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Referat
Møde

Den Administrative Styregruppe

Tid

7. november 2018, kl. 13.00-16.00

Sted

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

Deltagere

Britta Bruun Schmidt (Vesthimmerland), Dorte Juul Hansen (Region Nordjylland), Hans Chr.
Mariegaard (Aalborg Kommune FB), Hans Ole Steffensen (Frederikshavn), Henrik Rene Christensen (Morsø Kommune), Henrik Aarup-Kristensen (formand, Brønderslev Kommune), Kirstine Kejser (Aalborg Kommune ÆH), Leif Serup (Hjørring Kommune), Peter Rasmussen (Mariagerfjord Kommune), Pil Rahbek (Jammerbugt), Vibeke Stoustrup (Rebild Kommune), Helene Lund Therkildsen (KKR), Charlotte S. Andersen og Morten Aggerholm (begge sekretariat
for rammeaftaler/ref.).

Afbud

Hanne Madsen (Jammerbugt Kommune), Anne Krøjer (Vesthimmerland), Lone Becker (Thisted Kommune), Lotte Keller Christensen (Læsø Kommune), Rikke Albrektsen (Frederikshavn
Kommune)

Velkomst

1. Godkendelse af dagsorden (side 2)

(13.00-13.05)

2. Godkendelse af referat fra mødet den 24. august 2018 (side 2)

Sager til behandling

3. Godkendelse af taksterne for 2019 samt status på udgiftsreduktion. (s. 3 )

(13.05-14.30)

4. Analyse af behov for længerevarende botilbud til voksne med høretab og yderligere funktionsnedsættelser (side 4)
5. Årshjul 2019 (side 6)
6. Status på udmøntningen af Nordjysk Socialaftale (side 7)
7. KL’s koordinationsforum den 14. november 2018(side 8)

Sager til orientering
(14.30-14.55)

8. Status på sammenlægning af Rehabiliteringscenter Strandgården og Neurocenter
Østerskoven (side 9)
9. Status på de særlige pladser i Psykiatrien (side 10)
10. Orientering fra KKR (side 11)

Afrunding

11. Evt.(side 12)

(14.55-15.00)

12. Næste møde (side 12)

Kommunale punkter

13. Ny finansieringsaftale for Taleinstituttet (side 13)

(15.00-16.00)

14. Myndighedsnetværk (Side 15)

Velkomst

Punkt 1 + 2

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

2. Godkendelse af referat fra mødet den 24. august 2018
Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe godkender referatet fra DAS mødet den 24.08.2018.
Bilag
Referatet kan findes her
Referat
Indstillingen godkendes
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3. Godkendelse af taksterne for 2019 samt status på udgiftsreduktion.
Resume
DAS forelægges taksterne for rammeaftaletilbuddene samt gives en orientering om status på udgiftsreduktionen.
Sagsfremstilling
Kommunerne og regionen har fremsendt taksterne for 2019 samt redegjort for udmøntning af KKR beslutningen om en
takstreduktion på 2,0 pct. i 2019 sammenlignet med 2016 niveau.
I bilag 8 fremgår takstbilaget 2019. I forhold til takstbilaget 2018 har n edenstående tilbud skiftet navn eller er ikke længere
et tilbud omfattet af Nordjysk Socialaftale.
Kommune

Tilbud 2018

Ændring

Aalborg FB

Stjernehusene

Har ændret navn til Aflastningen Horisonten og Engen

Aalborg ÆH

Vikingevej

Udgår af Rammeaftalen.
Årsag: Der sælges få pladser til de nordjyske kommuner. Der er
indgået aftaler med købekommunerne, der indeholder de
samme elementer, som er indeholdt i styringsaftalen.

Aalborg ÆH

Behandlingscenter

Udgår af Rammeaftalen
Årsag: Der sælges få pladser til de nordjyske kommuner. Der er
indgået aftaler med købekommunerne, der indeholder de
samme elementer, som er indeholdt i styringsaftalen.

Aalborg ÆH

Boform studievej

Udgår af Rammeaftalen
Årsag: Der sælges få pladser til de nordjyske kommuner. Der er
indgået aftaler med købekommunerne, der indeholder de
samme elementer, som er indeholdt i styringsaftalen.

Aalborg ÆH

Kridtsløjfen

Udgår af Rammeaftalen
Årsag: Der sælges få pladser til de nordjyske kommuner. Der er
indgået aftaler med købekommunerne, der indeholder de
samme elementer, som er indeholdt i styringsaftalen.

Kommunerne og Region Nordjylland har fremsendt beskrivelse af, hvordan de har udmøntet takstreduktionen på 2,0
pct. Sekretariatet for Rammeaftaler vil mundtlig give en status herpå på DAS mødet.
Indstilling
Det indstilles, at:
 Den Administrative Styregruppe godkender takstbilaget 2019
 Den Administrative Styregruppe tager orientering vedr. udmøntning af takstreduktion til efterretning.
Bilag
Bilag 8: Takstbilag 2019
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Referat
Takstbilaget blev godkendt med følgende forbehold:
Aalborg ÆH har indmeldt, at de ønsker at trække fire tilbud ud af rammeaftalen med henvisning til, at der sælges få
pladser til de nordjyske kommuner. Der er endvidere indgået aftaler med købekommunerne, der indeholder de samme
elementer, som er indeholdt i styringsaftalen. Aalborg ÆH lægger sig derfor op ad lovgivningen, som lyder:
Tilbud, som anvendes af flere kommuner end driftskommunen, kan undtages fra styringsaftalen, hvis der er indgået en
aftale mellem driftskommunen og en anden eller få andre kommuner, som anvender de konkrete tilbud, hvis aftalen
omfatter punkterne efter § 10, nr. 2, 3 og 6.
§ 10. Styringsaftalen udarbejdes i overensstemmelse med gældende lovgivning og skal indeholde følgende:
2) Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen.
3) Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud.
6) Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud.
På baggrund af lovgivningen havde DAS en drøftelse af, hvad der kan defineres som få kommuner. Ser man på dataene
i udgiftsanalysen, så benyttes de fire Aalborg ÆH tilbud af mindst 2-4 to nordjyske kommuner.
DAS ønskede ikke at sætte et præcist antal på, hvor mange der kan defineres som “få kommuner”. Der var enighed om,
at det var kontekstafhængigt, hvilket antal, der kunne defineres som få.
Det blev besluttet, at Aalborg ÆH skal fremsende en beskrivelse af, hvor mange kommuner, som præcist benytter sig af
de fire tilbud, samt en begrundelse for, hvorfor det vurderes at være “få kommuner”. Beskrivelsen skal fremsendes til
FU, da der ikke er et nyt DAS møde inden takstbilaget skal ligge klar.
Der var ligeledes en drøftelse af, hvilke forpligtelser, der ligger i den bilaterale aftale mellem driftskommunen og køberkommunerne. Sekretariatet bedes undersøge om der er en indholdsmæssig forskel på at et tilbud er ude eller inde i
aftalen. Herunder bedes der undersøges, hvad formålet er med rammeaftalerne i forhold til fælles tilbudsvifte og tilgængelighed af tilbuddene.
Sekretariatet orienterede om, at alle kommunerne og regionen har fremsendt beskrivelse af, hvordan de har udmøntet
takstreduktion i 2019 sammenholdt med 2016 niveau. Alle har kunnet fremvise en takstreduktion på minimum 2,0 pct.
Orienteringen blev taget til efterretning.
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4. Analyse af behov for længerevarende botilbud til voksne med høretab og yderligere funktionsnedsættelser
Resumé
Aalborg Kommune og Region Nordjylland har udarbejdet en analyse der viser, at der er et udækket behov for længerevarende botilbud til voksne med høretab og yderligere funktionsnedsættelser. Efterspørgslen på området kan ikke
imødekommes hverken nu eller på længere sigt med den nuværende kapacitet.
Det indstilles, at Den Administrative Styregruppe drøfter analysens konklusioner samt drøfter tilgang for sikring af
fremtidig kapacitet og opgavevaretagelse på området.
Baggrund
Aalborg Kommune driver Kridtsløjfen, som er det eneste længerevarende botilbud i Jylland til målgruppen. Kridtsløjfens 18 pladser er aktuelt fuldt udnyttet, og der er dermed ikke ledig kapacitet til målgruppen i Jylland. Der forventes
ikke at blive ledige pladser på Kridtsløjfen de næste 10 år.
Region Nordjylland driver Center for Døvblindhed og Høretab (CDH), hvor der er indskrevet borgere i målgruppen på
midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107. Flere af disse borgere har behov for et længerevarende botilbud efter
servicelovens § 108. I og med at der ikke er ledig kapacitet på Kridtsløjfen, er der risiko for, at disse borgere ikke får
det tilbud, de har behov for.
På den baggrund har Aalborg Kommune og Region Nordjylland gennemført en analyse af kommunernes forventede
behov for boliger til målgruppen. Analysen har taget afsæt i den viden, som CDH samt udfører og myndighed ved Aalborg Kommune har om målgruppen og konkrete borgere.
Aalborg Kommune og Region Nordjylland lægger i fællesskab analysen til behandling i Den Administrative Styregruppe
(se bilag).
Analysens konklusioner:
Aktuelt behov for merkapacitet til målgruppen
Ved tidspunktet for analysens udarbejdelse var der aktuelt et behov for 4-5 ekstra pladser på længere varende botilbud i 2018. Dette har i mellemtiden udviklet sig til et aktuelt behov på 6 pladser.

Behov for merkapacitet til målgruppen i 2022
I 2022 forventes der, ud over den eksisterende kapacitet, en efterspørgsel på yderligere 11-12 pladser på længerevarende botilbud. Det forventes, at 8 af disse 12 pladser vil blive efterspurgt af borgere fra kommuner i Nordjylland.
Forventningen er baseret på følgende:
CDH har kendskab til 11 navngivne borgere, som har eller kunne have behov for en plads på et længerevarende botilbud:
-

6 nuværende borgere som er indskrevet på midlertidigt botilbud på CDH (§107), og som vurderes at have
behov for et længerevarende botilbud nu
3 borgere som er indskrevet på midlertidigt botilbud på CDH på § 107, som vurderes på sigt at have behov for
et længerevarende botilbud
2 konkrete henvendelser fra kommuner om borgere, som endnu ikke er indskrevet på CDH.

Hertil er det i analysen antaget, at der vil være yderligere henvendelser om et behov i 2022 svarende til 1 plads.
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Mulighed for at etablere ekstra pladser på CDH
Regionsrådet har besluttet, at Region Nordjylland ved CDH tilbyder at stille sig til rådighed for kommunerne i en eventuel løsning om etablering af flere pladser til målgruppen.
CDH kan ikke aktuelt tilbyde længerevarende botilbud til målgruppen, men kan inden for en kortere periode tilvejebringe den nødvendige kapacitet, hvis dette aftales. På grund af det eksisterende faglige miljø og den faglige viden om
målgruppen har CDH de rette forudsætninger for at etablere de manglende pladser til målgruppen. Samtidigt vil der
kunne opnås faglige synergier ved de eksisterende tilbud på CDH.
Aalborg Kommune har ikke planer om at etablere flere pladser til målgruppen. Kommunen vil - såfremt det aftales
blandt kommunerne - overlade det til Region Nordjylland at oprette det nødvendige antal pladser.
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 1. Analyse af behov for boliger til voksne med høretab og yderligere funktionsnedsættelser
Referat
Dorte Juul Hansen, Region Nordjylland præsenterede analysen og anbefalingerne. DAS godkendte, at Region Nordjylland etablerer de foreslåede §108 pladser til målgruppen.
Der var en drøftelse omkring tidshorisonten, herunder om regionen har muligheder for at melde takster ind inden udgangen af året, så de kan komme med i Takstbilaget 2019. Sekretariatet tager kontakt til regionen med henblik på at få
opklaret dette.
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5. Årshjul 2019
Resume
DAS præsenteres for årshjul for DAS møder og det kommende års arbejde med udmøntningen af Nordjysk Socialaftale
samt øvrige arrangementer.
Sagsfremstilling
Da Nordjysk Socialaftale er forlænget til 2020 vil næste år ikke omhandle udarbejdelsen af en ny aftale. I stedet bliver
det muligt at udmønte Nordjysk Socialaftale 2018-2020.
DAS møder
DAS mødet i januar har de sidste to år været aflyst, da der generelt ikke er så mange sager til dagsordenen, men sekretariatet er allerede nu bekendt med nogle få dagsordenspunkter til januar 2019 mødet.
Det foreslås, at januar mødet bliver en slags nytårsseminar, hvor DAS får mere tid til overordnede strategiske drøftelser
om samarbejdet på tværs af kommunerne/regionen på det specialiserede socialområde. Helt konkret tænkes der at
bytte rundt på rækkefølgen, så der først er én time med almindelige DAS drøftelser, efterfulgt af frokost og til sidst et
par timer til strategiske drøftelser.
Følgende tidspunkter foreslås til DAS møderne
DAS

KDK
17. januar
26. marts
21. maj
22. august
10. oktober

KKR
25. januar
5. april
6. juni
23. august
25. oktober

8. februar
26. april
21. juni
6. september
8. november

Øvrige aktiviteter
2019 vil være kendetegnet ved en del aktiviteter forbundet ved udmøntningen af Nordjysk Socialaftale. Aktiviteterne
forelægges FU/DAS løbende efterhånden som arbejdsgrupperne er parate til at forelægge deres foreløbige forslag. Der
vil endvidere løbende blive givet en status på arbejdet i august 2019.
På DAS mødet i november 2017 blev det besluttet, at der skulle afholdes et dialogmøde om tilbud i Det forstærkede
samarbejde, hvor myndighed og tilbud havde mulighed for at drøfte ønsker til fremtidige indsatser og samarbejde med
tilbuddene i det forstærkede samarbejde. Dialogmødet skulle ses som den gode begyndelse på den nye periode. Dialogmødet blev dog aldrig holdt, og det forelægges DAS om man ønsker en sådan dialogdag i 2019 i stedet.
Indstilling
Det indstilles, at:
 Den Administrative Styregruppe godkender årshjulet for 2019
Bilag
Bilag 2. Årshjul 2019
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Referat
DAS godkendte årshjulet for 2019, herunder at januar mødet afholdes som et kort DAS møde med efterfølgende nytårsseminar. Det aftaltes, at FU planlægger nytårsseminaret, DAS foreslår at emnet eks. kan være udgiftsstyring af det
specialiserede socialområde og samarbejde med psykiatrien.
DAS besluttede, at der skal afholdes et politisk temamøde om det specialiserede socialområde i 2019. Deltagerkredsen
skal være kommunernes og regionens socialudvalg samt DAS kredsen. Formålet med temamødet er at få fælles målrettede politiske drøftelser på tværs om det specialiserede socialområde.
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6. Status på udmøntningen af Nordjysk Socialaftale
Resumé
DAS er styregruppe for udmøntning af Nordjysk Socialaftale, hvorfor der gives en status på de igangsatte initiativer.
Sagsfremstilling
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 d. 29. november 2018 vil deltagerne på
temdagen drøfte visionen for at give input til den videre udmøntning.
Fokusområde 1: Socialfagligt fokus på beskæftigelse
 Der er blevet udpeget seks fagpersoner og en repræsentant fra Brugerpanelet i en midlertidig arbejdsgruppe,
der skal være med til at planlægge, hvilket fokus man ønsker på kick-off’en på den politiske temadag.
 Arbejdsgruppen vil på baggrund af drøftelserne på den politiske temadag udarbejde udkast til kommissorium
for det videre tværkommunale samarbejde omkring ”socialfagligt fokus på beskæftigelse”. Udkast til kommissorium vil blive præsenteret for DAS på januar mødet 2019.
 Det undersøges om arbejdsgruppen kan suppleres med 1-2 ledere fra beskæftigelsesområdet.
Fokusområde 2: Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien
 På det dobbelte FU møde d. 16. marts 2018 blev det besluttet, at det videre arbejde med at styrke samarbejdet
mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien skal ske i regi af samarbejdsforaene.
 Det blev ligeledes besluttet, at man i regi af DAS Social med fordel kunne have fokus på, hvordan kommunerne
bedst muligt kan organisere sig på den kommunale side.
 Nyt initiativ: DAS bedes tage stilling til om der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der kan give bud på, hvilke
emner man kan arbejde med på den kommunale side.
Fokusområde 3: Nye samarbejdsformer
 Brugerpanel: Brugerpanelet består nu af syv borgere (borgere med sindslidelse: 3 personer; borgere med udviklingshæmning: 3 personer; brugerorganisationsrepræsentant: 1 person). Hertil undersøges muligheden for
at supplere med borgere med en erhvervet hjerneskade samt pårørende.
 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.
Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe tager status for udmøntningen af Nordjysk Socialaftale til efterretning.

Den Administrative Styregruppe drøfter om der skal igangsættes en undersøgende arbejdsgruppe vedr. fokusområde 2: Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien.
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Referat
Sekretariatet gav en mundtlig orientering på udmøntningen af Nordjysk Socialaftale.
Der orienteredes om, at visionen om egenmestring og fokusområde 1: Socialfagligt fokus på beskæftigelse begge drøftes
på temadagen den 29. november. Pr. 7 november var der tilmeldt 55 deltagere til temadagen, heraf primært embedsmænd. Det aftales at sekretariatet sender deltagerlisten ud til DAS med henblik på, at DAS kredsen vurderer om der er
yderligere, der skal deltage fra deres organisation. Der er tilmeldingsfrist til temadagen den 14. november.
Fokusområde 2: Samarbejde mellem socialområdet og behandlingspsykiatrien blev drøftet, herunder om der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som kan give bud på, hvilke emner man kan arbejde med på den kommunale side. Fra flere
kommuner beskrives det, at der er store udfordringer i forhold til at få den kommunale røst frem i samarbejdsfora vedr.
socialpsykiatrien. Det er tidligere aftalt, at samarbejdsfora skal beskrive opgaveglidning fra psykiatrien til socialpsykiatrien, men dette emne er endnu ikke behandlet i samarbejdsfora. Det aftales, at Leif Serup tager dette med til næste
møde i DAS sundhed.
Der er enighed om, at drøftelser vedr. selve organiseringen på det kommunale område skal parkeres indtil man er nået
videre med organiseringen i forbindelse med udarbejdelsen af den nye sundhedsaftale. I stedet skal der udarbejdes en
kortlægning i samarbejde mellem Rammeaftalesekretariatet og Sundhedssekretariatet og med inddragelse af handicapchefkredsen og psykiatrien. Kortlægningen skal indeholde følgende:
1.
2.
3.

Hvilke udfordringer er der for den kommunale socialpsykiatri?
Hvilke områder behandles i den nye sundhedsaftale?
Hvilke af disse udfordringer kan med fordel varetages i regi af DAS Social og hvilke skal varetages i regi af sundhedsaftalen?
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7. KL’s koordinationsforum den 14. november 2018
Resumé
Den 14. november 2018 afholdes der koordinationsforum i regi af KL, der er en række punkter på dagsordenen som er
relevante for DAS, punkterne gennemgås til orientering i kredsen.
Sagsfremstilling
DAS Nordjylland er repræsenteret ved Rikke Albrektsen og Henrik Aarup-Kristensen i KL’s koordinationsforum på det
specialiserede socialområde. Følgende punkter er dagsordenssat til mødet:


Koordination af de lands- og landsdelsdækkende tilbud – rammeaftalen for 2019-2020
o Der gives en status på CDH’s arbejde med at øge tilgangen af borgere til skoletilbuddet til børn med
døvblindhed.
o De skal tages stilling til, hvor ofte der ønskes en analyse af udbud/efterspørgsel for de lands- og
landsdelsdækkende tilbud nu, hvor rammeaftalerne er blevet toårige.
o Der skal tages stilling til om der stadig skal laves en større rundspørge blandt kommunerne i forhold
til de lands- og landsdelsdækkende tilbud, herunder udarbejdelsen af analyserapporten, der beskriver balancen mellem udbud/efterspørgsel, jf. bilag 5.



Det landsdelsdækkende tilbud Center for Høretab, som drives af Region Syddanmark.
o Botilbuddet, som ikke er et landsdelsdækkende tilbud har vigende tilgang, hvilket har en negativ effekt på skoletilbuddet, som er et landsdelsdækkende tilbud.



Kofoedsminde – finansiering og visitation
o DASSOS Midtjylland foreslår, at man ændrer lovgivningen for type 2 borgere på Kofoedsminde. I dag
er disse objektiv finansieret, men DASSOS Midtjylland foreslår en hel eller delvis takstdrevet finansiering eller ændring i fordelingsnøglen på tværs af kommunerne.



Status på dialog med National Koordinationsstruktur
o Der orienteres om, at Socialstyrelsen påbegynder en opfølgning på CU om borgere med spiseforstyrrelser
o Socialstyrelsen har anmodet om eksempler på matrikelløse indsatser inden for de målgrupper, som
de overvåger i regi den nationale koordinationsstruktur.



Belægningen på krisecentrene
o Sekretariatet for Rammeaftaler i Nordjylland har lavet en analyse, der viser, at de private krisecentre
generelt har højere takster end de kommunale krisecentre. Med udfordringerne i forhold til selvvisitering, så skal det drøftes, hvordan man ønsker at gribe problemstillingen an.



Analyse af køb og salg af ydelser
o Der har været afholdt en workshop med repræsentanter fra kommuner fra alle regioner, hvor man
drøftede mulighederne for mere gennemsigtige takster og muligheden for at lave en takststruktur,
der i højere grad understøtter progression.

Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe drøfter dagsordenen til Koordinationsforum.
Bilag

Bilag 3: Brev fra DASSOS vedr. Kofoedsminde
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Referat
DAS drøfter dagsordenen til koordinationsforum.
Sekretariatet præsenterede indsamlede data for krisecentre, hvilket viser at der er kommet markant flere private krisecenterspladser de seneste år samt at de private pladser gennemsnitligt er dyrere end de kommunale pladser. Dette
kombinereret med reglerne om selvvisitering på både krisecenter og forsorgshjemsområdet gør at DAS er bekymret for
styringsmulighederne. Leif Serup orienterede om, at der i forhold til forsorgshjem endvidere er behov for at være opmærksom på at forsorgshjem kan bevilge efterforsorg som kommunerne er forpligtet til at betale.
Det aftales, at sekretariatet udsender følgende til DAS kredsen:
 Sekretariatets analyse af data over pladser og takster på området
 Analyse af området foretaget af ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold.
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8. Status på sammenlægning af Rehabiliteringscenter Strandgården og Neurocenter Østerskoven
Resume
Regionsrådet i Region Nordjylland har den 30. oktober 2018 godkendt, at aktiviteterne på hjerneskadeområdet i Region
Nordjyllands Specialsektor samles på Neurocenter Østerskoven.
Baggrund
Sammenlægningen er begrundet i en analyse af området, hvor det vurderes, at det regionale hjerneskadeområde med
samlingen vil kunne imødekomme den nuværende og fremtidige efterspørgsel af pladser i Nordjylland. Samtidig med
at der vil kunne opnås fordele af mere bredt funderede faglige vidensmiljøer, synergieffekter og stordriftsfordele.
Eftersom både Strandgården og Østerskoven er en del af det forstærkede samarbejde har der været en høringsrunde i
ekspertpanelet og DAS vedr. ændringen af tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde. I høringssvaret vurderes det,
at sammenlægningen af Strandgården og Østerskoven ikke giver udfordringer i forhold til kommunernes samlede behov
for kompetencer på området.
Orientering
Region Nordjylland giver på DAS mødet en kort orientering om behandlingen af sammenlægningen på regionsrådsmødet den 30. oktober 2018.
Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe tager orienteringen til efterretning

Referat
Dorthe Juul Hansen orienterede om, at Regionsrådet har godkendt sammenlægningen og udvidelsen af pladser på
Østerskoven. I samme ombæring går Østerskoven fra at være selvejende med driftsoverenskomst med regionen til at
være en regional institution.

13/19

Click here to enter text.
Dokument: Neutral titel

Sager til orientering

Punkt 9

9. Status på de særlige pladser i Psykiatrien
Resumé
DAS gives en tilbagemelding på kommunernes forventning til brug af de særlige pladser samt en orientering om drøftelser mellem KL, Danske Regioner og Sundhedsministeriet om muligheden for at ændre i visitationskriterierne eller
antallet af pladser.
Antal visiterede borgere til de særlige pladser
På mødet d. 24. august blev DAS orienteret om, at der kun er visiteret borgere til færre end halvdelen af de særlige
psykiatrisk pladser, der er oprettet på landsplan. I Nordjylland var alle fire pladser dog ibrugtaget. I forbindelse med
oprettelsen af fire yderligere pladser i Nordjylland pr. 1. oktober har Sekretariatet for Rammeaftaler spurgt de nordjyske
kommuner, hvor mange de forventer at visitere til pladserne inden for de næste tre måneder.
Tilbagemeldingen fra de nordjyske kommuner er, at de forventer at kunne visitere 2-4 borgere inden for de næste tre
måneder. På landsplan er status p.t., at 40 ud af de 83 oprettede pladser er ibrugtaget.
Forhandlinger mellem KL, Danske Regioner og Sundhedsministeriet
KL forsøgte i forbindelse med Økonomiforhandlingerne for 2019 at få antallet af pladser reduceret. Dette uden held,
men i stedet blev det foreslået, at man kan se på muligheden for at ændre på de relative stramme visitationskriterier,
der er til de særlige pladser. På baggrund af input fra KL og Danske Regioner har Sundhedsministeriet d. 30. oktober
sendt lovforslag om ændring af psykiatrilovens bestemmelser om visitationskriterierne til de særlige pladser i høring, jf.
bilag 4. Grundet interne arbejdsgange i KL skal kommunerne give input til høringssvar senest d. 1. november. På DAS
mødet vil der blive en mundtlig tilbagemelding på, hvilke input der er kommet fra de nordjyske kommuner.
KKR Hovedstaden og KKR Midtjylland har i henholdsvis september og oktober fremsendt brev til KL, hvor de ønsker, at
KL i højere grad skal have fokus på at nedbringe antallet af særlige pladser på landsplan, jf. bilag 5 og 6. KL har efterfølgende sammen med Danske Regioner d. 28. oktober fremsendt en pressemeddelelse, hvor man opfordrer til, at man
omlægger nogle af de særlige pladser til ordinære psykiatriske sengepladser, jf. bilag 7.
Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe tager orienteringen til efterretning.
Bilag
Bilag 4: Høring om ændring af de særlige pladser i Psykiatrien
Bilag 5: Brev fra KKR Hovedstaden til KL vedr. de særlige pladser i Psykiatrien
Bilag 6: Brev fra KKR Midtjylland til KL vedr. de særlige pladser i Psykiatrien
Bilag 7: Pressemeddelelse fra KL og Danske Regioner vedr. de særlige pladser i Psykiatrien
Referat:
Formanden orienterede om, at der er sendt et samlet høringssvar fra de nordjyske kommuner til KL. Dette orienteres
der også om på KKR mødet den 16. november.
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10. Orientering fra KKR
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.


Finansieringsmodel Taleinstituttet



De særlige pladser i Psykiatrien

Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe tager orienteringerne til efterretning
Referat:
Helene Lund Therkelsen orienterede om relevante sager på KKR mødet.
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11. Evt.
Referat
Leif Serup orienterer om at opstramningen af tilsynsområdet er strandet.

12. Næste møde
Næste møde afholdes den 17.01.2019
Der er lagt op til at DAS mødet afholdes kl. 12-13, efterfulgt af frokost og nytårsseminar kl. 13-16, jf. punkt 5 på dagsordenen.

Referat
Næste DAS møde afholdes den 17. januar. Mødet afkortes og der afholdes efterfølgende nytårsseminar.
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13. Ny finansieringsaftale for Taleinstituttet
Baggrund
Der er aftalt en fireårig forpligtende finansieringsaftale for Taleinstituttet gældende for 2016-2019. Finansieringsaftalen
udløber den 31. december 2019, hvorfor det skal besluttes om den skal forlænges og i hvilken form. Kommunaldirektørkredsen (KDK) har drøftet finansieringsaftalen den 3. november 2018, og ønsker på den baggrund tre modeller fremlagt. Modellerne og den videre proces præsenteres for DAS kredsen med henblik på en drøftelse af fordele og ulemper
ved modellerne.
Sagsfremstilling
Den Administrative Styregruppe aftalte på mødet d. 24. august 2018, at der er behov for en politisk drøftelse vedrørende
ny finansieringsaftale for Taleinstituttet. På den baggrund har der været en drøftelse i KDK den 3. november, hvor det
blev aftalt at ud over de to modeller som Aalborg Kommune har fremlagt for ny finansieringsaftale, så skal der udarbejdes en tredje model, som baserer sig på en fordeling efter indbyggertal. De tre modeller præsenteres herunder.
Aalborg Kommune har fremlagt to modeller for en ny finansieringsaftale:
Model A (nuværende aftale):
 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. og de øvrige nordjyske kommuner 8 mio. kr.
 Fordelingen af de 8 mio. kr. aftales internt mellem de øvrige nordjyske kommuner.
Model B (ingen aftale):
 Der indgås ikke en finansieringsaftale og Taleinstituttets kapacitet justeres således, at det primært er et Aalborg
Kommune tilbud
 Det vil være muligt for de øvrige nordjyske kommuner at købe ydelser til VISO takst eller evt. indgå bilaterale
aftaler
 Kommunerne er ikke garanteret, at der ikke kan forekomme ventelister
 Hvis der ikke indgås en finansieringsaftale udgår Taleinstituttet af det forstærkede samarbejde. Tilbuddet vil
dog fortsat være en del af det almindelige rammeaftalesamarbejde
KDK har ønsket at supplere de to modeller fremlagt af Aalborg Kommune med nedenstående model.
Model A1 (nuværende aftale med fordeling efter indbyggertal):
 Taleinstituttet har brug for en minimumsomsætning, på 18,2 mio. kr. for at kunne opretholde specialiseringsniveauet.
 Aalborg Kommune vil fortsat finansiere 10,2 mio. kr. og de øvrige nordjyske kommuner 8 mio. kr.
 Fordelingen af de 8 mio. kr. mellem de øvrige nordjyske kommuner sker på baggrund af indbyggertal jf. ”bilag
10: Beregninger til model A1”
Fremadrettet proces
KDK har besluttet følgende proces:
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Forum

Dato

Bemærkninger

DAS

17. januar 2019

DAS udarbejder forslag til KKR drøftelsen

KDK

25. januar

Forslag til KKR drøftelsen behandles på KDK

KKR

8. februar 2019

Det er nødvendigt med en endelig afklaring på dette møde af hensyn til
driftsmæssige justeringer såfremt der ikke indgås en finansieringsaftale

Udsendelse til alle byråd

11. februar 2019

Såfremt KKR ønsker en ny finansieringsaftale udsendes den fælles løsning til endelig godkendelse i alle byrådene jf. proces fra forrige finansieringsaftale.

Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe drøfter forslag til modellerne for ny finansieringsaftale, herunder fordele og
ulemper ved modellerne
Bilag
Bilag 9: Kommuneopdelt forbrugsoversigt på Taleinstituttet 2016 -2018
Bilag 10: Beregninger til model A1
Referat
Formanden orienterede om drøftelserne i kommunaldirektørkredsens vedr. Taleinstitutters finansieringsmodel, herunder at kommunaldirektørkredsen har til føjet model A1.
Fordele og ulemper ved de fremlagte modeller blev drøftet, og sekretariatet omdelte et udkast til mulige fordele og
ulemper, herunder følgende:
Model B: Kapaciteten på Taleinstituttet vil ved model B svare til forbruget
Model B: Det er uvist om det højt specialiserede tilbud vil kunne tilbydes andre kommuner end Aalborg ÆH.
Model A og A1: Som udgangspunkt vil der ikke være ventelister ved disse modeller
Det aftales, at sekretariatet kontakter Aalborg ÆH med henblik på driftsherres input til fordele og ulemper ved de opstillede modeller.
Herefter vil kommunaldirektørkredsen få fremlagt de tre modeller, inklusiv fordele og ulemper inden modellerne forelægges KKR. Der arbejdes mod, at en endelig beslutning vedr. Taleinstituttet kan aftales på KKR mødet d. 8. februar
2019.
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14. Myndighedsnetværk
Resumé
FU har på mødet den 22. oktober drøftet muligheden for, at der etableres et myndighedsnetværk på voksenområdet
og et myndighedsnetværk på børneområdet på tværs af de nordjyske kommuner. Der ønskes en drøftelse heraf på DAS
mødet.
Baggrund
Der findes i dag et netværk for børne- og familiechefer, et netværk for PPR chefer/PPR-konsulenter og et netværk for
handicapchefer. Endvidere driver KL på vegne af Socialstyrelsen et ledernetværk på børn- og ungeområdet, hvor både
myndighed og udfører inviteres med. Ledernetværket er opdelt i de fem regioner og er en slags inspirationsmøder, hvor
diverse oplægsholdere kommer og præsentere forskellige tiltag.
Som en pendant til dette har KL oprettet to myndighedsnetværk – et for Vestdanmark og et for Østdanmark. Der findes
således ikke et netværk for myndighedschefer på voksenområdet på tværs af alle de nordjyske kommuner. Dog findes
der klyngebaserede uformelle myndighedsnetværk på tværs af enkelte kommuner i Nordjylland.
I forbindelse med drøftelser i Udviklingsstrategigruppen har man peget på, at kommunerne ikke har tilstrækkelig viden
om hinandens tilbud, ligesom der mangler vidensdeling om hvad der er de gode tilbud – privat, kommunalt og regionalt.
Sagsfremstilling
Hidtil har der været et stort fokus på tværs af kommunerne på at gøre vores tilbud bedre og mere effektive, blandt
andet i regi af Handicapchefkredsen, men knap så stort fokus på, hvordan man i fællesskab kan forbedre myndighedsarbejdet. Dette skal holdes op imod, at flere og flere kommuner har oprustet på myndighedssiden.
I Region Midt har man et myndighedsnetværk for voksenområdet og et for børne- ungeområdet, hvilket de finder givtigt. Både i netværket, men også i forhold til DASSOS, som i forskellige sager ønsker input fra netværkene.
For at understøtte kommunernes fokus på myndighedsarbejdet foreslås det, at der oprettes et myndighedsnetværk på
voksenområdet og myndighedsnetværk på børneområdet. Ledernetværket for børne- og ungeområdet er i højere grad
et inspirationsnetværk, hvor der her lægges op til uformelle drøftelse om den daglige drift af myndighedsarbejdet, fx
udfordringer i myndighedsrollen, organisering, viden om gode tilbud og anden vidensdeling om stort og småt.
Såfremt der ønskes et myndighedsnetværk, kan Sekretariat for Rammeaftaler indkalde til det første møde, men derefter
foreslås det, at kommunerne selv driver netværket, ligesom det gør sig gældende for Handicapnetværket.
Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe drøfter forslag om oprettelsen af et myndighedsnetværk på voksen- og børneområdet
Referat
DAS kredsen er ikke afvisende overfor netværksgrupper på myndighedsområdet, men er bekymret for mængden af
netværksgrupper. Kommunerne er forskelligt organiserede, og i nogle kommuner er myndigheden under handicap- og
psykiatricheferne som allerede har et netværk. DAS kredsen overvejer om, man i stedet skal opjustere handicapchefkredsen med myndighedsfunktionen fra de kommuner, der ikke allerede har myndighed repræsenteret i handicapchefkredsen. Det aftales, at sekretariatet spørger handicapchefkredsen herom.
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