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Punkt 1 + 2

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

2. Godkendelse af referat fra mødet den 26. februar 2018
Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe godkender referatet fra DAS mødet den 26. februar 2018
Bilag
Referatet kan findes her
Referat
Referat blev godkendt
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3. Årsrapport for Socialtilsyn Nord
Resumé
Socialtilsyn Nords årsrapport for 2017 forelægges til drøftelse.
Baggrund
Socialtilsynet skal årligt udarbejde en årsrapport om drift og kvaliteten af tilbuddene og plejefamilierne i de nordjyske
kommuner (minus Hjørring) samt Silkeborg Kommune, Region Nordjylland og Region Midtjylland.
Følgende tilbud er omfattet af socialtilsynet, og dermed indeholdt i årsrapporten:
 Plejefamilier
• Botilbud til borgere med handicap og/eller psykiske lidelser
• Døgntilbud til børn og unge
• Krisecentre
• Forsorgshjem
• Stofmisbrugsbehandlingstilbud
• Alkoholmisbrugsbehandlingstilbud
• Botilbudslignende tilbud i form af hjælp og støtte efter lov om social service §§ 83-87, 97, 98
Sagsfremstilling
Årsrapport 2017 indeholder socialtilsynets generelle overvejelser om den faglige og organisatoriske kvalitet hos tilbuddene og plejefamilier i 2017. Socialtilsyn Nord har udarbejdet årsrapporten baseret på interviews med tilsynskonsulenter, uddrag fra tilsynsrapporterne, analyser af ansøgninger om væsentlige ændringer, samt data om plejefamiliernes og
tilbuddenes drift såvel som kvalitetsbedømmelser.
Det fremgår af årsrapporten, at Socialtilsynet vurderer, at kvaliteten generelt er god. Hertil peger Socialtilsyn Nord på
nogle udviklingsmuligheder for de forskellige målgrupper, jf. bilag 1.
Årsrapporten forelægges i første omgang DAS, hvorefter den forelægges KKR på mødet d. 22. juni 2018.
Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe drøfter årsrapport 2017 fra Socialtilsyn Nord
Bilag
Bilag 1: Socialtilsyn Nords Årsrapport 2017

Referat
Leif Serup (Hjørring) præsenterede årsrapporten, herunder Socialtilsynets vurdering og anbefalinger til kommunerne
og regionen på børneområdet, voksenområdet, alkoholområdet og for plejefamilierne.
Årsrapporten for 2017 har taget udgangspunkt i kvalitetsmodellen. DAS kvitterede for en god og læsevenlig årsrapport.
Peter Rasmussen (Mariagerfjord) udtrykte bekymring for, at plejefamilierne scorede 4,1 i forhold til ”uddannelse og
beskæftigelse”, da scoren kunne give det indtryk, at børn og unge i plejefamilie generelt set gjorde det rigtig godt i
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forhold til uddannelse og beskæftigelse. Kommunernes vurdering var, at det er et område, som har brug for ekstra
opmærksomhed, hvilket kan være svært at få politisk opbakning til, hvis der er en overordnet score på 4,1.
Det blev præciseret, at Socialtilsyn Nord vurderer på tre niveauer:
1. Årsrapporten: Overordnet vurdering på tværs af kommunerne, regionen og private tilbud
2. Kommunerapport: Hver kommune og regionen modtager en rapport, hvor der gives en samlet vurdering af kommunens/regionens tilbudsvifte.
3. Tilbudsrapport: Der laves en tilsynsrapport for alle tilbuddene, som fremsendes til kommunen/regionen.

Hvis en kommune/regionen ønsker en nærmere vurdering af sine tilbud, vil det kunne ske på de årlige bilaterale møder mellem Socialtilsynet og kommunen/regionen.
Whistleblowerordning: Der er ikke sket en væsentlig ændring i hvilke type indberetninger Socialtilsynet har
modtaget. For en beskrivelse af, hvilken type henvendelser socialtilsynet har fået, kan der henvises til årsrapporten fra sidste år.
På sidste DAS møde blev der drøftet forslag til mulige fokusområder i årsrapporten 2019, hvilket Leif Serup
gav Socialtilsyn Nords tilbagemelding på:
Frivilligområdet: Socialtilsynet vurderede ikke passede ind i kvalitetsmodellen og opdraget til Socialtilsynet.
Sociale medier: Som særskilt tema, vurderes det ikke at give mening, men det er delelement af kvalitetsmodellen fokus på magt og læring.
Egenmestring: Socialtilsynet vurderede, at egenmestring vil være godt tema, som kan afdækkes inden for
kvalitetsmodellens tema ”selvstændighed og relationer”. DAS tilkendegav opbakning til, at gå videre med et
forslag om egenmestring som særligt fokusområde i den kommende årsrapport.
Rådgivning: På sidste DAS møde efterspurgte DAS-kredsen, at Socialtilsynet i højere grad kunne rådgive kommunerne/regionen og give eksempler på tilbud, som havde fundet gode løsninger på lignende udfordringer.
Tilbagemeldingen fra Socialtilsyn Nord var, at det kunne de af principielle og praktiske grunde ikke.
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4. Udgiftsanalysen 2018
Resumé
På baggrund af kommunernes indmeldinger forelægges den årlige udgiftsanalyse vedr. myndighedskommunernes udgifter til borgere i nordjyske rammeaftaletilbud. Analysen viser, at kommunerne har opnået en samlet udgiftsreduktion
på 6,4 pct. for den borgergruppe, som analysen omhandler.
Baggrund
Med Rammeaftalen 2017 blev det besluttet, at der skal udmøntes en udgiftsreduktion på borgere i rammeaftaletilbud
på 5 pct. i 2020 sammenlignet med 2016 niveauet. Udgiftsreduktionen skal indfases løbende og skal ske delvis gennem
takstreduktioner og delvis gennem mere præcis visitering, jf. tabel 1.
Tabel 1. Udgiftsreduktion på rammeaftaleområdet 2016-2020
Årlig udgiftsreduktion
- heraf generel takstreduktion
- heraf dialogbaseret tilgang

2017
2,0 %
1,0 %

2018
1,0 %
0,5 %

2019
1,0 %
0,5 %

2020
1,0 %
0,5 %

I alt
5,0 %
2,5 %

1,0 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

2,5 %

Monitorering
For at skabe overblik anvendes et monitoreringsværktøj, der en gang om året frem til 2020 klarlægger udviklingen for
udgifterne til de nordjyske borgere, der har været i et nordjysk rammeaftaletilbud i 2016-2018. Ved at følge udgiftsudviklingen for den udvalgte målgruppe gives der en vurdering, om kommunerne lever op til udgiftsreduktion på 5 pct. i
2020.
Sagsfremstilling
De nordjyske kommuner havde samlet set en reduktion i myndighedsudgifterne fra januar 2016 til januar 2018 på 6,4
pct., svarende til en samlet besparelse på 5,7 mio. kr. Analysen viser, at de fleste myndighedskommuner har opnået den
forventede udgiftsreduktion på 3 pct. i 2018.
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
 Udgiftsudvikling for borgerne – opgjort efter procentvis udvikling (ny opgørelse ift. sidste år).
Udgiftsanalysen vil blive forelagt KKR på møde d. 22. juni 2018.
Indstilling
Det indstilles, at:
 Den Administrative Styregruppe drøfter udgiftsanalysen 2018
Bilag
Bilag 2: Udgiftsanalyse 2018
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Referat
Formanden fremlagde udgiftsanalysen, hvor det fremgår, at kommunerne samlet set har haft en udgiftsreduktion på
6,4 pct. for de borgere, der er med i analysen. Formanden lagde vægt på, at man skal have fokus på det samlede resultat,
samt at udgiftsanalysen specifikt kun omhandler en del af kommunernes borgere det specialiserede socialområde. Det
er således ikke muligt at sætte lighedstegn mellem udgiftsreduktionen for de borgere, der er med i analysen og de øvrige
borgere, som er visiteret til specialiserede indsatser i kommunen.
DAS blev orienteret om, at formanden vil præsentere udgiftsanalysen for KKR d. 22. juni 2018, hvor ovenstående bemærkninger vil blive inkluderet.
DAS godkendte udgiftsanalysen.
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5. Det forstærkede samarbejde – årsrapporter
Resumé
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
Tilbuddene i det forstærkede samarbejder fremsender årligt en årsrapport til DAS. Ligesom sidste år har tilbuddene
arbejdet med en ny forenkletårsrapport, hvor fokus kun er på, hvordan tilbuddet har udviklet sig i det seneste år samt
beskrivelser af evt. særlige opmærksomhedspunkter om tilbuddets bæredygtighed.
Sagsfremstilling
Ekspertpanelet har forud for DAS mødet drøftet årsrapporterne for de tilbud, der er med i det forstærkede samarbejde
i 2017-2018. Ekspertpanelet har bemærket følgende:


Viften og Birken:
Viften og Birken har fortsat manglende efterspørgsel efter deres pladser. Den klassiske målgruppe med børn
og unge med svær autisme fylder mindre og mindre på tilbuddet. Det undrer Fagcenter for Autisme (Aalborg
ÆH), da man ikke kender til andre tilbud – kommunale som private, som kan tilbyde samme specialiserede
indsatser for denne målgruppe.
Ekspertpanelet foreslår, at Sekretariatet for Rammeaftaler kortlægger, hvilke tilbud kommunerne benytter for
målgruppen, herunder hvilke kompetencer tilbuddene har samt årsagen til, at man ikke benytter Viften og
Birken. På baggrund af kortlægningen kan det vurderes hvorvidt Viften og Birken fortsat skal være en del af det
forstærkede samarbejde eller om tilbuddet ikke længere lever op til kriteriet om, at der ikke findes alternativer
til tilbuddet.



Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland:
Ekspertpanelet vurderer, at Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland (Taleinstituttet) tilbyder højt specialiserede indsatser, som ikke findes magen til i Nordjylland. Det vurderes samtidigt, at der findes enkelte
indsatser på Taleinstituttet, som eventuelt vil kunne udføres af de øvrige tilbud i de nordjyske kommuner.
FU har inviteret Aalborg ÆH til en drøftelse om den kommende proces for ny aftale for Taleinstituttet. Mødet
er kalendersat til d. 16. august med tanke på, at DAS kan præsenteres for et oplæg på møde d. 24. august.



Institut for Syn og Hørelse:
Det går overordnet godt for ISH, særligt på synsområdet. Der er et naturligt fald i efterspørgslen på høreområdet, men ikke i en grad, så det giver økonomiske eller faglige udfordringer.



Kvisten:
Kvisten har opnormeret antallet af pladser til 9 pladser, og tilbuddet vurderes ikke at være udfordret på bæredygtighed hverken økonomisk eller fagligt.



Strandgården:
Strandgården havde økonomisk underskud i 2017 og forventes at have det i 2018. Det modtagerpanel, der blev
iværksat, som led i nødsporet, har haft en positiv effekt, men der er behov for yderligere tiltag.
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Ekspertpanelet anbefaler en undersøgelse af, hvordan man kan indrette sig på en mere hensigtsmæssig måde
på hjerneskadeområdet helt generelt. Måske kan det kobles sammen med de drøftelser, der skal ske i forhold
til Taleinstituttet. Et perspektiv kunne være, at oprette et hjerneskadesamråd ligesom de har i Midtjylland.


Neurocenter Østerskoven:
Neurocenter Østerskoven var oprindeligt et tilbud til unge med medfødt hjerneskade. De seneste år har der
været en udvikling, hvor der visiteres færre unge med medfødt hjerneskade til Østerskoven. Til gengæld visiteres der flere unge med erhvervet hjerneskade. Drøftelserne om, hvordan vi bedst mulig organiserer os og
tilgår hjerneskadeområdet er også relevant for Østerskoven.
Ekspertpanelet anbefaler, at Neurocenter Østerskoven inkluderes i drøftelserne omkring, hvordan man kan
indrette sig på en mere hensigtsmæssig måde på hjerneskadeområdet helt generelt.

Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe godkender årsrapporterne for tilbuddene af det forstærkede samarbejde
Bilag
Bilag 3: Årsrapporter fra tilbuddene omfattet af det forstærkede samarbejde
Referat
DAS godkendte årsrapporterne med følgende bemærkninger:
Viften og Birken
Inden der laves en større analyse af, hvorhen kommunerne visitere børn og unge med svær autisme, ønsker DAS en
oversigt over, hvilke kommuner børnene og de unge tidligere er visiteret fra. På den baggrund bedes Aalborg ÆH udarbejde en oversigt, der viser visiterede antal børn/unge i perioden 2014-2018 opdelt på kommuneniveau. Opgørelsen vil
blive fremlagt DAS på møde d. 24. august, hvorefter der tages stilling til, om der skal laves den kortlægning, som Ekspertpanelet har anbefalet.
Taleinstituttet
DAS godkendte, at FU i første omgang mødes med Aalborg ÆH.
DAS vurderede umiddelbart ikke, at det fremlagte regnskab for 2017 var fyldestgørende i forhold til, at kommunerne
kan sandsynliggøre over for revisionen, at kommunerne har haft de forelagte udgifter. Det aftales, at formanden tager
kontakt til Aalborg ÆH med henblik på, at DAS får et regnskab, kommunerne kan fremlægge for deres revisorer.
Strandgården og Neurocenter Østerskoven
I første omgang nedsættes der ikke et hjerneskadesamråd. Først vil Region Nordjylland lave sin egen analyse af døgntilbud på hjerneskadeområdet. Hvis Region Nordjylland vurderer, at der er behov for at inddrage DAS eller kommunerne,
vil Region Nordjylland bringe det ind i DAS.
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6. Det forstærkede samarbejde – indstilling af tilbud til det forstærkede samarbejde
Resumé
DAS skal tage stilling til, hvilke tilbud der skal være omfattet af det forstærkede samarbejde i 2019.
Baggrund
Medio april havde kommunerne og regionen muligheden for at melde de tilbud ind, som de ønskede omfattet af det
forstærkede samarbejde. Endvidere var det muligt for myndighedskommunerne at indstille tilbud til det forstærkede
samarbejde.
På sidste DAS møde blev det besluttet, at den kommende periode for det forstærkede samarbejde kun skal være for
2019 og dermed ikke toårigt, som det tidligere har været. På den måde vil aftaleperioden for det forstærkede samarbejde passe med aftaleperioden for Nordjysk Socialaftale samt finansieringsaftalen for Taleinstituttet (2016-2019).
Sagsfremstilling
Ekspertpanelet har forud for DAS mødet vurderet om de tilbud, som er indstillet til det forstærkede samarbejde lever
op til kriterierne for at være omfattet.
De tilbud, som har været omfattet i 2017-2018 blev vurderet ud fra de fremsendte årsrapporter, jf. punkt 5, og den
oprindelige indstilling til det forstærkede samarbejde. Her blev det vurderet, at alle tilbuddene stadig lever op til kriterierne. Dog ønskes der er en kortlægning af kommunernes visitation af børn og unge med svær autisme jf. punkt 5 vedr.
Viften og Birken. Konklusionerne fra kortlægningen vil indgå i overvejelserne om fremtidige status, og dermed ikke i
forhold til status i 2019.
Foruden de eksisterende tilbud har Thisted Kommune indstillet Alkoholbehandlingscenter Nørbygård til det forstærkede samarbejde, jf. bilag 4.
Nørbygård er en selvejende institution, som har en driftsoverenskomst med Thisted Kommune. Nørbygård driver 12
døgnpladser efter Sundhedslovens §141, som de ønsker at få omfattet af det forstærkede samarbejde.
I tabel 1 er et kort resume af indstillingen vedr. Nørbygård i forhold til de tre kriterier for det forstærkede samarbejde.
Tabel 1. Resume af indstillingen vedr. Nørbygård
Kriterier

Begrundelse fra Nørbygård

Kategori A: Målgruppen
Tilbuddet er til små målgrupper med behov for et målgruppe-

Baseret på rapport fra Sundhedsstyrelsen vil der kun være om-

specifikt tilbud

kring 30 borgere i Nordjylland om året, der har brug for et døgntilbud

Tilbuddet er til målgrupper med meget høj kompleksitetsgrad

Målgruppen har multiple og komplekse funktionsnedsættelser
efter mangeårigt destruktivt misbrug af alkohol, medicin og andre stemningsændrende stoffer.

Tilbuddet er til målgrupper, som er udmeldt af Socialstyrelsen

Passer til målgruppen: ”Borgere med svære psykiske vanske-

som fokusområder

ligheder, omfattende misbrug og komplekse sociale problemer”

Kategori B: Tilbuddet
Tilbuddet skal have specialiserede kompetencer til at dække

Tilbuddet råder over diverse specialiserede kompetencer, her-

målgruppernes særlige behov

under pædagogiske, lægefaglige og psykologmæssig kompetence m.v.
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Kategori C: Omgivelserne
Der er som udgangspunkt ingen alternativer til tilbuddet i Nord-

Nørbygård er det eneste døgnalkoholbehandlingstilbud i hele

jylland, og det vurderes samtidig at være nødvendigt at opret-

Region Nordjylland.

holde tilbudstypen i landsdelen
Tilbuddet er afhængig af et stort optageområde

Nørbygård modtager ikke kun borgere fra de nordjyske kommuner, men også fra de midt- og vestjyske kommuner, hvilket
er nødvendigt for at drive tilbuddet.

Ekspertpanelet har vurderet om Nørbygård lever op til kriterierne, og vurderingen er, at Nørbygård ikke lever op til
kriterierne. Det gøres ud fra følgende:







Overordnet vurderer Ekspertpanelet ikke, at man kan optage et selvejende tilbud, som har en driftsoverenskomst med en kommune. Det vil give Nørbygård en konkurrencemæssig fordel i forhold til øvrige private tilbud,
fx Blå Kors i Arden og Hobro.
Ekspertpanelet vurderer ikke, at man kan optage et sundhedslovstilbud, jf. at der er tale om et §141 tilbud
efter Sundhedsloven.
Ekspertpanelet vurderede, at de fleste kommuner gør brug af ambulant alkoholbehandling. Hvis der en sjælden
gang vurderes at være behov for, at en borgere vil have godt af et døgntilbud, vil det ofte være med det argument, at borgeren skal langt væk fra sit netværk. Det vurderes, at det således er underordnet om borgren
visiteres til døgnbehandling i Nordjylland eller i anden region.
Ekspertpanelet vurderede ikke, at kompetencerne for at yde døgnbehandling var meget forskellige fra kompetencerne for at yde ambulant behandling. Der er mere tale om, hvor intensivt behandlingsforløbet skal være.
Skulle der således opstå et pludselig behov for at oprette et kommunalt §141 døgntilbud, så vil det være muligt
at tiltrække de nødvendige kvalificerede medarbejdere fra de ambulante §141 tilbud i regionen.

Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe godkender, at tilbuddene der har været i det forstærkede samarbejde 20172018 fortsat er det i 2019.
 Den Administrative Styregruppe drøfter, om Nørbygaard kan optages i det forstærkede samarbejde.
Bilag
Bilag 4. Indstilling fra Thisted Kommuner vedr. Nørbygård
Bilag 5. Oversigt over kommuner, der har brugt Nørbygård
Referat
DAS godkendte, at de tilbud, der har været i det forstærkede samarbejde i 2017-2018, fortsat vil være det i 2019.
DAS drøftede de fire opmærksomhedspunkter vedr. indstillingen af Nørbygård til det forstærkede samarbejde.
På baggrund af drøftelserne, fulgte DAS anbefalingerne fra Ekspertpanelet, hvormed Nørbygårds ansøgning om at blive
optaget i det forstærkede samarbejde blev afvist.
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7. Fokusområde 2: Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien
Resumé
På baggrund af det dobbelte FU møde har Handicapchefkredsen givet forslag til, hvilke initiativer der kan igangsættes i
forhold til fokusområde 2 i Nordjysk Socialaftale – samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien.
Baggrund
På møde mellem FU Sundhed, FU Social, Psykiatrien og regionen blev det besluttet, hvilke muligheder der er for indsatser i regi af Nordjysk Socialaftale i forhold til at udvikle det videre samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien. Det kunne eksempelvis være:
 Igangsætning af pilotprojekter (tværsektorielle, udgående teams, bostøtte i behandlingspsykiatrien, lægefaglig
sparring omkring en borger før/efter behandling i behandlingspsykiatrien osv.)
 Igangsætning af fælles undervisningsforløb
 Kortlægning/evaluering af eksisterende indsatser/aftaler.
 Deltagelse i arbejdsgrupper på tværs af Sundhedsaftalen og Socialaftalen
Endvidere blev det besluttet, at Nordjysk Socialaftale kan dagsordensætte, undersøge og nuancere, mens det aftalebaserede holdes i Sundhedsaftalen.
På mødet blev det besluttet, at Handicapchefkredsen skulle tage stilling til, hvilke indsatser man ønskede at gå videre
med i forhold til fokusområde 2.
Sagsfremstilling
Handicapchefkredsen blev på møde d. 20. april forelagt konklusionerne fra det dobbelte FU møde. På den baggrund
foreslog handicapcheferne at:
 Der igangsættes ikke nye initiativer vedr. samarbejdet mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien
 Der fokuseres på at komme godt i gang med de særlige psykiatriske pladser.
 Der fokuseres på implementering i bund, hvor samarbejdsforaene går videre med de udfordringer, der blev
påpeget på workshoppen. Særligt fordi, at de fleste af de udfordringer vi står med, har vi allerede lavet aftaler
omkring.
 Der fokuseres på at få mest mulig ud af samarbejdsforaene, herunder at få kommunernes ønsker til dagsordenspunkter på dagsordenen.
Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe drøfter Handicapchefkredsens forslag til initiativer for fokusområde 2 i Nordjysk Socialaftale.
Referat
DAS besluttede, at følge handicapchefernes forslag, hvorfor der for nuværende ikke igangsættes nye initiativer for
fokusområde 2. I stedet vil socialområdet støtte op omkring sundhedsområdet fokus på implementering i bund.
Endvidere øges det kommunale engegement i samarbejdsforaene, hvilket blandt andet betyder, at der bør ske en
større koordinering internt samt kommunerne imellem inden møderne i samarbejdsfora.
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8. Arbejdsgruppe for Egenmestring
Resumé
Som led i udmøntningen af Nordjysk Socialaftales overordnede vision om øget egenmestring nedsættes en arbejdsgruppe, der skal se på de strukturelle, juridiske og økonomiske muligheder for at arbejde med borgerens egenmestring.
DAS forelægges kommissorium for gruppen. Kommissoriet eftersendes.
Baggrund
Den overordnede vision i Nordjysk Socialaftale er at give borgeren muligheden for at mestre så meget af sit eget liv som
muligt. På DAS møde d. 15. november 2017 blev det besluttet, at man skulle starte med 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”

DAS besluttede som svar til dette, at der skal udarbejdes en slags spilleregler for, hvordan myndighed og driftsherrer
skal samarbejde omkring borgerens egenmestring.
Sagsfremstilling
Udviklingsstrategigruppen og Styringsaftalegruppen har vurderet, at kommunerne og regionen langt hen af vejen har
fokus på dialogen og den løbende opfølgning, hvorfor det ikke vurderes, at det er formelle spilleregler, der er brug for.
I stedet ønskes der en kortlægning af, hvilke udfordringer der opleves i forhold til at kunne arbejde med borgerens
egenmestring, fx strukturelle, juridiske og økonomiske udfordringer. Endvidere foreslås det, at gruppen skal give forslag
til løsninger, der kan imødekomme disse udfordringer.
Da arbejdsgruppen både har et økonomisk og fagligt fokus har FU besluttet, at der udpeges arbejdsgruppemedlemmer
fra både Udviklingsstrategigruppen og Styringsaftalegruppen. Mødedeltagerne i arbejdsgruppen er
 Mette Brandt Pedersen, Frederikshavn Kommune (Udviklingsstrategigruppen)
 Martin Bjørn Jensen, Region Nordjylland (Styringsaftalegruppen)
 Britta Bruun-Schmidt, Vesthimmerlands Kommune (Styringsaftalegruppen og Udviklingsstrategigruppen)
 Dorte Sastakauskas Jensen, Jammerbugt Kommune (Udviklingsstrategigruppen)
 Kit Borup, Mariagerfjord Kommune (Udviklingsstrategigruppen)
Arbejdsgruppen mødes første gang den 24. maj. Her vil arbejdsgruppen med udgangspunkt i den DAS godkendte skabelon udarbejde et kommissorium for arbejdsgruppen, som forelægges DAS på mødet d. 30 maj.
Kommissorium vil blive eftersendt.
Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe godkender udkast til kommissorium
Bilag
Bilag 6: Kommissorium for arbejdsgruppen vedr. egenmestring – eftersendes
Referat
Kommissoriet blev godkendt uden bemærkninger.
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9. Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger
Resumé
I forbindelse med den årlige status på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og de sikrede institutioner er der igangsat
initiativer, der gerne skal understøtte en mere bæredygtig drift af Center for Døvblindhed og Høretabs skoletilbud til
børn og unge med døvblindhed.
Baggrund
Hvert år udarbejdes der en status på de lands- og landsdelsdækkende tilbud på det specialiserede socialområde samt
alle de sikrede institutioner. I Nordjylland dækker det over følgende tilbud:
 Center for Døvblindhed og Høretab – skoletilbud til børn og unge med døvblindhed (landsdækkende tilbud)
 Center for Døvblindhed og Høretab – skoletilbud til børn og unge med høretab (landsdelsdækkende tilbud)
 Kompasset (sikrede afdelinger)
Status præsenteres for Koordinationsforum for det specialiserede socialområde, hvor kommunale repræsentanter fra
hver af de fem regioner mødes med KL. Nordjylland er repræsenteret med Henrik Aarup-Kristensen og Rikke Albrektsen.
Sidste år blev udvist bekymring for den faglige og økonomiske bæredygtighed af Center for Døvblindhed og Høretabs
(CDH) skoletilbud til børn og unge med døvblindhed. I forbindelse med Rammeaftalen 2018 blev Region Nordjylland
derfor bedt om at lave en analyse, der skulle kortlægge årsagerne til den faldende søgning til deres tilbud samt beskrive
mulige udviklingsområder. Dette blev godkendt med Nordjysk Socialaftale 2018-2019.
Sagsfremstilling
CDH præsenterede analysen og de foreslåede udviklingsmuligheder for Koordinationsforum d. 18. april 2018. Her blev
det besluttet, at Region Nordjylland sammen med udvalgte kommuner skal kvalificere de fremlagte udviklingsmuligheder. På baggrund af kvalificeringen vil koordinationsforum tage stilling til, hvilke tiltag man vil igangsætte
Region Nordjylland vil med støtte fra rammeaftalesekretariaterne tage kontakt til relevante kommuner med henblik på
at få kvalificeret udviklingsmulighederne.
Den sikrede boform Kofoedsminde i Region Sjælland for domsfældte udviklingshæmmede er også en del af den fremlagte status. Her fremgår det, at Kofoedsminde i 2016 øgede antallet af pladser fra 34 til 44 og i 2017 fra 44 til 47.
Samtidig havde tilbuddet i 2017 en belægning på 130 procent, hvorfor man kan forvente, at kommuner modtager en
ekstra regning, da tilbuddet er delvis objektiv finansieret.
Den samledes status vedr. lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger fremgår af bilag 7.
Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe godkender status på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger, herunder initiativet omkring kvalificeringen af udviklingsmuligheder for CDH.
Bilag
Bilag 7: Status på lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger.
Referat
DAS godkendte status.
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10. Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) – status på nye samarbejdsformer for høretabsområdet
Resume
Region Nordjylland giver en status på deres initiativer vedr. høretabsområdet, som er lagt under Nordjysk Socialaftales
fokusområde 3 – Nye samarbejdsformer.
Baggrund
På møde i DAS den 15. november fremlagde Region Nordjylland, at man var udfordret på undervisningsområdet for
børn og unge med høretab. Det blev i den forbindelse besluttet, at CDH kunne gennemføre en række nye initiativer som
en del af Nordjysk Socialaftales fokusområde 3 – Nye samarbejdsformer.
CDH´s initiativer har alle til formål at understøtte læring og udvikling hos børn med høretab. Ydelserne er tænkt som en
understøttelse af kommunernes initiativer og et øget samarbejde mellem CDH og kommunerne på området bl.a. med
målsætningen om at følge Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse for børn og unge med tidligt konstateret høretab.
Sagsfremstilling
Følgende initiativer er igangsat ved CDH (uddybet i bilag 8):
 Rejsehold: CDH tilbyder et rejsehold af undervisere, som kan bistå undervisningen af målgruppen lokalt i kommunerne. Rejseholdet kan anvendes af praksisfeltet, specialskolerne, indgå i tolærerordninger samt praktisere
sidemandsoplæring for klassens faste personale.
o Ydelsen forventes udbudt i løbet af skoleåret 2018-2019.
 Fjernundervisning: CDH tilbyder at give kommunerne mulighed for at anvende fjernundervisning til elever med
høretab gennem løsning med digital videokonference. Formålet med denne ydelse er at elever, som er inkluderet i lokale skoler, som har behov for visuel kommunikation kan tilgå dette, så deres sproglige kompetencer
forbedres. Det faglige indhold i ydelsen vil blive udarbejdet individuelt efter aftale mellem underviseren på den
lokale skole og en underviser fra CDH.
o Ydelsen forventes afprøvet som pilotprojekt i efteråret 2018, hvorefter fjernundervisning kan tilbydes
som ydelse fra primo 2019.
 Temadage: CDH afholder frem over temadage minimum en gang årligt. Temadagene tilrettelægges for fagpersoner på høretabsområdet i kommunerne og vil have fagligt indhold om metoder og tilgange i undervisningsindsatsen for børn med høretab, samt dialog om eventuelt behov for tilpasning af ydelsesindhold og indsatser
i CDH´s undervisningsafdeling.
o Der er planlagt en temadag i juni måned 2018 med temaet ”At bruge sproget”.
 Dialog om indsatser til børn med høretab
På opfordring fra de nordjyske kommuner stiller CDH rådgivning til rådighed, således at de enkelte kommuner
kan invitere repræsentanter fra CDH, hvis den enkelte kommune ønsker sparring omkring høretabsproblematikker og indsatser til børn med høretab. Her kan der foretages en nærmere afklaring af det enkelte barns
behov og 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.
o Kommunerne har endnu ikke gjort brug af muligheden for dialog og fra CDH´s side håbes der fortsat
på at initiativet kan bringes til udførelse.
Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe tager status for nye initiativer ved CDH til efterretning.
Bilag
Bilag 8: Status på initiativer på høretabsområdet – Center for Døvblindhed og høretab
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Referat
DAS tog orienteringen til efterretning.
Region Nordjylland bemærkede, at kommunerne meget gerne måtte notere sig, at CDH stiller rådgivning til rådighed,
jf. dialog om indsatser til børn med høretab. Ingen kommuner har indtil nu gjort brug af rådgivningen.
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11. Orientering fra FU
FU har siden sidste DAS møde truffet beslutning om følgende:


Ændring af antal pladser på tilbuddet Cassiopeia (Brønderslev)
Brønderslev Kommune arbejder aktuelt med en plan om at flytte bo- og dagtilbuddet Cassiopeia fra adressen
Lundagerhaven 2, Dronninglund til Bogfinkevej 34, Brønderslev. Cassiopeia er et bo- og dagtilbud målrettet
voksne handicappede og rummer 18 boliger, hvoraf de 8 har været ledige igennem længere tid.
Cassiopeia forventer at kontakte myndighed i de tre kommuner, når arbejdet med flytningen er mere fremskredent og senest 3 måneder inden flytningen gennemføres. Flytningen forventes gennemført ultimo 2018
evt. først 1. januar 2019.
Brønderslev ønsker at reducere med 6-8 pladser på bo- og dagstilbud Cassiopeia, hvilket FU har godkendt. Det
er endnu uvist, hvordan ændringen af pladsantal kan påvirke taksten.



Ændring af antal pladser og taksterne på Syrenbaken (Aalborg ÆH)
Aalborg ÆH driver Syrenbakken, som er et §105 tilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade og andre
neurologiske lidelser. Aalborg ÆH ønskede at reducere med seks pladser på tilbuddet. Ændringen af pladsantal
vil medføre en takststigning. Syrenbakken forventes at gå fra 48 til 42 pladser, hvilket vil betyde en gennemsnitlig takststigning fra 2.954 kr. til 3.044 kr. pr. døgn.
FU manglede en begrundelse for, hvorfor taksten skal stige som led i, at Syrenbakken forventes at gå fra 48 til
42 pladser. FU kunne således kun godkende ændringen af pladsantallet, under forudsætning om, at taksten
ikke stiger.



Ændring af taksterne for alle rammeaftaletilbud i Aalborg ÆH
Aalborg ÆH er blevet opmærksom på nogle tekniske problemer med de fremsendte takster til Rammeaftalesekretariatet i efteråret 2017, hvorfor Aalborg ÆH ønskede at fremsender alle taksterne på ny med de nye
beregninger. De nye takster ville medfører en gennemsnitlig takststigning på 1,45 pct.
FU kunne ikke godkende Aalborg ÆH’s generelle takststigninger. FU henviste til styringsaftalen, hvor der står
beskrevet, at takster for det følgende år meldes ind ultimo oktober, hvorefter det godkendes af DAS. En sådan
omlægning af taksterne vurderer FU ikke at være mulig et kvartal inde i et år. Dette skal ses i lyset af, at flere
kommuner bruger takstbilaget, udsendt til kommunerne d. 18. december 2017, som beregning af, hvad den
enkelte borger forventes at koste i det kommende år. En takststigning på 1,45 pct. er mere end, hvad FU kan
godkende på vegne af alle myndighedskommuner i Nordjylland.

Indstilling
Det indstilles, at
 DAS tager orienteringerne til efterretning
Referat
DAS tog orienteringen til efterretning.
Der blev læst skriftlige bemærkninger op fra Aalborg ÆH, herunder, at ”pladsantallet på Syrenbakken pr. 01.03.2018 er
reduceret til 42. Der vil i 2018 ikke ske en regulering af taksterne på Syrenbakken”.
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12. Evt.

13. Næste møde
Næste møde afholdes den 24. august kl. 13-16 i Regionshuset, mødelokale K
Der vil være temadrøftelse fra kl. 12.00
Forslag til temadrøftelse modtages gerne.
Mødet d. 30. oktober flyttes til d. 7. november grundet årsmøde i socialchefforeningen
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