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

2. Godkendelse af referat
Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe godkender referatet fra DAS mødet den 30. maj 2018
Bilag
Referatet kan findes her
Referat
Indstillingen blev godkendt
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3. Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2018-2020
Resumé
Ultimo juni er Sekretariatet for Rammeaftaler blevet oplyst om, at ændringer i Serviceloven betyder, at rammeaftalen
skal være toårig gældende fra 2019. DAS præsenteres for plan for, hvordan det er muligt at udvide Nordjysk Socialaftale,
så den gælder for 2018-2020.
Baggrund
I januar 2018 blev Serviceloven ændret, således at rammeaftalerne skal være toårige. Socialministeriet har den 25. juni
2018 oplyst Socialstyrelsen, at ministeriet tolker lovgivningen således, at der i 2018 skal godkendes en rammeaftale,
som er gældende for 2019 og 2020. Det blev benævnt eksplicit, at dette også gælder for Nordjylland og Sjælland som
har toårige rammeaftaler for 2018-2019.
Sagsfremstilling
På baggrund af udmeldingen fra ministeriet er Nordjysk Socialaftale revideret, så den også omfatter 2020. Der er arbejdet efter en minimumsmodel, hvor det er de samme temaer, der indgår, og man dermed benytter det ekstra år til at
komme i dybden med temaerne. Præcist hvad man vil bruge det ekstra år i udmøntningen på aftales som del i den
løbende planlægning af udmøntningen. Hertil er der lavet et nyt forord samt en række mindre ændringer, fx opdateret
Nordjyllandskort og opdateret status på udgiftsreduktionen. Der er endvidere udarbejdet en status på udmøntningen
af aftalen, som der linkes til i aftalen. Status på udmøntningen opdateres løbende. Under dagsordenspunkt 4 vil DAS
blive præsenteret for status på udmøntningen.
Udbud/efterspørgsel
Det indgår, som en del af lovgivningen, at der i rammeaftalen skal indgå en vurdering af, om der er balance mellem
udbud og efterspørgsel. Derfor har sekretariatet udsendt en forespørgsel til kommunerne og regionen, om hvorvidt der
er målgrupper, hvor der er udfordringer med udbuddet eller efterspørgslen. Vurderingen heraf forelægger ikke ved
udsendelse af DAS dagsordenen, og der vil i stedet blive givet en mundtlig orientering på DAS mødet.
Det forstærkede samarbejde
På DAS møde d. 26. februar blev det besluttet, at den næste aftaleperiode for det forstærkede samarbejde kun skulle
gælde for 2019, da det således vil gøre, at aftaleperioden for Det forstærkede samarbejde og Nordjysk Socialaftale vil
følge samme kadence. Med forlængelsen af Nordjysk Socialaftale til 2020 foreslår FU, at aftaleperioden for Det forstærkede samarbejde igen gøres toårig, som den tidligere har været. På DAS mødet vil der være en mundtlig tilbagemelding
fra Ekspertpanelet i forhold til at gøre aftaleperioden toårig.
DAS’ beslutning om at aftaleperioden for Det forstærkede samarbejde kun skulle gælde for 2019 er endnu ikke blevet
forelagt KKR, men er kalendersat til KKR mødet d. 14. september 2018.
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Tidsplan
Tidsplanen for Nordjysk Socialaftale sigter mod, at aftalen er godkendt i alle byråd og Regionsrådet den 30. november
2018. Deadline er officielt den 15. oktober, men grundet den sene udmelding fra ministeriet kan det ikke nås før.
Tidsplan for behandling af Nordjysk Socialaftale 2018-2020 og Det forstærkede samarbejde
17. aug.
Deadline for besvarelse af vurdering om balance mellem udbud og efterspørgsel
17.-23. aug.
Skriftlig høring i Ekspertpanelet om forlængelse af aftaleperioden for Det forstærkede samarbejde
24. aug.
Høring i Handicapchefkredsen vedr. udbud og efterspørgsel
24. aug.
Nordjysk Socialaftale 2018-2020 behandles i DAS
25.-29. aug.
Nordjysk Socialaftale 2018-2020 opdateres efter behandlingen i DAS
29. aug. - 3. sept. Mulige ændringer efter DAS mødet godkendes skriftligt af FU
14. sept.
Nordjysk Socialaftale 2018-2020 behandles i KKR
15. sept.
Nordjysk Socialaftale behandles på formandsskabsmøde for Kontaktudvalget
30. nov.
Frist for godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2018-2020 i byråd og regionsrådet
Dec. 2019
Nordjysk Socialaftale 2018-2020 er godkendt og sendes til Socialstyrelsen
Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe godkender, at man går videre med Nordjysk Socialaftale 2018-2020 i den foreslåede form
 Den Administrative Styregruppe godkender, at aftaleperioden for det forstærkede samarbejde vil gælde for
2019-2020.
 Den Administrative Styregruppe godkender tidsplanen for behandling af Nordjysk Socialaftale 2018-2020.
Bilag
Bilag 1: Udkast til Nordjysk Socialaftale 2018-2020
Bilag 2: Status på arbejdet med Nordjysk Socialaftale i 2018
Referat
Indstillingerne blev godkendt med følgende bemærkning:
Godkendelsen af forlængelsen af aftaleperioden for tilbuddene i Det forstærkede samarbejde gælder ikke for Taleinstituttet. Der er en særskilt proces for Taleinstituttet, jf. dagsordenspunkt 6.
Mariagerfjord Kommune har oplevet en vigende efterspørgsel efter deres SEL § 109 Krisecentre pladser. Blandt årsagerne til den vigende efterspørgsel peger Mariagerfjord på tilkomsten af nye private krisecentre, der tilbyder ekstra
gode forhold. I og med at § 109 pladser er selvvisiterende, og der kun er en meget lille brugerbetaling, er der risiko for
at de kommunale § 109 tilbud udhules samtidig med, at kommunerne mødes med ekstra høje takster. Det aftales, at
Sekretariatet for Rammeaftaler bringer udfordringen videre til KL’s koordinationsforum. Endvidere vil sekretariatet lave
en løbende monitorering af belægningsprocenten på de kommunale krisecentre i Nordjylland.
Sekretariatet for Rammeaftaler orienterede om, at der ikke var et tydeligt mønster på tværs af kommunerne i forhold
til, om der var særlige målgrupper, hvor der opleves udfordringer ift. udbud og efterspørgsel. Handicapchefkredsen
vurderede til gengæld, at man med fordel kunne se på muligheden for at skabe mere fleksible tilbud i forhold til økonomi, indsatser og faglighed. Med Nordjysk Socialaftales fokus på egenmestring og nye samarbejdsformer besluttede
DAS, at vi skal arbejde videre med denne udfordring. Dorte Juul Hansen (Region Nordjylland) påpegede, at regionen
også har et stærkt fokus på fleksible tilbud, jf. dagsordenspunkt 11, hvorfor man bør tænke de to ting sammen.
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4. Udmøntning af Nordjysk Socialaftale
Resumé
Udmøntningen af Nordjysk Socialaftale er godt i gang, og der lægges op til en drøftelse i DAS om kommende initiativer.
Baggrund
Der er sat en række initiativer i gang for at udmønte Nordjysk Socialaftale, og det er aftalt i DAS, at der løbende skal
igangsættes yderligere. Følgende er foreløbigt sat i gang for at sikre udmøntningen af aftalen:
Overordnet vision om egenmestring
 Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af region og kommuner, som er i gang med at kortlægge konkrete
metoder til at understøtte arbejdet med egenmestring, samt opsamle erfaringer, der kan udbredes.
 På temadagen for brugerorganisationer, politikere og embedsmænd i november 2018 vil deltagerne drøfte
visionen for at give input til den videre udmøntning.
Fokusområde 2: Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien
 Der har været afholdt en workshop med for borgere og pårørende samt faglige ledere fra kommunerne og
behandlingspsykiatrien, hvor man drøftede, hvordan man kan opnå det gode borgerforløb for borgere i psykiatrien.
 Fremadrettet fokuseres der på at styrke dialogen i psykiatriske samarbejdsfora samt sikre en bedre implementering af de eksisterende sundhedsaftaler på psykiatriområdet
Fokusområde 3: Nye samarbejdsformer
 Brugerpanel: Der er oprettet et brugerpanel for brugere og pårørende på det specialiserede socialområde.
Brugerpanelet vil drøfte social- aftalens visioner og fokusområder, ligesom deltagere fra brugerpanelet vil deltage i temadage og de arbejdsgrupper, der nedsættes.
 Skoletilbud til unge med høretab: Region Nordjylland har i samarbejde med kommunerne igangsat en række
initiativer omkring skoletilbud til unge med høretab og øvrige handicaps, som alle er nye måder at samarbejde
om målgruppen på.
Sagsfremstilling
FU foreslår, at arbejdet med fokusområde 1: ”Socialfagligt fokus på beskæftigelse” igangsættes. Der lægges op til følgende plan for igangsættelsen af arbejdet:
• Kickoff på temadagen for politikere, brugerorganisationer og embedsmænd den 30. november. Der vil her
være politiske drøftelser, som skal målrette arbejdet med fokusområdet
• Der nedsættes en midlertidig arbejdsgruppe med faglige eksperter, som skal være med til at planlægge drøftelserne på kick-off’en for at sikre det nødvendige faglige fokus.
• På baggrund af kick-off’en vil arbejdsgruppen udarbejde et kommissorium, som godkendes af DAS primo 2019.
Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe godkender, at arbejdet med fokusområde 1: ”Socialfagligt fokus på beskæftigelse” igangsættes
 Den Administrative Styregruppe drøfter planen for igangsættelse af arbejdet med fokusområde 1: ”Socialfagligt fokus på beskæftigelse”.
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Referat
Indstillingerne blev godkendt.
Aalborg ÆH tilbød at stille med nogen til arbejdet vedrørende fokusområde 1: Socialfagligt fokus på beskæftigelse.
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5. Status på de særlige pladser
Resumé
Psykiatriledelsen vil deltage på DAS mødet og give en status på de særlige pladser
Baggrund
Der skal etableres 16 særlige psykiatriske pladser i Nordjylland. Pladserne vil åbne med følgende kadence:




18. juni 2018: 4 pladser (i eksisterende bygninger – N5)
1. oktober 2018: 8 pladser (i eksisterende bygninger – N5)
1. januar 2019: 16 pladser (i nye bygninger)

Pr. 17. august er alle fire pladser i Nordjylland taget i brug. Hertil bruges en af pladserne i Region Syd af en nordjysk
borger.
Kommunerne betaler kun for de pladser, som er åbnet. Region Nordjylland vil opkræve betaling for ibrugtagne pladser
og tomgangspladser en gang om måneden.
Sagsfremstilling
Lægefaglig direktør Tina Gram Larsen og leder af afdelingen for de særlige pladser Eivind Grepperud vil deltage på DAS
mødet og give en status på de særlige pladser.
Efter et kort oplæg vil der mulighed for at drøfte det fremadrettede samarbejde omkring de særlige pladser.
Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe tager status om de særlige pladser til orientering
 Den Administrative Styregruppe og psykiatriledelsen drøfter det fremadrettede samarbejde omkring de særlige pladser.
Referat
Indstillingerne blev godkendt.
Tina Gram Larsen og Eivind Grepperud gav en status på de særlige pladser. Oplægget er udsendt sammen med referatet.
DAS var interesseret i, hvorfra borgerne på de særlige pladser kommer fra. Både i forhold til om der sker en opgaveglidning fra de eksisterende psykiatriske sengepladser og om borgerne kommer fra egen bolig eller et botilbud. I aftalen om
de særlige pladser omkring DUT kompensation forudsættes det, at borgerne kommer fra et botilbud. Det aftales, at det
registreres og DAS holdes orienteret om, hvorfra borgerene kommer fra.
Formanden orienterede om antallet af pladser, der er taget i brug i de øvrige kommuner pr. 9. august 2018, jf. nedenfor:
Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland

Antal pladser der skal åbnes

47

23

32

32

16

Antal åbnede pladser pr. 9/8

32

7

15

21

4

Antal pladser i brug pr. 9/8

5

4

11

8

4
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6. Proces for finansieringsmodel for Taleinstituttet
Resumé
Finansieringsaftalen for Taleinstituttet ophører den 31.12.2019, og der lægges op til indledningsvise drøftelser om proces for en ny finansieringsaftale.
Baggrund
I 2015 blev der vedtaget en finansieringsaftale for Taleinstituttet, som er gældende indtil 31.12.2019. Finansieringsaftalen har følgende principper, som er politisk godkendt af de nordjyske kommuner:
• Aftalen er fire årig gældende fra den 1.1.2016-31.12.2019.
• Finansieringen er bindende for den enkelte kommune i aftalens 4-årige periode.
• Aftalen lyder samlet set på 17,7 mio. kr. årligt, hvoraf Aalborg Kommune betaler 10 mio. kr.
• Den resterende finansiering sker dels via en objektiv fordeling, der udgør 4 mio. kr. årligt og dels på baggrund
af kommunernes tidligere forbrugsmønster, som er baseret på 2014-forbrug.
Jf. bilag 3 for en grundigere gennemgang af finansieringsaftalen. Hvert kvartal udsendes der en opgørelse til kommunerne over deres bevilgede indsatser på Taleinstituttet. Den seneste opgørelse og årsopgørelsen for 2017 er vedlagt
som bilag 4.
Sagsfremstilling
FU har holdt møde med direktør Jan Nielsen, der fremlagde følgende to modeller i forhold til en kommende finansieringsaftale for Taleinstituttet:
Model A:
 Taleinstituttet har brug for en minimumsomsætning, på 18,2 mio. kr. for at kunne opretholde specialiseringsniveauet. Det er samme beløb som i den nuværende aftale reguleret efter 2018 p/l.
 Aalborg Kommune vil fortsat finansiere 10,2 mio. kr. (2018 p/l) og de øvrige nordjyske kommuner 8 mio. kr.
(2018 p/l)
 Fordelingen af de 8 mio. kr. aftales internt mellem de øvrige nordjyske kommuner
Model B:
 Der indgås ikke en finansieringsaftale og Taleinstituttet bliver primært et Aalborg Kommune tilbud.
 Det vil være muligt for de øvrige nordjyske kommuner at købe ydelser til VISO takst
 Kommunerne er ikke garanteret, at der ikke kan forekomme ventelister
På baggrund af de to modeller lægges der op til en indledningsvis snak herom samt proces for de kommende drøftelser.
Tidsplan
Aalborg Kommune oplyser, at deadline for politisk godkendelse af en ny finansieringsaftale er marts 2019.
Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe drøfter de fremlagte modeller
Bilag
Bilag 3: Finansieringsmodel godkendt af KKR
Bilag 4: Opgørelse over bevilgede indsatser på taleinstituttet januar-april 2018 samt for 2017
Referat
DAS drøftede de fremlagte modeller, og vurderede at der er behov for en KKR drøftelse om, hvorvidt der ønskes en
fælles løsning. Hvis der ønskes en fælles løsning ønskes endvidere en drøftelse af, hvordan sådan et samarbejde vil
kunne se ud. Til at rammesætte drøftelsen i KKR vil der på næste DAS møde blive fremlagt nogle principper og scenarier,
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der viser mulige samarbejdsformer. Som eksempel på dette blev det foreslået, at man udskilte dele af den eksisterende
aftale, så fx dele af børneområdet ikke blev omfattet af samarbejdsaftalen.
I afdækningen af scenarierne vil sekretariatet tage kontakt til kommunerne og Taleinstituttet med henblik på at belyse
forskellige udfordringer og behov, fx opfattelsen af ventelister.
Aalborg ÆH har i forlængelse af DAS mødet fremsendt en status på børneområdet på TI/HCN, som er vedhæftet referatet ved udsendelse
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7. Analyse af behov for længerevarende botilbud til voksne med høretab og yderligere funktionsnedsættelser
Resumé
Aalborg Kommune og Region Nordjylland har udarbejdet en analyse, som viser, at der er et udækket behov for længerevarende botilbud til voksne med høretab og yderligere funktionsnedsættelser. Grundet manglende kapacitet kan
efterspørgslen på området ikke umiddelbart imødekommes.
Analysen ønskes drøftet med henblik på at sikre den nødvendige kapacitet til målgruppen fremadrettet.
Baggrund
I Region Nordjylland har Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) på baggrund af konkrete henvendelser i de senere
år akut oprettet midlertidige pladser med botilbud til voksne med høretab og yderligere funktionsnedsættelser efter
servicelovens §107, idet behovet ikke har kunnet dækkes andetsteds.
En stor del af de indskrevne borgere har nu behov for et længerevarende botilbud efter servicelovens § 108 og oplevelsen har været, at kommunerne har haft vanskeligt ved at finde pladser til formålet. På den baggrund er der gennemført en analyse af kommunernes behov for boliger til målgruppen. Analysen er gennemført i et samarbejde mellem Region Nordjylland og Aalborg Kommune, da kommunen driver Kridtsløjfen, som er det eneste længerevarende
botilbud til målgruppen i Jylland.
Aalborg Kommune og Region Nordjylland bringer i fællesskab analysen til behandling i DAS.
Sagsfremstilling
Gennem analysen er det blevet kortlagt, at der frem til 2022 forventes at mangle 11-12 pladser til længerevarende
botilbud. Det forventes, at 8 af disse 12 pladser vil blive efterspurgt af borgere fra kommuner i Nordjylland.
Prognosen er udarbejdet med afsæt i kendte borgere og 5 af disse er allerede i dag indskrevet på et midlertidigt botilbud på CDH. For flere af borgerne vil der således være behov for en overgang fra det midlertidige botilbud på CDH til
et længerevarende botilbud (§108).
Analysen viser, at der i dag er fuld kapacitetsudnyttelse af Kridtsløjfens længerevarende botilbud med 18 pladser og
der forventes ikke at blive ledige pladser på Kridtsløjfen de næste 10 år.
CDH kan ikke aktuelt tilbyde længerevarende botilbud til målgruppen, men kan dog inden for en kortere periode tilvejebringe den nødvendige kapacitet såfremt dette aftales.
På baggrund af det eksisterende faglige miljø og den faglige viden om målgruppen har CDH de rette forudsætninger
for etablering af de manglende pladser til målgruppen. Samtidigt vil der kunne udnyttes synergier ved de eksisterende
tilbud på CDH.
Regionsrådet har besluttet, at Region Nordjylland og CDH stiller sig til rådighed for kommunerne i en eventuel fremtidig løsning om etablering af flere pladser til målgruppen.
Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe drøfter analysens konklusioner
 Den Administrative Styregruppe drøfter tilgang for sikring af fremtidig kapacitet og opgavevaretagelse på området
Bilag
Bilag 5: Analyse af behov for boliger til voksne med høretab og yderligere funktionsnedsættelser
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Referat
Dorte Juul Hansen (Region Nordjylland) præsenterede analysen.
Aalborg ÆH var ikke enige i indstillingen, hvorfor det aftaltes, at punktet udsættes til næste møde, hvormed Aalborg
ÆH og Region Nordjylland har mulighed for at drøfte udfordringerne bilateralt.
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8. Opfølgning på årsrapporten for Viften
Resumé
I forlængelse af drøftelserne på sidste DAS møde præsenteres en oversigt, der viser visiterede antal børn/unge og
voksne på Viften for 2014-2018. Viftens § 67 pladser har siden 2014 været omfattet af det forstærkede samarbejde, og
i årsrapporten for 2018 præsenteres endnu engang, at der fortsat er faldende tilgang til disse pladser. Det kan derfor
være relevant med en opmærksomhed på årsager til og konsekvenser af den faldende tilgang på Viftens § 67 pladser.
Baggrund
På DAS mødet den 30. maj blev årsrapporterne for tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde forelagt, og i den
forbindelse drøftede DAS efterspørgslen efter § 67 pladser på Viften. Viften har gennem længere tid haft vigende efterspørgsel efter pladser til børn og unge med svær autisme, hvorfor Ekspertpanelet foreslog, at der blev foretaget en
kortlægning over, hvilke tilbud kommunerne benyttede til målgruppen.
DAS drøftede forslaget, og bad i den forbindelse om en oversigt, der viser visiterede antal børn/unge og voksne på Viften
i perioden 2014-2018 opdelt på kommuneniveau, for på den baggrund, at kunne tage stilling til, om der skal laves den
kortlægning, som Ekspertpanelet har anbefalet. Oversigten fremgår af bilag 6 mens årsrapporten kan ses her.
Sagsfremstilling
Viften har i alt 32 normerede pladser fordelt på SEL §§ 67 og 107. I løbet af de seneste år har der været en tendens til,
at efterspørgslen flytter sig i retning af SEL § 107 pladser. Dette tydeliggøres af oversigten over forbrug på Viften, hvor
det fremgår, at der pr. 1. juni er 13 borgere indskrevet på SEL § 67 og 23 på SEL § 107. På tilbudsportalen er Viften
godkendt til 16 pladser på SEL § 67.
Der er samlet set en god belægning på Viften, men eftersom Viftens § 67 pladser er omfattet af det forstærkede samarbejde kan det være relevant at rette opmærksomhed mod, om der er kommet alternativer til tilbuddet, så det ikke
længere er unikt i landsdelen samt hvilke konsekvenser det kan have. Der lægges derfor op til en drøftelse af den fremlagte oversigt, og herunder om den kortlægning, som Ekspertpanelet har anbefalet skal igangsættes.
Ekspertpanelets anbefaling:
Ekspertpanelet anbefaler, at Sekretariatet for Rammeaftaler kortlægger, hvilke tilbud kommunerne benytter for målgruppen, herunder hvilke kompetencer tilbuddene har samt årsagen til, at man ikke benytter Viften (red. § 67 pladserne,
som er omfattet af det forstærkede samarbejde). På baggrund af kortlægningen kan det vurderes, hvorvidt Viften 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.
Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe drøfter den fremlagte oversigt og på den baggrund tager stilling til, om man
vil igangsætte den foreslåede kortlægning
Bilag
Bilag 6: Oversigt over forbrug på Viften og Specialbørnehaven Birken 2014-2018.
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Referat
DAS gennemgik den fremsendte oversigt og vurderede, at nedgangen i antallet af børn primært hænger sammen med
en nedgang af visiterede børn fra Aalborg. På den baggrund blev det besluttet, at Aalborg Kommune i første omgang
laver en intern kortlægning af, hvorfor der ikke visiteres så mange børn til Viften.

13/18

Click here to enter text.
Dokument: Neutral titel

Sager til orientering

Punkt 9

9. Orientering om afdækning vedr. manglende fleksibilitet i botilbud
Resumé
Der gives en kort tilbagemelding på den nationale afdækning af, om der er en generel udfordring på tværs af landets
kommuner i forhold til almenboliger, som står tomme på trods af, at de ønskes omdannet til servicelovsboliger som
følge af reglerne om deponering.
Baggrund
DASSOS i Midtjylland henvendte sig til KL sidste år om manglende fleksibilitet i anvendelsen af botilbud, bl.a. med ønske
om at kunne omdanne tomme almenboliger til servicelovsboliger uden deponering. KL erklærede sig enige med DASSOS
i, at der er behov for at gøre reglerne om botilbud og plejeboliger mere fleksible, ligesom KL er opmærksomme på
kommunernes ønske om at gøre det nemmere og billigere at omdanne almenboliger og anvende disse som midlertidige
botilbud.
Da der er tale om en udfordring, som går på tværs af landets kommuner, er der lavet en afdækning af problemets
omfang i et samarbejde mellem KL og de fem fælleskommunale rammesekretariater.
Orientering
I alt 62 kommuner indgik i afdækningen, herunder 10 nordjyske kommuner.
Af vedlagte notat fremgår de overordnede resultater af afdækningen, som indikerer, at ca. en tredjedel af landets kommuner har tomme almenboliger, som ønskes omdannet til servicelovsboliger.
Yderligere kommuner har ikke aktuelt tomme almenboliger, men ser interesse i at kunne omdanne til servicelovsboliger
for at få større fleksibilitet i støtten.
Notatet er fremsendt til KL med henblik på at få KL til at rejse sagen politisk. KL har meldt tilbage, at man i første omgang
vil fremlægge afdækningen for KL's kontaktudvalg på social- og sundhedsområdet, som er et administrativt udvalg, der
består af udvalgte social- og sundhedsdirektører. Herefter vil KL bringe sagen videre i de politiske organer.

Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe tager orienteringen til efterretning
Bilag
Bilag 7: Notat til KL med resultat af afdækning af tomme plejeboliger
Referat
Formanden orienterede om brevet fra DASSOS Midtjylland, herunder at problemstillingen forventes at blive dagsordensat på det kommende møde i KL’s koordinationsforum. DAS tog orienteringen til efterretning.
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10. Orientering om svar på henvendelse til sundhedsministeriet vedr. misbrugsbehandling
Resumé
KKR Nordjylland besluttede den 22. juni, at der skulle sendes et brev til sundhedsministeriet, hvori man redegør for at
den varslede ansvarsoverdragelse til regionerne i forhold til misbrugsbehandling kan give en række udfordringer for
en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Sundhedsministeriet har nu sendt et svar på henvendelsen.
Baggrund
Regeringen varsler, at man i forbindelse med den kommende sundhedsreform til efteråret vil samle ansvaret for misbrugsbehandlingen for mennesker med psykiske lidelser i regionerne. Det står endnu ikke klart, hvilke dele af området,
regeringen ønsker at overdrage til regionerne.
KKR i Midtjylland og Hovedstaden har sendt breve til ministeren, hvori man redegør for at ansvarsoverdragelsen til
regionerne er dybt problematisk for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Syddanmark er ligeledes på
ved med et lignende brev.
Brevet fra KKR Nordjylland opfordrer til at området afdækkes yderligere, eftersom den undersøgelse den varslede ændring baserer sig på indeholder 5 år gamle data. Ligeledes vurderes det i brevet fra KKR Nordjylland, at den varslede
ændring kan give en mindre helhedsorienteret og sammenhængende indsats end i dag. Brevet fra KKR Nordjylland er
vedlagt som bilag 8.
Orientering
Sundhedsministeriet sendte stort set omgående et svar til KKR Nordjylland, hvori man kvitterede for henvendelsen og
forklarede årsagen til beslutningen om, at ændre ansvarsfordelingen. Svaret er vedlagt som bilag 9.
Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe tager orienteringen til efterretning
Bilag
Bilag 8: Brev fra KKR Nordjylland vedr. varslet ændring i ansvaret for misbrugsbehandling
Bilag 9: Svar fra sundhedsministeriet
Referat
Formanden orienterede om brevet fra Sundhedsministeriet. DAS tog orienteringen til efterretning.
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Punkt 11

11. Orientering fra FU
FU har siden sidste DAS møde truffet beslutning om følgende:


Evaluering af fokusområder
Der gennemføres en evaluering af de afsluttede fokusområder om henholdsvis borgere med spiseforstyrrelser
og unge med misbrug. Der er arbejdet med fokusområderne i 2017 og 2018, og arbejdet ventes afsluttet ultimo
2018. Derfor foretages en evaluering med henblik på at vurdere om initiativerne har været tilstrækkelige.
Evalueringen vil foretages ved et møde, hvor deltagerne ventes at være afdelingsledere på myndighedsniveau.
Som udgangspunkt vil begge fokusområder blive evalueret på samme møde.



Dialog med regionen
FU har haft dialog med regionen om en generel drøftelse af takstniveau samt hvordan man fremadrettet kan
sikre en bedre proces ved indskrivning, herunder forventningsafstemning i forhold til mål og indsatser. Der var
enighed om at følgende var vigtigt:
Transparens
Klare fælles forventninger til den gode dialog
Målsætning og opfølgning
Ledelsesevaluering når der har været en svær sag
FU vurderer, at ønsket om fælles forventninger til den gode dialog kan indgå i arbejdet omkring egenmestring
i regi af Nordjysk Socialaftale.

Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe tager orienteringerne til efterretning
Referat
DAS tog orienteringen til efterretning.
DAS bakkede op omkring et evalueringsmøde med kommunale afdelingsledere på myndighedsniveau.
DAS pointerede at snakken mellem regionen og FU ikke er en særskilt regional udfordring. Det gælder også i dialogen
mellem kommunerne. Det blev pointeret, at arbejdet med den gode dialog både kan indgå i Nordjysk Socialaftale under
fokusområdet om egenmestring og nye samarbejdsformer.
Region Nordjylland påtænker til foråret at invitere kommunerne til en drøftelse om den gode dialog og ønsker til det
generelle samarbejde.
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12. Evt.

13. Næste møde
Næste møde afholdes den 7. november kl. 13-16 i Regionshuset.
Der vil være temadrøftelse fra kl. 12.00
Forslag til temadrøftelse modtages gerne. Sekretariatet foreslår følgende:


SocialØkonomisk investeringsModel (SØM) ved Socialstyrelsen
SØM gør det muligt at beregne det økonomiske nettoresultat ved en social indsats. Modellen består af en
beregningsramme og en vidensdatabase med blandt andet effektviden, således at man kan indsamle og anvende viden om sociale indsatsers effekt, konsekvenser og priser.



”Styrket social indsats på væresteder” ved eks. Haderslev Kommune
Styrket Social indsats på væresteder er et satspuljeprojekt der kørte i 2013-2016. Tre kommuner deltog i projektet, og det er permanentgjort i Haderslev Kommune. Projektet havde til formål at sikre et tættere systematisk samarbejde mellem væresteder og kommune med henblik på at sikre bedre og tidligere hjælp til borgerne
eks. ved fremskudte indsatser og kompetenceudvikling. Erfaringerne har været, at kommunen tidligere kommer i kontakt med borgerne og at kommunen kommer i kontakt til borgere de ikke kendte til før projektet.



”Indflydelse på egen sundhed” ved Morsø Kommune
Morsø Kommune har ansat en idrætskoordinator og haft personalet på idrætskursus, da kommunen sammen
med DAI, SiND, PARAsport og LEV har gennemført et satspuljeprojekt, hvor de har haft fokus på idræt for udviklingshæmmede og psykiatriske borgere. Med fokus på mere bevægelse og idræt har borgerne oplevet mindre ensomhed, mindre brug af medicin og færre indlæggelser for psykiatriske borgere. På den baggrund er
motion blevet en lige så stor del af borgerens handleplan som støtte til indkøb og støttende samtaler.

Referat
DAS var positiv over for de fremlagte temaforslag. Hertil foreslog Aalborg FB, at man kunne have en temadrøftelse om
mental sundhed blandt unge mennesker.
Hjørring Kommune kan se i sine prognoser, at der i 2022 forventes at komme et større udgiftspres på socialområdet.
Øvrige kommuner kan se samme trend, hvorfor det blev besluttet, at næste temadrøftelse vil have fokus påhvilke områder, hvor der særligt forventes at komme udgiftspres på samt årsagerne hertil. Hjørring Kommune har udarbejdet en
model, hvormed man kan forudse udgiftspresset. Modellen rundsendes i DAS kredsen inden næste møde, hvorefter alle
kommuner har mulighed for at lave lokale beregninger.
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14. Takster og budget for Socialtilsyn Nord 2019 (eftersendt punkt)
Resume
Socialtilsyn Nord har udarbejdet et budget for 2019. Budgettet forelægges KKR den 6. september 2019.
Baggrund
Jf. bekendtgørelsen om rammeaftaler skal kommunerne og regionen drøfte finansieringen af socialtilsynet for det kommende år. I den forbindelse har Socialtilsyn Nord fremsendt budget 2019 med tilhørende beskrivelse af udgiftsudviklingen.
Sagsfremstilling
Der er et fald på 0,3 % i Socialtilsyn Nords budget for 2019 svarende til 88.680 kr. (i 2019 priser), jf. tabel 1. Faldet i
budgettet skyldes hovedsageligt en nedgang i tilsynets forventede opgaver i 2019, jf. tabel 2.
Tabel 1. Udviklingen i budgettet fra Budget 2018 til Budget 2019
2018
2018 (2019 priser)
Budget samlet
34.476.188
35.024.359
Heraf Tilbudsafdelingen
15.266.431
15.509.167
Heraf Plejefamilieafdelingen
19.209.757
19.515.192

2019
34.935.679
14.682.476
20.253.203

Tabel 2. Udvikling i Socialtilsyn Nords opgaver fra Budget 2018 til Budget 2019
2018
Plejefamilier
1.150
Plejefamilier, nygodkendelser
150
Tilbud
305
Tilbud, nygodkendelser
15
Godkendelse BPA virksomheder
-

2019
1.100
135
283
15
4

For en nærmere gennemgang af socialtilsynets opgaver og budget, herunder fordelingen af den objektive finansiering
og udvikling i takst pr. tilbud henvises til bilag 10.
Der lægges op til en drøftelse i DAS vedr. socialtilsynets budget med henblik på om der er bemærkninger hertil. Budgettet forelægges KKR den 6. september 2019.
Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe drøfter Socialtilsynets budget 2019
Bilag
Bilag 10: Notat vedr. Socialtilsyn Nords budget 2019
Referat
Leif Serup, Hjørring Kommune, orienterede om Socialtilsynets takster og budget.
Orienteringen blev taget til efterretning.
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