hvordan kommunerne og DAS skal forholde sig til afgørelsen.

14. Næste møde
Næste møde afholdes den 26. februar kl. 13-16. Sted følger
Forslag til temadrøftelse modtages gerne.
Referat
Med mindre andre temaer meldes ind, så vil næste tema omhandle muligheder og metoder til at inddrage brugerorganisationer i det kommunale arbejde.
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