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Møde Den Administrative Styregruppe 

Tid 26. marts 2019, kl. 13.00-16.00  

Sted De særlige pladser – sengeafsnit N1, indgang 7 - Festsalen. 

Hjørringvej 180, 9700 Brønderslev.  

Deltagere Anne Krøjer (Vesthimmerland), Dorte Juul Hansen (Region Nordjylland), Hans Chr. Mariega-
ard (Aalborg Kommune FB), Hanne Madsen (Jammerbugt Kommune), Henrik Rene Christen-
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Helene Lund Therkildsen (KKR), Charlotte S. Andersen og Morten Aggerholm (begge sekre-
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Punkt 1 + 2 

 

Velkomst 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe godkender dagsordenen 

 

 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 7. november 2018 

 

DAS mødet i januar blev aflyst grundet for få dagordenspunkter. I stedet blev der udsendt en orienteringsmail til DAS, 

jf. bilag 1. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe godkender referatet fra DAS mødet den 7. november 2018. 

 

Bilag 

Referatet kan findes her 

Bilag 1. Orienteringsmail til DAS d. 22. januar 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

http://rammeaftalernord.dk/moeder-i-das/2018/


 
Click here to enter text. 
Dokument: Neutral titel 

 

3/15 

 

 

 

Sager til behandling 

 

Punkt 3 

3. Sekretariat for Rammeaftalers rolle i at sikre vidensdeling 

Resumé 
I forlængelse af at Nordjysk Socialaftale har fået et mindre bureaukratisk og mere udviklingsorienteret fokus, er det 
blevet nødvendigt at kigge på, hvordan sekretariatets kommunikationsmåder kan understøtte udmøntningen af Nord-
jysk Socialaftale. På baggrund af interview med udvalgte kommuner fremlægges der forslag til, hvordan sekretariatet 
både kan understøtte vidensdeling på tværs og sikre, at den viden der oparbejdes i sekretariatets arbejdsgrupper distri-
bueres løbende. 
 

Baggrund 

I takt med at DAS har nedsat arbejdsgrupper for at udmønte Nordjysk Socialaftale opbygger disse arbejdsgrupper lø-

bende viden, erfaringer og gode eksempler i henhold til fokusområderne. Tidligere har man distribueret denne viden 

via en stor temadag, når arbejdet er overstået eller via en rapport. Det vurderes dog, at det er fordelagtigt at give indblik 

i den opsamlede viden løbende. Således vil man sætte mere fokus på de ønskede emner som eksempelvis egenmestring. 

Samtidig har flere ledere og chefer tilkendegivet, at der er en stor efterspørgsel efter ny viden og inspiration på tværs 

af kommunerne/regionen. Men at der ikke er tid i dagligdagen til at være opsøgende på den nye viden eller blot at få 

kendskabet til det gode eksempel fra nabokommunen.  

 

Med henblik på at undersøge om Sekretariat for Rammeaftaler kunne lave en mere løbende vidensdeling og understøtte 

relevante vidensbehov godkendte FU, at der blev ansat en virksomhedspraktikant i otte uger. Formålet med praktikken 

var at undersøge, hvordan man bedst muligt kunne understøtte udmøntningen af Nordjysk Socialaftale samt hvad kom-

munernes vidensbehov er og på hvilken måde sekretariatets tværgående rolle kunne passe med det behov.  

 

Sagsfremstilling 

Der blev interviewet ledere og chefer fra fem kommuner. Her blev det klart, at der både var et behov for en bedre 

kommunikation om de resultater, der kommer fra de arbejdsgrupper, der nedsættes i regi af Nordjysk Socialaftale, men 

også et behov for at få viden om de lokale succeshistorier, som man med fordel vil kunne lade sig inspirere af.  

 

På baggrund af interviewene foreslås følgende initiativer:        

 

Vidensbrev (forslag til navn: ”Tværkommunal viden”) 

Der udarbejdes løbende et vidensbrev, som kan formidle relevant viden på en kort og enkel måde. Vidensbrevet er 

tænkt til at formidle den viden som er udarbejdet i regi af arbejdsgrupper eller viden om de gode eksempler i de nord-

jyske kommuner og regionen. Det er ikke en tæt tekst, men derimod en notits om, hvad der rører sig, så det er muligt 

selv at finde mere information, hvis det er relevant. Eksempler på emner til vidensbrevet kan være: 

- Gode eksempler på egenmestring som Egenmestringsgruppen har afdækket i arbejdet 

- Gode eksempler på, hvordan man kan lykkes med samarbejde i spændet mellem beskæftigelse- og socialom-

rådet for udsatte borgere. Eksempler som er afdækket i arbejdet i arbejdsgruppen om socialfagligt fokus på 

beskæftigelse 

- Eksempler på nye projekter, tilgange eller arbejdsmetoder som kommunerne ønsker at dele med de øvrige 

kommuner/regionen. 
 

Vidensbrevet foreslås distribueret via:  

• Mail, hvor man kan til- og framelde sig.  

• LinkedIn – Sekretariat for Rammeaftaler vil oprette en profil, hvor nyhedsbrev og anden relevant information 

vil blive kommunikeret. 

• Hjemmesiden, hvor alle tidligere videnbreve vil fremgå, så de hurtigt kan søges frem. 
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Navn til sekretariatet 

I forlængelse af at sekretariatet ikke længere udarbejder Rammeaftalen, men tværtimod Nordjysk Socialaftale foreslås 

det at navnet følger med denne udvikling. Der er foreløbigt følgende forslag til nyt navn:  

- Socialsekretariat Nordjylland 

- Sekretariat for Nordjysk Socialaftale 

- Nordjysk Socialsekretariat 

- Andet? 

 

I samme ombæring kan man med fordel forny sekretariatets logo. Forslag til logo med ovenstående navneforslag illu-

streres i tabellen herunder. 

 

Tabel: Forslag til navn og logo 

 

 

 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

• Den Administrative Styregruppe drøfter forslag om, at der udarbejdes et vidensbrev, der kan understøtte 

vidensdeling på tværs af kommunern/regionen. 

• Den Administrative Styregruppe vælger, hvad sekretariatet fremadrettet skal hedde. 
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Punkt 4 

4. Input til KL’s analyse af køb og salg af ydelser på det sociale område 

Resumé 

KL ønsker input fra de fem styregrupper i forhold til deres forslag til at sikre mere gennemsigtighed i takster og udvik-

lingen af en ny takststruktur, der i højere grad understøtter progression. 

 

Baggrund 

Regeringen og KL aftalte med økonomiaftalen 2019 at igangsætte en analyse af markedet for køb og salg af pladser og 

indsatser på det sociale område. Analysen skal "bidrage med løsningsmodeller, der kan fremme et omkostningseffektivt 

marked, der samtidig sikrer den bedst mulige indsats og progression for borgeren". Analysen udarbejdes af en arbejds-

gruppe med deltagelse fra Finansministeriet, Børne- og Socialministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL.  

 

De nordjyske kommuner har tidligere været involveret i arbejdet i regi af styringsaftalegruppen, herunder deltaget i to 

workshops, hvor man har givet input til arbejdet.  

 

Hensigten er, at analysen skal levere input omkring løsningsmodeller, som kan indgå i økonomiforhandlingerne for 2020. 

 

Sagsfremstilling 

KL ønsker input fra Den Administrative Styregruppe i forhold til de foreslåede løsningsmodeller, jf. bilag 2. KL anbefaler 

løsningsmodel 2, og ønsker en drøftelse i Den Administrative Styregruppe om: 

• Fordele og ulemper ved de foreslåede takststrukturer, herunder om model 2 med differentieret servicetakst 
(frivillig model) vil være at foretrække 

• Fordele og ulemper ved, at der gives hjemmel til at indarbejde progressionsfremmende incitamenter i takst-
strukturen. 

• Fordele og ulemper ved, at KL i samarbejde med relevante ministerier udarbejder en skabelon til standard-
kontrakter, og at denne bliver frivillig at anvende. 

 
Sagsfremstilling og anbefalinger blev behandlet og godkendt på KL’s socialudvalg d. 7. marts, og vil endvidere blive 
behandlet i KL’s bestyrelse d. 20. marts. Der gives en mundtlig tilbagemelding på DAS mødet vedr. bestyrelsens be-
handling af sagen.  
 
Da datoerne for behandling af sagen i KL var før DAS mødet behandlede FU sagsfremstilling og anbefaling på mødet d. 
4. marts. Efterfølgende sendte FU bemærkninger til KL, jf. bilag 4.  
 
Opsummeret bakkede FU op omkring KL’s sagsfremstilling, herunder model 2. 

 

Det er aftalt med KL, at såfremt drøftelsen i DAS giver anledning til nye eller ændrede bemærkninger, fremsendes de 

hurtigst muligt efter DAS mødet. KL vil efterfølgende tage bemærkninger med videre i drøftelsen med ministerierne, 

herunder i den tekniske udformning af den fremlagte plan. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe drøfter KL’s status på analyse af køb og salg af ydelser på det sociale område, 

herunder de tre fremlagte spørgsmål. 

 

Bilag  

Bilag 2. KKR Status på analyse af køb og salg af ydelser på det sociale område 

Bilag 3. Fordele og ulemper ved takstmodeller 

Bilag 4. FU’s bemærkninger til vedr. sag om analyse af køb og salg af ydelser på det sociale område  
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Punkt 5 

5. Fokuspunkter til årsrapport for Socialtilsyn Nord 

Resume 

Socialtilsyn Nord anmoder DAS om ønsker til fokuspunkter i Socialtilsyn Nords årsrapport 2020. Endvidere orienteres 

der om, hvilke fokuspunkter der har været de forgangne år. 

 

Baggrund 

Årsrapporten fra Socialtilsyn Nord er sammensat af kapitler, der omhandler Socialtilsyn Nords virke og udvalgte fokus-

punkter:  

  

• Fokuspunkter er emner, som Socialtilsynet kan vælge (men altså ikke behøver) at have særligt fokus på i års-

rapporten, fx tilbuddenes evne til at understøtte borgernes læring. Fokuspunkterne kan være unikke for Soci-

altilsyn Nord, men de kan også fungere som et fælles emne for alle fem socialtilsyn. 

• Socialtilsyn Nords virke beskriver årets produktionsdata, eksempelvis hvor mange tilsynsbesøg socialtilsynet 

aflægger, sagsbehandlingstider og sanktioner. 

  

Årsrapporten for 2018 fremlægges på DAS mødet d. 21. maj. Fokuspunkterne hertil blev udvalgt i 2017. 

 

Sagsfremstilling 

Til maj mødes de fem tilsyn, hvor det fælles fokuspunkt for årsrapporten 2020 skal udvælges, jf. bilag 5.  

I den forbindelse vil Socialtilsyn Nord høre DAS om eventuelle ønsker til punkter der kunne være det tværgående og/el-

ler lokale fokuspunkt. 

 

Endvidere fremsendes en oversigt over, hvilke fælles og lokale fokuspunkter der har været siden 2014, jf. bilag 6. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

• Den Administrative Styregruppe drøfter, hvilke fokuspunkter der ønskes i årsrapporten for 2019. 

• Den Administrative Styregruppe tager oversigt over fælles og lokale fokuspunkter til orientering 

Bilag  

Bilag 5. Socialtilsyn Nord – Årshjul 2019 
Bilag 6. Fælles og lokale fokuspunkter 2014-2019 
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Punkt 6 

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: 

 

Den overordnede vision: Egenmestring 

Arbejdsgruppen har bedt de nordjyske kommuner og regionen komme med gode eksempler på egenmestring, fx meto-

der, tilgange og særlige tilbud. Afdækningen skal bruges til: 

• At finde tilbud, som kan give inspiration til andre tilbud. 

• Udpegning af mulige områder for efteruddannelse og mulige ændringer i den pædagogiske grunduddannelse 

(UCN). 

• Se på muligheden for at styrke samarbejdet mellem myndighed og driftsherre. 

 

Fokusområde 1: Socialfagligt fokus på beskæftigelse 

Kommissoriet for socialfagligt fokus på beskæftigelse er godkendt. I bilag 7 fremgår det, hvem der er udpeget til at sidde 

med i arbejdsgruppen.  

Arbejdsgruppen har afholdt første møde og er i gang med de første afgrænsninger af arbejdsgruppens fokusområde. 

 

Fokusområde 2: Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien 

På sidste DAS møde blev det besluttet, at der skal ske en kortlægning af de udfordringer, som man ser for den kommu-

nale socialpsykiatri. Formålet med kortlægningen var at vurdere, om der er behov for at igangsætte et arbejde på tværs 

af kommunerne i forhold til socialpsykiatrien. Rammeaftalesekretariatet har i den forbindelse bedt udviklingsstrategi-

gruppen om at undersøge i egen kommune, om man oplever udfordringer for den kommunale socialpsykiatri som med 

fordel kan håndteres fælleskommunalt. Dog med undtagelse af følgende typer udfordringer: 

• Samarbejde med behandlingspsykiatrien samt opgaveglidning fra psykiatrien til socialpsykiatrien, eftersom 

dette håndteres i regi af samarbejdsfora og DAS Sundhed 

• Selve organiseringen på det kommunale område, da det skal parkeres indtil man er nået videre med organise-

ringen i forbindelse med udarbejdelsen af den nye sundhedsaftale. 

 

Følgende er blevet meldt ind, som mulige emner: 

• Vidensformidling om hvilke beføjelser og rammer, der gælder for socialpsykiatrien, herunder for bostøtten.  

• Hvordan man kan sikre bedre koordinering på tværs af myndighed, udfører og beskæftigelsesområdet. 

• Hvordan passer kommunernes nuværende og fremadrettede organisering til Psykiatriens organisering, herun-

der Patientens team. 

 

Der skal tages stilling til, om ovenstående skal indgå som initiativer i regi af Nordjysk Socialaftale. 

 

På sidste møde i DAS Sundhed blev det endvidere besluttet, at der skal holdes en temadag om Psykiatrien. Den videre 

planlægning, herunder valg af tema for dagen, vil være forankret i rammeaftalesekretariatet og sundhedssekretariatet 

med inddragelse af regionen/Psykiatrien.  
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Fokusområde 3: Nye samarbejdsformer 

Der er endnu ikke udarbejdet en struktureret plan for udmøntning af fokusområde 3.  

 

Et af de initiativer der er udmøntet i regi af fokusområdet er Brugerpanelet. Brugerpanelet består nu af ni medlemmer, 

og sekretariatet har derfor besluttet ikke at tage flere medlemmer ind pt. Deltagerne repræsenterer det specialiserede 

socialområde bredt, herunder socialpsykiatrien, hjerneskadeområdet, udviklingshæmning og fysiske handicaps.  

 

Der deltager en repræsentant fra brugerpanelet i Egenmestringsgruppen og to repræsentanter i arbejdsgruppen for 

socialfagligt fokus på beskæftigelse. Sekretariatet vurderer overordnet, at Brugerpanelet er kommet godt fra start. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe tager status for udmøntningen af Nordjysk Socialaftale til efterretning. 

• Den Administrative Styregruppe drøfter om der på baggrund af indmeldingerne vedr. fokusområde 2 skal 

igangsættes initiativer i regi af Nordjysk Socialaftale. 

 

Bilag  

Bilag 7. Kommissorium for arbejdsgruppen Socialfagligt fokus på beskæftigelse  
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Punkt 7 

7. Lukning af bofællesskab Borgergade 6 (Tilbuddene i Aalestrup), Vesthimmerlands Kommune 

 

Resumé 

Vesthimmerlands Kommune planlægger at lukke et bofællesskab, som er en del af et rammeaftaletilbud.  

 

Baggrund 

Vesthimmerlands Kommune driver fem mindre bofællesskaber (ABL §105) i Aalestrup til borgere med nedsat fysisk og 

psykisk funktionsniveau. Samlet går de fem botilbud under betegnelsen ”Tilbuddene i Aalestrup”, hvor der samlet er 24 

pladser: 

• Krogen, Lucernevangen, Borgergade 6: 15 pladser (1.559 kr./døgn) 

• Bøgen og Rosenvænget: 9 pladser (2.719 kr./døgn) 

 

Vesthimmerlands Kommune planlægger at lukke Krogen, Lucernevangen og Borgergade 6 og i stedet bygge et nyt og 

større tilbud med plads til 20 borgere, som forventes at stå klar ultimo 2020. Denne beslutning er affødt af de budget-

udfordringer der er, og altid har været, i Tilbuddene i Aalestrup som følge af de meget små boenheder. 

 

Aktuelt er der fem ledige pladser i Tilbuddene i Aalestrup: to pladser på Bøgen, en plads på Rosenvænget og to pladser 

på Rosengården, hvoraf den ene bruges som aflastningsplads pt. Der er aktuelt ikke kendskab til nye borgere på vej til 

de ledige pladser. 

 

Sagsfremstilling 

Da driften af bofællesskabet Borgergade 6 ikke længere er rentabelt, hvilket delvis skyldes behovet for nattevagt til en 

af borgerne, ønsker Vesthimmerlands Kommune at fremrykke lukningen af bofællesskabet Borgergade 6, så tilbuddet 

lukkes allerede inden sommerferien.  De to øvrige boenheder forventes først at lukke, når det nye tilbud står klar.  

 

I dag bor der fire borgere på Borgergade 6 – to fra Vesthimmerlands Kommune og to fra Region Midt. De fire borgere 

vil blive flyttet til øvrige tilbud i kommunen, heraf vil tre af borgerne blive flyttet til andre boenheder i Tilbuddene i 

Aalestrup. Dette sker efter dialog med myndighed og de fire borgere, som alle har accepteret flytningen.  

 

Flytningen af de fire borgere forventes ikke at få negative takstmæssige konsekvenser for de fire andre boenheder i 

Tilbuddene i Aalestrup. 

 

Jf. Styringsaftalen har en driftsherre mulighed for hurtig lukning af et tilbud med en lav belægningsprocent, men med 

en skriftlig orientering til Den Administrative Styregruppe med en høringsperiode på 1 måned. Derefter træffes den 

endelige beslutning af driftsherren. Høringssvaret har ikke opsættende virkning, men indgår som bidrag til driftsherrens 

endelig beslutning. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe drøfter Vesthimmerlands Kommunes plan om at nedlægge bofællesskabet 

Borgergade 6. 
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Punkt 8 

8. Henvendelse fra Socialstyrelsen vedr. Rehabiliteringscenter Strandgården 

 

Resumé 

Socialstyrelsen udsendte i 2014 en Central Udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. De nordjyske 

kommuner og Region Nordjylland indmeldte i forlængelse heraf, at der i Nordjylland var tre højt specialiserede rehabi-

literingstilbud til målgruppen. To af disse tilbud sammenlægges nu, nemlig Neurocenter Østerskoven og Rehabiliterings-

center Strandgården. Derfor har Socialstyrelsen bedt om en redegørelse for, hvordan lukningen håndteres af de nord-

jyske kommuner. 

 

Baggrund 

Regionsrådet har besluttet at samle den regionale indsats på hjerneskadeområdet på Neurocenter Østerskoven. Det 

betyder, at Strandgården lukkede med virkning fra den 20. december 2018 og at Østerskoven udvides med 6 boliger, 

sådan at tilbuddet i alt rummer 28 pladser, fordelt på 20 pladser til unge og voksne med erhvervet hjerneskade og otte 

pladser til unge og voksne med medfødt hjerneskade. Ved at samle indsatsen på ét tilbud opnås der fordel af tværfaglige 

vidensmiljøer, synergieffekter og stordriftsfordele. Med dette skabes der et robust grundlag for, at ydelserne kan leve- 

res fagligt og økonomisk bæredygtigt. Endvidere sikrer det, at regionen også på længere sigt kan leve op til sit forsy-

ningsansvar over for de nordjyske kommuner. 

 

Socialstyrelsen har kontaktet Sekretariat for Rammeaftaler som led i den løbende monitorering af området. Eftersom 

lukningen betyder, at der i den nordjyske region – og på landsplan – er færre tilbud til målgruppen, så anmoder Social-

styrelsen anmoder en redegørelse for, hvordan de nordjyske kommuner håndterer lukningen og sikrer, at der fortsat vil 

være en tilgængelighed til højt specialiserede tilbud og indsatser til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Soci-

alstyrelsen oplyser, at redegørelsen kan tage udgangspunkt i følgende: 

• Hvad er baggrunden for og forklaringen på lukningen af Strandgården? 

• Hvordan sikrer de nordjyske kommuner, at de indsatser, der hidtil har været tilgængelige på Strandgården, bliver 

dækket af udbuddet i den øvrige tilbuds- struktur af højt specialiserede tilbud til målgruppen? 

• Hvad er de nordjyske kommuners overvejelser om lukningen af Strandgården i regi af rammeaftalesamarbejdet? 

• Hvilke initiativer har de nordjyske kommuner iværksat i forbindelse med lukningen af Strandgården? 

 

Sekretariatet arbejder sammen med Regionen om en redegørelse til Socialstyrelsen. I redegørelsen tages der bl.a. ud-

gangspunkt i følgende: 
• 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. Sam-
tidig med, at der vil kunne opnås fordele af mere bredt funderede faglige vidensmiljøer, synergieffekter og stor-
driftsfordele. 

• Der har været en høringsrunde i ekspertpanelet og DAS vedr. sammenlægningen af tilbuddene, hvor det blev vur-
deret, at sammenlægningen af Strandgården og Østerskoven ikke giver udfordringer i forhold til kommunernes 
samlede behov for kompetencer på området.  

Såfremt DAS har bemærkninger, der skal indgå i redegørelsen til Socialstyrelsen, modtages de gerne.  

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe tager orienteringen til efterretning 
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 Sager til orientering Punkt 9 

9. Orientering fra FU 

FU har siden sidste DAS møde truffet beslutning om følgende: 

 

Politisk temadag 

DAS besluttede på sidste møde, at der skal afholdes en politisk temadag, hvor fokus blandt andet skal være på at sikre 

kendskab og ejerskab til Nordjysk Socialaftale. FU har valgt, at temadagen vil blive afholdt omkring ultimo august, og 

dermed efter et Folketingsvalg og før budgetforhandlingerne. Temadagen vil have fokus på udgiftsstyring af det speci-

aliserede socialområde. Deltagerkredsen forventes at være de nordjyske socialudvalgspolitikere, samt DAS kredsen og 

handicap- og myndighedscheferne. Så snart der er fundet en dato og udarbejdet et mere præcist oplæg til temadagen 

vil det blive udsendt til DAS.  

 

Dialogforum med Ankestyrelsen 

DAS blev bedt om at udpege en direktør eller centerchef til et nyt dialogforum med Ankestyrelsen. Formålet med dia-

logforummet er at drøfte kommunale problemstillinger, udfordringer og muligheder med henblik på at bidrage til at 

styrke kvaliteten i kommunernes myndighedsarbejde på social- og beskæftigelsesområdet.  

 

Forummet har ingen afgørelseskompetencer, men dialogen mellem parterne kan danne grundlag for bedre dialog om 

større udfordringer og tendenser og give anbefalinger til fremadrettede initiativer. Forummet skal ikke behandle kon-

krete klagesager eller afgørelser. 

 

På baggrund af de indmeldte kandidater, valgte FU at pege på Henrik Aarup-Kristensen, som Nordjyllands repræsentant 

til dialogforum. 

 

Nedlæggelse af task force 

FU har valgt at nedlægge den situationsbestemte task force, der blev oprettet for at forebygge vold på botilbud. Der er 

endnu ikke nogen kommuner, som har aktiveret den nordjyske task force. Med etableringen af de særlige pladser, har 

kommunerne endvidere fået en mulighed for at indskrive borgeren på et midlertidigt tilbud, som har ekspertise inden 

for håndtering af borgere med voldelig og udadreagerende adfærd. På den baggrund af FU valgt at nedlægge den situ-

ationsbestemte task force for forebyggelse af vold på botilbud. 

 

Kirketoften – omlægning til aflastningsplads 

FU har godkendt, at Mariagerfjord Kommune ønsker, at omlægge en af pladserne på Botilbuddet Kirketoften til en 

aflastningsplads. Botilbud Kirketoften er målrettet voksne borgere, der har en betydelig og varig nedsat funktionsevne. 

Tilbuddet rummer i dag 28 pladser, hvoraf to er ledige. Omlægningen vil ikke få takstmæssige konsekvenser for de 

resterende 27 pladser, mens aflastningspladsen vil blive dyrere idet der indgår omkostninger til lejemålet. FU har i god-

kendelsen lagt vægt på, at der længe har været tomme pladser på Kirketoften, og der ikke forventes efterspørgsel efter 

de to pladser. Endvidere forudsætter FU, at aflastningspladsen er tiltænkt og vil bruges af Mariagerfjord Kommune, som 

dermed selv bærer den økonomiske takststigning.   

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe tager orienteringerne til efterretning 
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 Afslutning Punkt 10-11 

10. Evt. 

 

 

11. Næste møde  

 

Næste møde afholdes den 21. maj 2019 i Regionshuset. 
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 Kommunale punkter Punkt 12 

12. Vurdering af kommunernes træk på Taleinstituttets ydelser 

 

Resumé 

På baggrund af anbefalingen fra KKR vedr. finansieringen af Taleinstituttet ønskes en kort status på, hvor langt kommu-

nerne er i behandlingen af sagen samt kommunernes forventninger til at indgå bilaterale aftaler. 

 

Baggrund 

På KKR mødet d. 8. februar 2019 anbefalede KKR, at der ikke udarbejdes en ny finansieringsaftale for Taleinstituttet. 

Konsekvensen af dette er: 

• Der indgås ikke en finansieringsaftale og Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjyllands kapacitet justeres så-

ledes, at det primært er et Aalborg Kommune tilbud. 

• Det vil være muligt for de nordjyske kommuner at købe ydelser til VISO takst eller evt. indgå bilaterale aftaler. 

• Kommunerne er ikke garanteret, at der ikke kan forekomme venteliste. 

• Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland udgår af det forstærkede samarbejde, men vil fortsat være en 

del af det almindelige rammeaftalesamarbejde. 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af KKR mødet blev sagen vedr. Taleinstituttets finansieringsmodel sendt til behandling i de nordjyske byråd. 

På DAS mødet ønskes en kort status på, hvor langt kommunerne er i behandling af sagen. 

 

Endvidere ønskes en bordet-rundt i forhold til kommunernes forventning til at indgå bilaterale aftale med Aalborg Kom-

mune om ydelser på Taleinstituttet. Det skal i den forbindelse bemærkes, at deadline for tilbagemelding om ønsket 

varighed af den bilaterale aftale, samt antallet af timer indenfor de enkelte ydelseskategorier, skal være tilgået Aalborg 

Kommune senest 30. april 2019, jf. brevet der blev udsendt til kommunerne. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe tager en bordet rundt i forhold: 

o Status på behandling af sagen i byrådene. 

o Forventning til indgåelse af bilaterale aftaler.  
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Punkt 13 

 

Kommunale punkter 

 

13. Udpegning til tværkommunal strategisk dialoggruppe på psykiatriområdet i regi af KL 

Resume 

KL vil etablere en tværkommunal strategisk dialoggruppe på psykiatriområdet, hvortil der som udgangspunkt skal ud-

peges to direktører fra hvert KKR – en fra børn- og ungeområdet og en fra voksenområdet.  

 

Baggrund 

Regeringen offentliggjorde i efteråret sin psykiatrihandlingsplan, som med blandt andet satspuljemidler er undervejs til 

at blive udmøntet. Samtidig er der i det samlede politiske landskab stort fokus på det nære sundhedsvæsen. KL ønsker 

i den forbindelse, at der i udviklingen af sundhedsområdet er fokus på psykiatriområdet. Ligeledes ønsker KL at komme 

tættere på arbejdet af de elementer af Sundhedsaftalerne, der omhandler psykiatrien. 

 

Sagsfremstilling 

Med et ønske om at komme tættere på de udfordringer og erfaringer, der er på psykiatriområdet, særligt i relation til 

udvikling og udmøntning af sundhedsaftalerne, vil KL etablere en tværkommunal strategisk dialoggruppe på psykiatri-

området. Endvidere vil gruppen, når relevant, bidrage til at yde strategisk sparring til KL's sekretariat om igangværende 

temaer af relevans for psykiatriområdet. 

 

Gruppen foreslås at afholde tre møder årligt mhp. At: 

• udveksle erfaringer om organisering, udfordringer mv. i forbindelse med arbejdet med sundhedsaftalerne. 

• drøfte fælleskommunale synspunkter i forhold til udviklingen af og samarbejdet om indsatsen for mennesker 

med psykiske vanskeligheder. 

• i øvrigt drøfte centrale spørgsmål eller initiativer, som er relevante. 

 

Gruppen sammensættes af op til to kommunale administrative repræsentanter fra hvert kommunekontaktråd (KKR). 

En repræsentant fra børne- og ungeområdet og en repræsentant fra voksenområdet. Medlemmerne har som udgangs-

punkt strategisk indsigt i den tværsektorielle udvikling af psykiatriområdet, fx gennem involvering i det strategiske sund-

hedsaftalearbejde. KL ønsker, at det som udgangspunkt skal være på direktørniveau. 

 

KKR sekretariatet har d. 19. marts udsendt en mail med ønske om indmelding af repræsentanter. På DAS mødet bedes 

kommunerne indmelde mulige repræsentanter til at indgå i dialoggruppen. Bemærk, at det forventes, at repræsentan-

terne er på direktørniveau. På mødet udpeges de to nordjyske repræsentanter.  

 

Møder påtænkes i 2019 afholdt på følgende datoer: 

• Den 24. april 2019 kl. 10.00 - 13.00 (første møde afholdes i KL huset) 

• Den 29. august 2019 kl. 10.00 – 13.00 

• Den 3. december 2019 kl. 10.00 – 13.00 

 

Indstilling 

Det indstilles, at: 
• Den Administrative Styregruppe udpeger to repræsentanter til at indgå i den tværkommunale strategiske dia-

loggruppe på psykiatriområdet – en repræsentant fra børne- og ungeområdet og en repræsentant fra voksen-

området. 

Bilag  

Bilag 8.  Kommissorium for tværkommunal strategisk dialoggruppe på psykiatriområdet 
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 Kommunale punkter Punkt 14 

14. Udpegning af kommune repræsentant til lærings- og kvalitetsteam vedr. ADHD hos børn og unge 

 

Resumé 

Kommunerne i hver region er blevet bedt om at udpege en kommune som kan indgå i arbejdet i den nationale ekspert-

gruppe for Lærings- og kvalitetsteam indenfor ADHD-området (børn/unge). Der ønskes udpeget en kommune, som øn-

sker at indgå i arbejdet. 

 

Baggrund 

Som del af det Nationale Kvalitetsprogram skal der igangsættes 2-3 nye lærings- og kvalitetsteams pr. år. Et lærings- og 

kvalitetsteam (LKT) er et nationalt netværk, som arbejder med forbedringer indenfor et konkret område. Det er netop 

besluttet, at oprette et lærings- og kvalitetsteam vedr. ADHD hos børn og unge. Der ligges op til, at der udpeges 6 

deltagende kommuner dvs. 1 kommune pr. børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, som kan indgå i dette team. 

 

Sagsfremstilling 

Sekretariat for Rammeaftaler udsendte d. 4. marts en anmodning om udpegning af repræsentanter til lærings- og kva-

litetsteamet med en tidsfrist for indmelding d. 18. februar. Der er endnu ikke en kommune, som har tilkendegivet, at 

de ønsker at indgå i arbejdet, hvorfor KL har forlænget fristen, så det kan behandles på DAS mødet d. 26. marts.  

 

KL ønsker seks kommuner på landsplan, herunder én fra Nordjylland, som vil forpligte sig på følgende: 

• Udpege en faglig repræsentant, som kan indgå i ekspertgruppen for LKT ADHD. Det foreslås, at de kommuner 

der udpeges til at indgå i LKT ADHD hver udpeger 1 repræsentant fra de lokale pædagogisk psykologiske råd-

givninger til at indgå i ekspertgruppen.  

• De 6 kommuner skal desuden indgå i forbedringsarbejdet i LKT ADHD og lokalt skal disse kommuner etablere 

et tværfagligt forbedringsteam.  

• Den kommunale deltagelse i LKT ADHD vil indebære deltagelse i nationale læringsseminarer i løbet af de 2 år 

som LKT’et løber over og at der lokalt skal arbejdes med målsætninger, som ekspertgruppen fastsætter for 

forbedringsindsatsen. 

 

I bilag 9 og 10 kan der læses mere om arbejdet. 

 

Såfremt en kommune ønsker at indgå i arbejdet kan dette meddeles inden eller på mødet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe udpeger en kommune til at indgå i arbejdet i den nationale ekspertgruppe for 

Lærings- og kvalitetsteam indenfor ADHD-området (børn/unge) 

 

Bilag 

Bilag 9. Følgebrev til udpegning kommuner til Lærings- og kvalitetsteam indenfor ADHD-området 

Bilag 10. Baggrundsnotat til udpegning af medlemmer Lærings- og kvalitetsteam indenfor ADHD-området 

 

 


