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Møde

Den Administrative Styregruppe

Tid

21. maj 2019, kl. 13.00-16.00

Sted

Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst – mødelokale 2

Deltagere

Anne Krøjer (Vesthimmerland), Dorte Juul Hansen (Region Nordjylland), Hanne Madsen
(Jammerbugt Kommune), Henrik Rene Christensen (Morsø Kommune), Henrik Aarup-Kristensen (formand, Brønderslev Kommune), Lone Becker (Thisted Kommune), Lotte Keller
Christensen (Læsø Kommune), Peter Rasmussen (Mariagerfjord Kommune), Rikke Albrektsen (Frederikshavn Kommune), Vibeke Stoustrup (Rebild Kommune), Helene Lund Therkildsen (KKR), Charlotte S. Andersen og Morten Aggerholm (begge sekretariat for rammeaftaler/ref.).

Afbud

Hans Chr. Mariegaard (Aalborg Kommune FB), Kirstine Kejser (Aalborg Kommune ÆH); Leif
Serup (Hjørring Kommune)

Gæster

Karen Vraa Jensen (Brønderslev Kommune), Sigrid Fleckner (Socialtilsyn Nord)

Velkomst

1. Godkendelse af dagsorden (side 2)
2. Godkendelse af referat fra mødet den 26. marts (side 2)

Sager til behandling

3.Mandat for arbejdsgruppen vedr. socialfagligt fokus på beskæftigelse (side 3)
4. Årsrapport Socialtilsyn Nord (side 5)
5. Udgiftsanalyse 2019 (side 6)
6. Det forstærkede samarbejde – årsrapporter 2018 og tilbud fremadrettet (side 7)
7. Henvendelse fra Socialstyrelsen vedr. Hjerneskadecenter Nordjylland (side 9)
8. Tilbud omfattet af Styringsaftalen (side 10)

Sager til orientering

9. Status på udmøntningen af Nordjysk Socialaftale (side 11)
10. Orientering vedr. møde i Koordinationsforum (side 12)
11. Orientering vedr. møde med Socialstyrelsen (side 13)
12. Orientering fra KKR sekretariatet (side 14)

Afrunding

13. Evt. (side 15)
14. Næste møde (side 15)

Kommunale punkter

15. Børnehus Nords budget 2019 (side 16)

Velkomst

Punkt 1 + 2

1. Godkendelse af dagsorden
Indstilling
Det indstilles, at
• Den Administrative Styregruppe godkender dagsordenen

2. Godkendelse af referat fra mødet den 26. marts
Indstilling
Det indstilles, at
• Den Administrative Styregruppe godkender referatet fra DAS mødet den 26. marts 2019.
Bilag
Referatet kan findes her
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3. Mandat for arbejdsgruppen vedr. socialfagligt fokus på beskæftigelse
Formand for arbejdsgruppe Karen Vraa Jensen (Brønderslev Kommune) deltager under punktet
Resumé
DAS forelægges forslag til produkter, som arbejdsgruppen vedr. Socialfagligt fokus på beskæftigelse, kan gå i gang med
i efteråret 2019. Formand for arbejdsgruppen Karen Vraa Jensen vil præsentere arbejdsgruppens forslag til produkter.
Baggrund
Som led i udmøntning af Nordjysk Socialaftales fokusområde 1: ”Socialfagligt fokus på beskæftigelse” blev der nedsat
en arbejdsgruppe på tværs af social-, STU- og beskæftigelsesområdet, samt repræsentanter fra virksomhederne
(KLAPjob) og Brugerpanelet.
Fokus for arbejdsgruppen er først og fremmest at komme med forslag til, hvordan vi kan arbejde med borgerens egenmestring, hvor beskæftigelse er et vigtigt element. Dertil passer fokusområdet godt med Regeringens mål om, at 13.000
flere borgere med et handicap skal i beskæftigelse.
Arbejdsgruppen har udpeget to målgrupper, som der ønskes fokus på:
1. Borgere med en førtidspension, som ønsker at komme i beskæftigelse.
2. Beskæftigelsesindsatser til borgere med en psykiatrisk lidelse.
I første omgang vil arbejdsgruppen have fokus på borgere med en førtidspension. Når en borger med en førtidspension
kommer i beskæftigelse vil det alt andet lige øge borgerens egenmestring. Det er ikke alene et gode for borgeren, men
det giver også en økonomisk gevinst for kommunerne. Tal fra Implement viser, at en kommune i gennemsnit sparer ca.
65.000 kr. året, hvis en borger med førtidspension går fra at være uden for arbejdsmarkedet til at komme i et løntilskud
(skånejob), jf. bilag 1.
Sagsfremstilling
Arbejdsgruppen hsar peget på nogle mulige initiativer/produkter, som vurderes at kunne være med til at understøtte,
at flere borgere med en førtidspension kan komme i beskæftigelse, jf. bilag 2.
1. Politisk forankring:
• Der er behov for en politisk drøftelse af prioritering af området – særligt når man skal lykkes
på tværs af forvaltninger, hvilket kræver politisk og direktionsmæssig opbakning.
2. Vidensdeling
• Her tænkes der primært på at bruge vidensbrevet Tværkommunal viden. Som udgangspunkt
vil fokus være på at vise gode eksempler på relationel koordinering.
3. Formaliseret samarbejde på kommunerne og regionen.
• Fx udarbejdelse af måltal, fælles pjecer, medarbejderudveksling og indarbejdelse af beskæftigelsesindsatser i standardkontrakterne.
4. Workshop
• En workshop, hvor der stilles krav til kommunernes forberedelse og opfølgning.
5. Handicapjobkaravane
• 10 jobkaravaner for borgere med et handicap.
Da flere af forslagene stiller krav til kommunerne om en vis form for forpligtelse, så ønskes der en DAS drøftelse af
forslagene.
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På baggrund af DAS’ bemærkninger vil arbejdsgruppen arbejde videre med forslagene, hvorefter de kan præsenteres
for FU Beskæftigelse til august. På DAS mødet til august vil DAS kunne godkende den endelige køreplan for, hvad der
skal arbejdes videre med i forhold til borgere med en førtidspension.
Indstilling
Det indstilles, at
• Den Administrative Styregruppe drøfter forslag til produkter vedr. borgere med en førtidspension.
Bilag
Bilag 1. Potentialer ved KLAPJob ift. kommunale udgifter.
Bilag 2. Forslag til produkter i forhold til at få borgere med førtidspension i beskæftigelse.
Bilag 3. Kommissorium for arbejdsgruppen vedr. Socialfagligt fokus på beskæftigelse.
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4. Årsrapport Socialtilsyn Nord
Resumé
Socialtilsyn Nords årsrapport 2018 forelægges til drøftelse.
Baggrund
Socialtilsynet skal årligt udarbejde en årsrapport om socialtilsynets drift samt kvaliteten af tilbuddene og plejefamilierne i de nordjyske kommuner (minus Hjørring) samt Silkeborg Kommune, Region Nordjylland og Region Midtjylland.
Følgende tilbud er omfattet af socialtilsynet, og dermed inkluderet i årsrapporten:
• Plejefamilier
• Botilbud til borgere med handicap og/eller psykiske lidelser
• Døgntilbud til børn og unge
• Krisecentre
• Forsorgshjem
• Stofmisbrugsbehandlingstilbud
• Alkoholmisbrugsbehandlingstilbud
• Botilbudslignende tilbud i form af hjælp og støtte efter lov om social service §§ 83-87, 97, 98
• BPA-arbejdsgivervirksomheder
Drøftelse
Årsrapport 2018 indeholder socialtilsynets generelle overvejelser om den faglige og organisatoriske kvalitet hos tilbuddene og plejefamilierne i 2018. Socialtilsyn Nord har udarbejdet årsrapporten baseret på interviews med tilsynskonsulenter, uddrag fra tilsynsrapporter, data om plejefamilierne og tilbuddenes drift såvel som kvalitetsbedømmelserne.
Derudover er der anvendt data fra et undersøgelsesskema.
Det fremgår af årsrapporten, at Socialtilsynet vurderer, at kvaliteten generelt er god. Hertil peger Socialtilsyn Nord på
nogle udviklingsmuligheder for de forskellige målgrupper, jf. bilag 1.
Årsrapporten forelægges i første omgang DAS, hvorefter den forelægges KKR på mødet d. 21. juni 2018.
Indstilling
Det indstilles, at
• Den Administrative Styregruppe drøfter årsrapport 2018 fra Socialtilsyn Nord.
Bilag
Bilag 7: Socialtilsyn Nords årsrapport 2018
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5. Udgiftsanalyse 2019
Resumé
På baggrund af kommunernes indmeldinger forelægges den årlige udgiftsanalyse vedr. myndighedskommunernes udgifter til borgere i nordjyske socialaftaletilbud. Analysen viser, at kommunerne har opnået en samlet udgiftsreduktion
på 6,9 pct. for den borgergruppe, som analysen omhandler.
Baggrund
Kommunerne har indsendt opdaterede borgerlister for alle deres borgere, som er indskrevet på et nordjysk socialaftaletilbud. I henhold til Rammeaftalen 2017 skal kommunerne kunne fremvise en udgiftsreduktion på 4 pct. i 2019 sammenlignet med 2016, hvor halvdelen bør ske ved takstreduktion, mens den anden halvdel skal findes ved mere præcis
visitering. Allerede sidste år havde kommunerne og regionen nået målet, da man samlet havde opnået en udgiftsreduktion på 6,4 pct.
Tabel 1. Udgiftsreduktion på rammeaftaleområdet 2016-2020
Årlig udgiftsreduktion
- heraf generel takstreduktion
- heraf dialogbaseret tilgang

2017
2,0 %
1,0 %

2018
1,0 %
0,5 %

2019
1,0 %
0,5 %

2020
1,0 %
0,5 %

I alt
5,0 %
2,5 %

1,0 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

2,5 %

Monitorering
For at skabe overblik anvendes et monitoreringsværktøj, der en gang om året frem til 2020 klarlægger udviklingen for
udgifterne til de nordjyske borgere, der har været i et nordjysk rammeaftaletilbud i 2016-2018. Ved at følge udgiftsudviklingen for den udvalgte målgruppe gives der en vurdering, om kommunerne lever op til udgiftsreduktion på 5 pct. i
2020.
Sagsfremstilling
Kommunerne kan samlet vise en udgiftsreduktion på 6,9 pct. i forhold til borgere på nordjyske socialaftaletilbud ved
sammenligning af januar 2016 og januar 2019, svarende til en samlet besparelse på 4,9 mio. kr. pr. måned. Hvis januar
er repræsentativ for de øvrige måneder, vil det give en årlig besparelse på knap 60 mio. kr.
Analysen kan ikke fremvise, hvor stor en andel af udgiftsreduktionen, der skyldes takstreduktioner og hvor stor en andel,
der skyldes ændringer i borgernes ydelser.
Indstilling
Det indstilles, at
• Den Administrative Styregruppe drøfter udgiftsanalysen 2019
Bilag
Bilag 4: Udkast til Udgiftsanalysen 2019
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6. Det forstærkede samarbejde – årsrapporter 2018 og tilbud fremadrettet
Resumé
Årsrapporterne for tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde fremlægges sammen relevante opmærksomhedspunkter. Derudover gøres status på forårets mulighed for indmelding til nye tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde.
Baggrund
Tilbuddene i det forstærkede samarbejder fremsender årligt en årsrapport til DAS. Fokus er på, hvordan tilbuddet har
udviklet sig i det seneste år samt beskrivelser af evt. særlige opmærksomhedspunkter om tilbuddets bæredygtighed.
Sagsfremstilling
Årsrapporter
Ekspertpanelet har forud for DAS mødet udarbejdet kommentarer til årsrapporterne for de tilbud, der er med i det
forstærkede samarbejde i 2017-2019.
•

Fagcenter for Autisme og ADHD, afdeling Viften og Birken:
Resume af årsrapport: Viften og Birken har fortsat manglende efterspørgsel efter deres pladser. Den klassiske
målgruppe med børn og unge med svær autisme fylder mindre og mindre på Viftens døgnpladser, da kommunerne i langt højere grad gør brug af indsatstrappen, og dermed anbringer efter mindre indgribende foranstaltninger end døgnanbringelse. Samme tendens gør sig gældende på Birkens dagpladser, hvor der særligt er en
udfordring i at sikre et flow i den del af målgruppen, der ikke er den meste komplekse, men som er nødvendige
for at sikre den høje specialisering. Årsrapporten gør opmærksom, at man overvejer den fremtidige målgruppesammensætning på tilbuddet.
Bemærkninger: Driftsherren har efter fremsendelse af årsrapporten gjort Ekspertpanelet opmærksom på, at
der ved udgangen af 2019 kun vil være ét barn under 18 år på Viften Vodskov, og at man derfor pt. har fokus
på tilbuddets fremadrettede målgruppesammensætning. Ændres denne som konsekvens heraf, så orienterer
driftsherre relevante parter efterfølgende. Såfremt målgruppesammensætningen ændres ser driftsherren, at
Viften fremadrettet ikke kan oprette de forpligtelser, der er aftalt i regi af det forstærkede samarbejde.
DAS har i 2017 godkendt følgende procedure for udmelding af det forstærkede samarbejde: http://www.rammeaftalernord.dk/media/1437/procedure-for-udmelding-af-tilbud-omfattet-af-det-forstaerkede-samarbejde.pdf

•

Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland:
Resume af årsrapport: Et flertal i KKR anbefalede den 8. februar 2019, at de nordjyske kommuner ikke indgår
en ny finansieringsaftale, når den nuværende udløber ved udgangen af 2019. Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland udgår som følge heraf af det forstærkede samarbejde pr. 31. december 2019. Der har i marts
og april været mulighed for at indgå bilaterale aftaler med Aalborg Kommune om køb af ydelser på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland. På tidspunktet for årsrapportens udarbejdelse var der ikke kendskab til
kommuner, der ønskede at indgå bilaterale aftaler, men driftsherren er efterfølgende blevet kontaktet af kommuner herom.
Bemærkninger: Til orientering har driftsherren meldt, at Fagcenterchef Anne Oppelstrup, Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland udtræder af ekspertpanelet vedr. det forstærkede samarbejde. Dette sker som en
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direkte udledt konsekvens af KKR Nordjyllands anbefaling til de nordjyske kommuner om ikke at indgå en fælles
finansieringsaftale for Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland, og den dertilhørende anbefaling om
at tilbuddet skal udgå af rammeaftalens forstærkede samarbejde.
Driftsherren oplyser samtidig, at den fremadrettede drift af tilbuddet vil bygge på direkte bilaterale aftaler
mellem Aalborg Kommune og samarbejdskommunerne uden om rammeaftaleapparatet med virkning fra den
1.januar 2020.
Reglerne for udtræden af rammeaftalesamarbejdet er beskrevet i styringsaftalen, hvor følgende fremgår: ”Tilbud, som anvendes af en eller få andre kommuner end driftsherren. Disse tilbud er omfattet af styringsaftalen,
men kan undtages, hvis driftskommunen har indgået en aftale med købekommunerne, der indeholder de
samme elementer, som er indeholdt i styringsaftalen”. Proceduren for udtræden af rammeaftalesamarbejdet
er, at det skal indmeldes og behandles af DAS i forbindelse med udarbejdelsen af nyt takstbilag, hvilket næste
gang vil ske i oktober 2019.
•

Institut for Syn og Hørelse:
Resume af årsrapport: Der er gennemført organisatoriske ændringer, som betyder at Instituttets målgrupper
er udvidet til også at omfatte hørehæmmede børn samt døvblinde børn og voksne. Det går overordnet godt
for ISH, særligt på synsområdet. Der er et naturligt fald i efterspørgslen på høreområdet, men ikke i en grad, så
det giver økonomiske eller faglige udfordringer.

•

Kvisten:
Resume af årsrapport: Kvisten har ved årsrapportens udarbejdelse en belægning på 98 %. Grundet alder og
match af målgruppe er der dog risiko for, at der er 3 af de unge, der udskrives i løbet af 2019, hvilket vil betyde
at det kan være vanskeligt at opretholde den økonomiske bæredygtighed i de kommende år. Der opfordres
derfor til en opmærksomhed på at benytte Kvisten til de børn og unge, der hører til målgruppen.

•

Neurocenter Østerskoven:
Resume af årsrapport: Neurocenter Østerskoven og Rehabiliteringscenter Strandgården er i december 2018
lagt sammen med Rehabiliteringscenter Strandgården. Samtidig er kapaciteten af pladser til borgere med medfødt hjerneskade reduceret og kapaciteten af pladser til borgere med erhvervet hjerneskade er øget. Der pågår
pt. et arbejde med at udvide tilbuddet med 6 pladser til borgere med erhvervet hjerneskade, og det vurderes,
at kapaciteten matcher kommunernes efterspørgsel, når samtlige af de planlagte pladser til borgere med erhvervet hjerneskade er taget i brug.

Indmelding af nye tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde
Det har i foråret 2019 været muligt at melde nye tilbud ind til det forstærkede samarbejde. Der er ikke modtaget indmelding om nye tilbud, som ønskes omfattet af det forstærkede samarbejde.
Indstilling
Det indstilles, at
• Den Administrative Styregruppe drøfter årsrapporterne og ekspertpanelets bemærkninger, herunder om der
skal rettes særlig opmærksomhed mod nogle af tilbuddene
• Den Administrative Styregruppe drøfter proces for udmelding af tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde
• Den Administrative Styregruppe tager orienteringen til efterretning vedr. indmelding af nye tilbud
Bilag
Bilag 6. Årsrapporter for tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde
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7. Henvendelse fra Socialstyrelsen vedr. Hjerneskadecenter Nordjylland
Resumé
De nordjyske kommuner har modtaget en henvendelse fra Socialstyrelsen med anmodning om en redegørelse for, hvordan de nordjyske kommuner vil sikre højt specialiserede ydelser til borgere med kompleks erhvervet hjerneskade.
Baggrund
I 2014 udsendte Socialstyrelsen en Central Udmelding om borgere med kompleks erhvervet hjerneskade. De nordjyske
kommuner svarede, at man i Nordjylland anvendte tre højt specialiserede tilbud til målgruppen: Rehabiliteringscenter
Strandgården, Neurocenter Østerskoven samt Hjerneskadecenter Nordjylland.
Da et flertal i KKR har anbefalet, at der ikke indgås en ny finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland ønsker Socialstyrelsen en redegørelse for, hvordan de nordjyske kommuner vil sikre, at målgruppen også fremadrettet har tilgængelighed til højt specialiserede tilbud og indsatser. Socialstyrelsens henvendelse er vedlagt som bilag
6.
Deadline for svar til Socialstyrelsen er den 14. juni (bemærk, at der fremgår anden deadline af bilaget).
Sagsfremstilling
Kommunerne har indmeldt til sekretariatet, hvordan man fremadrettet vil sikre højt specialiserede indsatser til målgruppen. På baggrund af disse svar samt drøftelser på DAS mødet den 26. marts udarbejdes en redegørelse til Socialstyrelsen. Der lægges op til, at det er nedenstående pointer, der vil være de centrale i svaret til Socialstyrelsen:
Tilbagemelding fra driftsherren
Idet Aalborg Kommune selv er driftsherre for tilbuddet, vil vi gøre alt for at videreføre tilbuddet, så det herved sikres,
at borgere med en kompleks erhvervet hjerneskade og tale/sprogvanskeligheder fortsat ved behov kan modtage disse
højt specialiserede indsatser/ydelser. Dette selvfølgelig fra 2020 under forudsætning af, at borgerne er bosat i Aalborg
Kommune (AAK) eller de to kommuner, der har valgt at indgå en 4-årig bilateral aftale med Aalborg Kommune.
Tilbagemelding fra de nordjyske kommuner
De kommuner, der har valgt ikke at indgå bilaterale aftaler med Hjerneskadecenter Nordjylland, melder, at de i løbet af
de seneste 4 år har brugt Hjerneskadecenter Nordjylland i begrænset omfang på hjerneskadeområdet. Der vil således
ikke ske markante ændringer i det fremadrettede udbud og efterspørgsel af indsatser til borgere på hjerneskadeområdet, da langt størstedelen af indsatserne til borgere med erhvervet hjerneskade for disse kommuner i forvejen leveres
af andre leverandører end Hjerneskadecenter Nordjylland.
Tilrettelæggelse af indsatser til borgere med kompleks erhvervet hjerneskade vil også fremadrettet ske i tæt og formaliseret koordineret samarbejde mellem myndighed og driftsherre med udgangspunkt i den enkelte borgers individuelle
behov. Kommunerne vil fortsat få behov for at tilkøbe enkelte højt specialiserede ydelser ved Hjerneskadecenter Nordjylland eller tilsvarende tilbud eks. i Midtjylland.
Indstilling
Det indstilles, at
• Den Administrative Styregruppe beslutter, hvilke pointer der særligt skal fremhæves i svaret til Socialstyrelsen
• Den Administrative Styregruppe godkender, at FU i samarbejde med driftsherren godkender svaret inden fremsendelse til Socialstyrelsen
Bilag
Bilag 7: Henvendelse fra Socialstyrelsen vedr. Hjerneskadecenter Nordjylland.
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8. Tilbud omfattet af Styringsaftalen
Resumé
Styringsaftalegruppen har foreslået, at der tages stilling til, hvilke tilbud der skal være omfattet af Nordjysk Socialaftale.
Baggrund
Med Nordjysk Socialaftale 2018-2019 blev det besluttet, at man ændrede kriterierne for, hvornår et tilbud er omfattet
af Styringsaftalen. Ændringen skete, så Styringsaftalen levede op til lovgivningen. Tidligere blev et tilbud omfattet af
Styringsaftalen, hvis fire eller flere kommuner benyttede tilbuddet. De nye kriterier betyder, at et tilbud er omfattet,
hvis blot én anden nordjysk kommune benytter sig af tilbuddet. Et tilbud kan dog undtages, hvis der kun sælges til en
eller få andre kommuner, og der er lavet bilaterale aftaler, der lever op til Styringsaftalens regler om takster, prisstruktur
og frister for afregning for brug af tilbuddene. Således vil et mindre botilbud, der har haft de samme borgere fra to
andre kommuner boende i flere år kunne undtages fra Styringsaftalen, hvis der blot er lavet bilaterale aftaler.
I forbindelse med ændringen i kriterierne har der ikke været igangsat en ”oprydningsproces”, hvor man har sikret, at
alle tilbud skal leve op til de nye kriterier. Det vil sige, at tilbud, som har været taget ud på de tidligere mere lempelige
kriterier ikke er taget med ind igen. Endvidere er der tilbud omfattet af Styringsaftalen, som ikke nødvendigvis skal være
det. Rammeaftalebekendtgørelsen er pt. under revidering, hvor følgende tilbud forventes at blive omfattet af Styringsaftalen:
1) SEL §32 – Særlige dagtilbud.
2) SEL §36 – Særlige klubtilbud.
3) SEL §66, stk. 1, nr. 7 – Døgninstitutioner, herunder delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner.
4) SEL §§ 101 og 101a – Tilbud om behandling af personer med stofmisbrug.
5) SEL §103 – Beskyttet beskæftigelse.
6) SEL §104 – Aktivitets- og samværstilbud.
7) SEL §§107-110 – Botilbud, kvindekrisecentre og forsorgshjem m.v.
8) SEL §5, stk. 3 – Hjælpemiddelcentraler.
9) ABL §105 – Bolig i botilbudslignende omgivelser.
10) Plejeboliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap.
11) Køb af specialrådgivningsydelser i tilknytning til de konkrete tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen.
Sagsfremstilling
I forbindelse med udarbejdelsen af revideringen af Styringsaftalen foreslår Styringsaftalegruppen, at der ”ryddes op” i
Styringsaftalen, så alle nordjyske tilbud, som bør være omfattet af aftalen bliver det. Ligeledes kan man overveje, hvilke
tilbud, der kan tages ud. I dag er der blandt andet sundhedslovstilbud omfattet af den nordjyske Styringsaftale, hvilket
ikke er et krav i bekendtgørelsen.
Indstilling
Det indstilles, at
• Den Administrative Styregruppe tager stilling til, om der skal ske et gennemsyn af, hvilke tilbud der skal være
omfattet af Styringsaftalen.
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Punkt 9

9. Status på udmøntningen af Nordjysk Socialaftale
Resumé
Der gives en kort status på udmøntningen af Nordjysk Socialaftale.
Sagsfremstilling
Den overordnede vision: Egenmestring
Arbejdsgruppen arbejder på tre spor:
• Vidensdeling: Gennem vidensbrevet og temadag vil kommunerne og regionen kunne finde inspiration til, hvilke
metoder, tilgange og tilbud, som er i særlig grad er lykkedes med egenmestring
• Uddannelse: Samarbejde med UCN i forhold til at se på den pædagogiske grunduddannelse og efteruddannelse. Der er planlagt møde med UCN i juni.
• Samarbejdsaftale: Se på muligheden for at styrke samarbejdet mellem myndighed og driftsherre.
Der er udpeget et ekstra medlem fra Brugerpanelet til at sidde med i arbejdsgruppen, så der nu er to repræsentanter.
Erfaringerne fra beskæftigelsesgruppen viser, at det giver god mening at udpege to borgere til grupperne.
Fokusområde 1: Socialfagligt fokus på beskæftigelse
Jf. dagsordenspunkt 3
Fokusområde 2: Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien
Sekretariatet er med i en planlægningsgruppe sammen med sundhedssekretariatet, regionen og Psykiatrien, som skal
planlægge en workshop/temadag til efteråret omkring samarbejdet på psykiatriområdet. Det overordnede tema for
dagen bliver, hvordan vi fremadrettet kan sætte retningen for det tværsektorielle samarbejde på tværs af det kommunale sundhedsområde, socialområdet, beskæftigelsesområdet og Psykiatrien. Overskriften for dagen ventes at blive:
”Hvordan styrker vi det tværsektorielle samarbejde omkring borgere med psykiatriske lidelser i komplekse forløb med
mange aktører?”
Deltagerkredsen foreslås at være chefer og direktører fra det kommunale social- sundheds- og beskæftigelsesområde,
samt psykiatrien, PLO, regionen og evt. somatikken.
Planlægningsgruppen er fortsat i proces med at planlægge oplægsholdere og dato for dagen.
Udbredelse af viden i forbindelse med udmøntningen
På mødet i DAS den 26. marts 2019 blev det besluttet, at sekretariatet skulle skifte navn til Sekretariat for Nordjysk
Socialaftale. Samtidig skulle der udarbejdes et vidensbrev der skal bidrage til vidensdelingen i forbindelse med udmøntningen af indsatser i Nordjysk Socialaftale. Sekretariatet afventer IT afdelingen så hjemmesiden kan opsættes dels til
det nye navn og dels til at understøtte udbredelsen af vidensbrevet.
Det forventes at navnet officielt er skiftet og det første vidensbrev udsendt inden sommerferien.
Indstilling
Det indstilles, at
• Den Administrative Styregruppe tager status på udmøntningen af Nordjysk Socialaftale til efterretning.
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Punkt 10

10. Orientering vedr. møde i Koordinationsforum
Resumé
Den 10. april blev der afholdt møde i koordinationsforum i KL, hvor Rikke Albrektsen og Henrik Aarup-Kristensen deltog.
Der gives en kort status på mødet.
Orientering
Følgende blev drøftet på mødet i koordinationsforum:
• Analyse af køb og salg af ydelser
Man forventer, at de foreslåede ændringerne træder i kraft fra 1. januar 2021 det betyder dels justering af
takstmodel til at taksten skal opgøres i en basistakt og en servicetakst, som kan differentieres samt at finansieringen af sundhedslovsydelser Efter sommerferien forventer man, at første udkast ligger klar til en skabelon
for standardkontrakt.
•

Særlige pladser i psykiatrien
Det blev aftalt, at man vil arbejde for mere data på tværs af regioner for at blive klogere på henholdsvis henvisningsveje ind til de særlige pladser samt resultat af opholdet på de særlige pladser. KL og rammeaftalesekretariaterne i Syd og Midt arbejder på et udkast til målepunkter, som forventeligt præsenteres for DAS i august.

•

Kofoedsminde
Kofoedsminde har primo april udsendt en større efteropkrævning til landets kommuner. Der er siden 2015
udsendt efterregninger, og på trods af opmærksomhed herpå, er udfordringen ikke blevet mindre. I 2017 var
efterregningen på i alt 179 mio. kr. på landsplan, og det er den der nu opkræves i 2019. Socialtilsynet har
endvidere fokus på kvaliteten af tilbuddet, ligesom Socialstyrelsens enhed for national koordination også er
begyndt at interessere sig for om kvaliteten matcher målgruppens behov for højt specialiserede ydelser.
KL har efter mødet eftersendt orienteringer fra Kofoedsminde, som belyser henholdsvis den netop udsendte
efteropkrævning samt orientering om at pladstallet for 2019 opjusteres for at håndtere overbelægningen, hvilket betyder, at opkrævningen for den objektive finansiering for 2019 ligeledes stiger. Orienteringerne er vedlagt som bilag.
Koordinationsforum aftalte følgende: Der skal nedsættes en tværgående arbejdsgruppe med kommuner, region og ministeriet der kan undersøge kvaliteten af tilbuddet, samt om tilbudsstrukturen for målgruppen er
den rigtige fremadrettet. Tidspunkt for nedsættelse af arbejdsgruppen er usikkert bl.a. som følge af folketingsvalget, og det må forventes at arbejdsgruppen tidligst kan blive nedsat i august.

Der gøres opmærksom på, at DAS kredsen har mulighed for at melde punkter ind til Koordinationsforums dagsorden,
såfremt der er punkter af national karakter man ønsker at løfte til koordinationsforum eks. lovgivningen ift. krisecenter
og forsorgshjem, som DAS tidligere har rejst i koordinationsforum. Næste møde afholdes den 25. november 2019.
Indstilling
Det indstilles, at
• Den Administrative Styregruppe tager orienteringen til efterretning
Bilag:
Bilag 8: Orientering om efterregulering på Kofoedsminde samt stigning af acontoopkrævning
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Punkt 11

11. Orientering vedr. møde med Socialstyrelsen
Resumé
Den 1. maj blev der holdt møde med Socialstyrelsen, hvor Henrik Aarup-Kristensen deltog. Der gives en kort status på
mødet.
Orientering
Følgende blev drøftet på mødet med Socialstyrelsen:
• Analyseopgave vedr. det specialiserede socialområde
Regeringen og DF er den 26. marts 2019 blevet enige om, at der skal foretages en analyse af de regionale
sociale tilbud, og hvilke muligheder der er for drift og bevaring af deres specialiseringsniveau såfremt sundhedsreformen gennemføres. Socialstyrelsen har fået opgaven, deadline er udgangen af august 2019.
•

Mulige centrale udmeldinger
Socialstyrelsen er pt. ved at foretage analyser for at fastslå om der er behov for centrale udmeldinger ift. følgende målgrupper:
Børn og unge med varigt høretab som ikke profiterer af CI operationer
Gravide kvinder med stofmisbrug og behov for døgnbehandling (herunder mulighed for frivillig tilbageholdelse)
Dømte udviklingshæmmede samt unge med dom
Borgere med senfølger efter seksuelt misbrug (udsættes eftersom der er satspuljeprojekt herom)

•

Temaer som Socialstyrelsen interesserer sig for
Socialstyrelsen orienterede om, at de har fået flere henvendelser om visitationsproblematikker fra brugerorganisationerne. Altså tilbud der er i risiko for afspecialisering, fordi der ikke visiteres til dem. Socialstyrelsen
orienterer om, at de ikke er sat i verden for at kigge på kommunernes visitation.
Et andet tema er specialundervisning på folkeskoleområdet, med fokus på om børn og unge med høre- og
synsnedsættelser får den nødvendige hjælp.

•

Forløbsbeskrivelser
Der er netop udsendt en forløbsbeskrivelse om børn og unge med sjældne handicaps. Derudover reviderer
Socialstyrelsen pt. forløbsbeskrivelserne om voksne med erhvervet hjerneskade samt børn og unge med synshandicap. Forløbsbeskrivelsen kan findes her

Indstilling
Det indstilles, at
• Den Administrative Styregruppe tager orienteringen til efterretning
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Punkt 12

12. Orientering fra KKR sekretariatet
KKR sekretariatet giver en kort orientering om sager til KKR mødet, der vurderes relevant for DAS kredsen. KKR konsulent
Helene Lund Therkelsen vil give en mundtlig uddybning af punkterne på DAS mødet:
•

Heldags borgmestermøde

•

Status for udmøntning af Nordjysk Socialaftale

Indstilling
Det indstilles, at
• Den Administrative Styregruppe tager orienteringerne til efterretning
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Punkt 13 + 14

13. Evt.

14. Næste møde
Næste møde afholdes den 26. august 2019 i Regionshuset.
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Punkt 15

15. Børnehus Nords budget 2019
Resume
Børnehus Nords budget for 2019 forelægges DAS kredsen, hvilket indebærer et fald i kommunernes objektive finansiering til børnehuset samt en takststigning ved anvendelse af tilbuddets ydelser. Ændringerne skyldes dels ændrede forventninger til sagstallet i 2018 og 2019 samt mindre korrektioner af budgettet.
Baggrund
Aalborg Kommune er driftsherre i Region Nordjylland for Børnehus Nord, som åbnede i 2013. Børnehuset henvender
sig til børn og unge i alderen 0 til 18 år, som har været udsat for seksuelle overgreb og/eller fysisk vold, eller hvor der er
mistanke om det. Det overordnede formål med et børnehus er at samle indsatserne i forbindelse med børn og unge,
der udsættes for overgreb, eller hvor der er mistanke om det. Dette skal sikre en koordineret og skånsom tværfaglig
indsats over for det enkelte barn og sikre en ensartet høj kvalitet i indsatsen i hele landet.
DAS blev senest orienteret om status for Børnehus Nord den 30. maj 2018.
Sagsfremstilling
Antal sager
I foråret 2018 oplevede Børnehus Nord ændrede forventninger til sagsantallet i 2018 og 2019. Man vurderede på daværende tidspunkt en ændring i forventningerne fra et estimeret sagstal på 210 sager til 150 sager. Estimeringer som
betød nødvendige kapacitetstilpasninger i foråret 2018.
Imidlertid har en samlet opgørelse for 2018 nu vist et sagstal på 185. Det betyder, at estimatet for Børnehus Nord
fastsættes til 190 sager i 2019.
Budget 2019
Driften af Børnehuset er dels objektiv finansieret (60%) og dels takstfinansieret. Budgettet indebærer en objektiv finansiering med et fald på 45.600 fra 3.864.000 kr. til 3.818.400 samt en takststigning fra 12.267 til 13.398 kr. Der er som
følge af det lavere sagstal foretaget reduktioner i personalebudgettet på i alt godt 233.000 kr. Herudover er råderummet
reduceret med 76.000 kr. fra 2018 til 2019. Imidlertid er der, som følge af almindelig lønfremskrivning, reguleret indplacering efter overenskomsten og korrektion af tidligere fejl, da en andel af den overordnede leders løn ikke har været
udgiftsført, imidlertid tale om stort set uændrede budgetter fra 2018 til 2019. For yderligere beskrivelse se vedlagte
bilag over budget 2019 og ændringer i den objektive finansiering fra 2018-2019.
Det fornyede budget for 2019 ønskes drøftet i Den Administrative Styregruppe med henblik på godkendelse.
Indstilling
Det indstilles, at
• DAS godkender Børnehus Nords budget for 2019 og dermed et fald i den objektive finansiering på 45.600 kr.
samt en takststigning fra 12.267 kr. til 13.398 kr.
Bilag
Bilag 9: Budget for Børnehus Nord 2019
Bilag 10: Oversigt over ændring i objektiv finansiering fra 2018-2019
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