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Referat 

Møde Den Administrative Styregruppe 

Tid 26. august 2019, kl. 13.00-16.00  

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

Deltagere Anne Krøjer (Vesthimmerland), Carsten Kaalbye (Jammerbugt), Charlotte Saaby (Morsø), 
Dorte Juul Hansen (Region Nordjylland), Hans Chr. Mariegaard (Aalborg Kommune FB), Hen-
rik Aarup-Kristensen (formand, Brønderslev Kommune), Kit Borup (Mariagerfjord Kom-
mune), Leif Serup (Hjørring Kommune), Lotte Keller Christensen (Læsø Kommune), Rikke Al-
brektsen (Frederikshavn Kommune), Vibeke Stoustrup (Rebild Kommune), Helene Lund 
Therkildsen (KKR), Charlotte S. Andersen og Morten Aggerholm (begge sekretariat for ram-
meaftaler/ref.). 

Afbud Hanne Madsen (Jammerbugt Kommune), Henrik Rene Christensen (Morsø Kommune), Peter 

Rasmussen (Mariagerfjord Kommune), Kirstine Kejser (Aalborg Kommune ÆH), Lone Becker 

(Thisted Kommune). 

Velkomst 

 

1. Godkendelse af dagsorden (side 2) 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 21. ma (side 2) 

Sager til behandling 

 

3. Evaluering af Socialpolitisk Dialogforum 2019 (side 3)  

4. Socialtilsyn Nords budget 2020 (side 4)  

5. Proces for Nordjysk Socialaftale 2021-2022 (side 5)  

Sager til orientering  6. Socialstyrelsens opfølgning på den centrale udmelding vedr. kompleks erhvervet hjer-

neskade (side 7) 

7. Status på udmøntningen af Nordjysk Socialaftale (side 8) 

8. Orientering – fremsendt input vedr. særlige pladser (side 9) 

9. Proces for revidering af Styringsaftalen og godkendelse af tilbud og takster (side 10) 

10. Orientering fra FU (side 11) 

Afrunding 

 

11. Evt. (side 13) 

12. Næste møde (side 13) 
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Punkt 1 + 2 

 

Velkomst 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe godkender dagsordenen 

 

Referat 

Dagsordenen blev godkendt 

 

 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 21. maj 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe godkender referatet fra DAS mødet den 21. maj 2019. 

 

Bilag 

Referatet kan findes her 

 

Referat 

Referatet blev godkendt 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rammeaftalernord.dk/media/1635/das-referat-21-maj-2019.pdf
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Punkt 3 

3. Evaluering af Socialpolitisk Dialogforum 2019 

 

Resumé 

Den 12. august blev der afholdt Socialpolitisk Dialogforum for første gang. Der lægges op til en evaluering af dagen i 

DAS samt en drøftelse af, om der fremadrettet skal holdes Socialpolitisk Dialogforum. 

 

Baggrund 

DAS besluttede på mødet den 7. november 2018, at der skulle holdes et politisk temamøde i 2019 om det specialiserede 

socialområde. Formålet var at have et forum, hvor man kunne have fælles målrettede drøftelser på tværs af de politiske 

udvalg og på tværs af landsdelen. Dette blev efterfølgende navngivet Socialpolitisk Dialogforum med reference til sund-

hedsområdets halvårlige arrangement: ”Sundhedspolitisk Dialogforum”. 

 

Sagsfremstilling 

Der var i alt 63 deltagere på dagen med en stort set ligelig fordeling mellem embedsmænd og politikere.  

 

Programmet var, som følger: 

9.00-9.15  Velkomst v. KKR formand Arne Boelt 

9.15-10.45 Overordnede styringsudfordringer for fremtidens socialområde v. cheføkonom, direktør ved KL Morten 

Mandøe, herefter politiske drøftelser 

11.00-12.30  Hvordan balancerer vi faglighed og udgiftsstyring?  v. konsulent Anne Brorson, herefter drøftelser ved 

bordene med udgangspunkt i konkrete cases 

12.30  Tak for idag og afsluttende frokost 

 

Der lægges op til en evaluering af dagen med henblik på tilpasninger ved lignende arrangementer i fremtiden. I forlæn-

gelse heraf lægges der endvidere op til en drøftelse af, om arrangementet skal være en engangsforestilling eller om der 

fremadrettet skal holdes Socialpolitisk Dialogforum. 

 

Materialet fra dagen er rundsendt til alle deltagerne, og kan endvidere findes her: Link til materialet fra dagen 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe evaluerer Socialpolitisk Dialogforum 2019 

• Den Administrative Styregruppe beslutter, om der fremadrettet skal holdes Socialpolitisk Dialogforum 

 

Referat 

Der var enighed om, at det overordnet  var en god dag. 

Oplægget fra Morten Mandøe var rigtig godt, men man kunne overveje om man fremadrettet skal have borddrøftelser 

efter et oplæg af hans karakter i stedet for plenum drøftelser. 

 

Oplægget til case drøftelserne fungerede ikke til målgruppen. Der var delte meninger om de to cases. Ved nogle borde 

havde der været rigtig gode drøftelser, hvor politikerne var kommet godt på banen, mens politikerne var kommet knap 

så meget på banen ved andre borde. 

 

Der var enighed om, at man næste gang kunne prøve at finde en kommunal oplægsholder samt cases. Enten fra Nord-

jylland eller fra andre dele af landet.

http://www.rammeaftalernord.dk/viden-og-aktiviteter/workshops-og-temadage/politisk-temadag-socialpolitisk-dialogforum-2019/
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Punkt 4 

4. Socialtilsyn Nords budget 2020 

 

Resumé 

Socialtilsyn Nord har udarbejdet et budget for 2020. Budgettet forelægges KKR den 6. september 2019. Der lægges 
endvidere op til en drøftelse af omlægning af takstopkrævningen. 
 

Sagsfremstilling 

Jf. bekendtgørelsen om rammeaftaler skal kommunerne og regionen drøfte finansieringen af socialtilsynet for det kom-

mende år. I den forbindelse har Socialtilsyn Nord fremsendt budget 2020 inkl. beskrivelse af udgiftsudviklingen. 

 

Der er et fald på 1,9 % i Socialtilsyn Nords budget for 2020 svarende til 667.396 kr. (i 2019 priser), jf. tabel 1. Budgettet 

er udarbejdet under hensyntagen til følgende faktorer: Indregning af overført overskud fra budget 2018 på 1 mio. kr., 

den årlige tilpasning til tilsynets forventede opgaver i det kommende år (jf. tabel 2) samt ændret lovgivning på plejefa-

milieområdet. For en nærmere gennemgang af socialtilsynets opgaver og budget, herunder fordelingen af den objek-

tive finansiering og udvikling i takst pr. tilbud henvises til bilag 2. 
 
Tabel 1. Udviklingen i budgettet fra Budget 2018 til Budget 2019 

 År 2019 År 2020 (i 2019 priser)* 

Budget samlet 34.935.679 34.268.283 

Heraf Tilbudsafdelingen 14.682.476 15.233.072 

Heraf Plejefamilieafdelingen 20.253.203 19.035.212 

 

Tabel 2. Udvikling i Socialtilsyn Nords opgaver fra Budget 2019 til Budget 2020 

 År 2019 År 2020 (i 2019 priser)* 

Plejefamilier 1.100 1.050 

Plejefamilier, nygodkendelser 135 100 

Tilbud 283 295 

Tilbud, nygodkendelser 15 15 

Godkendelse  BPA virksomheder 4 3 
* På grund af Økonomiaftalens forsinkelse, og endnu ikke modtaget materiale om pris og lønfremskrivning for 2020, er Budget 2020 for Socialtilsyn 
Nord udarbejdet i 2019 priser. Budget 2020 fremskrives til 2020 niveau, når PL-reguleringen for 2020 kendes. 

 

Der lægges op til en drøftelse i DAS vedr. socialtilsynets budget med henblik på om der er bemærkninger hertil. Bud-

gettet forelægges KKR den 6. september 2019. 

 

Omlægning af takstopkrævningen 
Taksterne til Socialtilsyn Nord opkræves 2 gange årligt, primo og medio i året. Der ønskes en drøftelse af, at omlægge 
takstopkrævningen fra to gange årligt til en gang årligt (primo). Dette er den samme praksis som de øvrige 4 tilsyn har, 
og udover at det vil sikre ensartet praksis på tværs af de 4 tilsyn, så vil en årlig opkrævning også reducere de admini-
strative omkostninger i kommunerne. 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe drøfter Socialtilsynets budget 2020 

• Den Administrative Styregruppe drøfter en omlægning af takstopkrævningen 

 

Bilag  

Bilag 1: Notat vedr. Socialtilsyn Nords budget 2020 

Bilag 2: Oversigt over socialtilsynenes takster i 2020 og 2019 
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Referat 

Leif Serup (Hjørring) gennemgik budgettet. Her forklarede han, at det stadig var foreløbige tal, da Socialtilsynet ikke 
havde muligheden for at fremskrive til 2020 niveau. Men kommunerne skulle forvente en mindre takstreduktion. 
 
Der blev spurgt til, hvordan Socialtilsyn Nord ligger takstmæssigt i forhold til de øvrige tilsyn. Der blev forklaret, at So-
cialtilsyn Nord ikke har samme muligheder for stordriftsfordele, som i de øvrige tilsyn, men at der var et generelt stort 
fokus på økonomi og effektivitet. Dertil var vurderingen, at Socialtilsyn Nord ligger i midterfeltet i forhold til takstni-
veauet sammenlignet med de øvrige tilsyn. 
 
KDK havde på mødet d. 23. august godkendt, at takstopkrævningen kun sker en gang om året (primo året). DAS tilslut-
tede sig dette.  
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Punkt 5 

5. Proces for Nordjysk Socialaftale 2021-2022 

 

Resumé 

Den nuværende socialaftale udløber ved udgangen af 2020, og udkast til ny Nordjysk Socialaftale skal dermed være klar 

medio 2020. Der lægges op til en indledende drøftelse om DAS’ forventninger og ønsker til processen. 

 

Baggrund 

Den nuværende Nordjysk Socialaftale blev udarbejdet i 2017 med udgangspunkt i følgende proces: 

 

Tabel 1: Proces for Nordjysk Socialaftale 2018-2020 

Tidspunkt Møde Formål 

November 2016 Kickoff med politikere, brugerorganisationer og 

embedsmænd 

Udbredelse af viden om processen + Første 

drøftelse af retning for socialaftalen 

 

Januar 2017 Temadag med brugerorganisationer og fagpro-

fessionelle vedr. udfordringer for det specialise-

rede socialområde  

Præciserede forskellige temaer, som politikere 

og embedsmænd skulle drøfte og vælge fra 

Marts 2017 DAS Udpegede temaer der skulle gå videre til den 

politiske temadag 

April 2017 Temadag med politikere med fokus på politiske 

visioner for området. 

 

Udpegning af retning for temaerne, herunder 

visioner som skulle skrives ind i den politiske 

aftale 

 

Maj 2017 DAS Drøftede første udkast til rammeaftalen 

 

Der blev aldrig foretaget en decideret evaluering af processen for udarbejdelse af Nordjysk Socialaftale 2018-2020, men 

FU vurderer, at man med fordel kunne vælge at give DAS en mere involverende rolle i at udpege temaer tidligere i 

processen. Dette har man bl.a. valgt at gøre i Syddanmark og Sjælland med gode resultater. 

 

Sagsfremstilling 

Der foreslås som udgangspunkt følgende proces for udarbejdelse af Nordjysk Socialaftale 2021-2022: 

• DAS udvælger temaer/fokusområder til Socialaftalen 

• Det politiske niveau og brugerrepræsentanter har mulighed for at komme med input til temaerne 

o Formen for hvordan man kan komme med input til temaerne inden den afsluttende temadag er uaf-

klaret. Det foreslås, at det enten kan være skriftligt, hvor sekretariatet udsender en række spørgsmål 

vedr. temaerne eller at det kan være mundtligt, hvor der temasættes en drøftelse på udvalgsmø-

der/handicaprådsmøder med, hvad der er særligt vigtigt at have fokus på ved de udvalgte temaer.  

o Input fra brugerrepræsentanterne kan enten komme fra brugerorganisationerne eller via handicap-

rådsmøder 

• På temadagen for embedsmænd, politikere og brugerorganisationer udpeges visionen for socialaftalens fokus-

områder 
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Med udgangspunkt i ovenstående proces foreslås følgende tidsplan: 

 

Tabel 2: Forslag til proces 2021-2022 

Tidspunkt Fora Formål 

20. september Fællesmøde mellem styringsaftalegruppen og 

udviklingsstrategigruppen 

Administrativt input til DAS kredsen vedr. rele-

vante temaer 

24. oktober DAS møde Udpege temaer 

November-de-

cember 

Politisk niveau og brugerorganisationsni-

veau/handicapråd 

Mulighed for input til de udpegede temaer 

Januar/februar 

2020 

Temadag med brugerorganisationer, embeds-

mænd og politikere 

Vision for fokusområderne udpeges 

Februar-april 

2020 

Sekretariatet evt. i samarbejde med chefniveau 

og fagfolk i kommunerne/regionen 

Nordjysk Socialaftale udarbejdes 

Maj 2020 DAS møde Administrativ godkendelse af Socialaftalen 

Juni 2020 KKR og kontaktfora Politisk behandling inden udsendelse 

Juli-oktober Byråd og regionsråd Politisk godkendelse 

 

Deadline for socialaftalen 

Tidsplanen arbejder med at socialaftalen er godkendt den 15. oktober, som det fremgår af den nuværende bekendtgø-

relse. Ministeriet er dog ved at udarbejde en ny rammeaftalebekendtgørelse, som KL og rammeaftalesekretariaterne 

har haft mulighed for at se inden den kom i høring. I den forbindelse har sekretariatet foreslået, at deadline flyttes fra 

den 15. oktober til den 1. december, da det vil give bedre tid til den politiske behandling i kommunerne og regionen. KL 

støtter forslaget, om end det er uvist om ministeriet vil medtage en ny deadline i revideringen. Det forventes, at ram-

meaftalebekendtgørelsen kommer i høring i løbet af september. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe drøfter proces for udarbejdelse af Nordjysk Socialaftale 2021-2022 

• Den Administrative Styregruppe drøfter i hvilken form, der ønskes input til de udvalgte temaer 

 

Referat 
 DAS var enig i, at DAS kredsen skulle have en mere styrende rolle i processen.  

Som en del af beslutningsprocessen ønskede DAS en analyse af kapaciteten i Nordjylland, jf. den temadrøftelse, der 
havde været inden DAS mødet. Endvidere var DAS interesseret i at undersøge om Nordjylland reelt ligger højere end 
resten af landet i forhold til udgiften til det specialiserede socialområde eller om der kan være tekniske forklaringer til 
dette. Sekretariatet orienterede om, at en analyse af udgiftsniveauet ville kræve ressourcer fra de enkelte kommuner 
til at bistå med udtræk af økonomisystemet. Der var enighed om, at man ikke skulle trække på kommunernes økono-
miafdelinger midt i budgetplanlægningen, og at analysen i første omgang skulle se på de data, man kan trække ud af 
tilbudsportalen eller alternativt finde i allerede publicerede rapporter og analyser. 
 
DAS ønskede endvidere, at den nye Nordjysk Socialaftale skulle have en kobling til Sundhedsaftalen, så de to aftaler 
går i samme retning. 
 
FU anbefalede, at man kunne videreføre den nuværende vision om Egenmestring, hvilket DAS tilsluttede sig. Endvi-
dere blev det foreslået, at man kunne tage nogle af de emner, som kom frem i temadrøftelserne, der var inden DAS 
mødet, fx: 

• Unge med psykiatriske udfordringer 
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• Borgere fra andre landsdele, som efter ophold på nordjyske tilbud bosætter sig i Nordjylland 

 
DAS vurderede, at Socialaftalen primært skulle have fokus på det faglige indhold og knap så meget det økonomiske 
spor. 
 
DAS vurderede endvidere, at oplæggene, der sendes til  politiske udvalg og handicaprådene med henblik på input, skal 
være skåret meget til, så de ikke kun får en bruttoliste med udfordringer, som de skal tage stilling til, men i stedet får 
uddybende beskrivelser gerne med konkrete spørgsmål. 
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6. Socialstyrelsens opfølgning på den centrale udmelding vedr. kompleks erhvervet hjerneskade 

 

Resumé 

De nordjyske kommuner har i 2019 modtaget to henvendelser fra Socialstyrelsen vedr. bekymringer om udbuddet af 

højt specialiserede ydelser til borgere med kompleks erhvervet hjerneskade. Socialstyrelsen vurderer, at det ikke vil 

være sidste gang de viser interesse for dette område i Nordjylland. 

 

Sagsfremstilling 

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. Det blev endvidere pointeret, at alle tre 

tilbud var med i det forstærkede samarbejde. 

 

I forlængelse af at Rehabiliteringscenter Strandgården og Neurocenter Østerskoven blev sammenlagt i december 2018 

samt at et flertal i KKR har anbefalet, at der ikke indgås en ny finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter 

Nordjylland henvendte Socialstyrelsen sig til de nordjyske kommuner med ønske om redegørelse for hvordan man sik-

rede det fremadrettede udbud på området. Redegørelserne fremgår som bilag. Aalborg ÆH har pointeret, at de fra 

driftsherreside ikke har del i svaret vedr. Hjerneskadecenteret, og at de som driftsherre har fremsendt eget svar til 

Socialstyrelsen.  

 

Socialstyrelsen er fortsat i gang med behandling af de to redegørelser. Det ventes, at vi kan få en foreløbig orientering 

på næste dialogmøde mellem Socialstyrelsen og formanden for DAS. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag 

Bilag 3: Redegørelse vedr. rehabiliteringscenter Strandgården 

Bilag 4. Redegørelse vedr. Hjerneskadecenteret 

 

Referat 
DAS tog orienteringen til efterretning. DAS bad om, at brevet fra Aalborg ÆH sendes rundt sammen med referatet.  
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7. 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 vidensbreve og temadag vil kommunerne og regionen kunne finde inspiration til, hvilke 

metoder, tilgange og tilbud, som i særlig grad er lykkedes med egenmestring 

• Uddannelse: Samarbejde med UCN i forhold til at se på fokus på kompetencer ift. egenmestring ved henholds-

vis den pædagogiske grunduddannelse og efteruddannelser. Der har været afholdt møde med UCN i juni. 

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

 

Egenmestringsgruppen vil gerne drøfte status og retning for arbejdet med DAS kredsen, og det dagsordenssættes til 

mødet den 24. oktober. 

 

Deltagerkreds: Der har været udskiftning i egenmestringsgruppen, således at medlemmerne Britta Bruun Schmidt (Vest-

himmerlands Kommune) og Kit Borup (Mariagerfjord Kommune) ikke længere deltager. I stedet deltager Jan Bendix 

Jensen (Thisted Kommune) og Karen Vraa Jensen (Brønderslev Kommune). De nye medlemmer er udpeget af FU på 

baggrund af indmeldinger fra kommunerne. 

 

Fokusområde 1: Socialfagligt fokus på beskæftigelse 

FU Beskæftigelse og FU Social mødtes d. 15. august for at drøfte arbejdsgruppens forslag, som blev behandlet på DAS 

mødet d. 21. maj. På det fælles FU møde blev det besluttet, at det primære fokus for arbejdsgruppen bør være på 

borgere med en psykiatrisk lidelse og i mindre grad borgere på en førtidspension, som var den målgruppe arbejdsgrup-

pen først ville se på. Næste møde i arbejdsgruppen er d. 17. september, hvor arbejdsgruppen vil handle på baggrund af 

tilbagemeldingerne fra det fælles FU møde. 

 

Fokusområde 2: Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien 

Der planlægges en temadag i regi af DAS Sundhed omkring samarbejdet på psykiatriområdet. Det overordnede tema 

for dagen bliver, hvordan vi fremadrettet kan sætte retningen for det tværsektorielle samarbejde på tværs af det kom-

munale sundhedsområde, socialområdet, beskæftigelsesområdet og Psykiatrien.  

 

FU har besluttet, at der på næste DAS møde dagsordenssættes en drøftelse om, hvordan fokusområdet udmøntes. 

 

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 udmønt-

ningen 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 udgangen af august. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe tager status på udmøntningen af Nordjysk Socialaftale til efterretning. 
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Referat 
Sekretariatet gav en status på udmøntning af Nordjysk Socialaftale. 
 
DAS tog orienteringen til efterretning. 



 
Click here to enter text. 
Dokument: Neutral titel 

 

12/16 

 

 

 

Sager til orientering 

 

Punkt 8 

8. Orientering – fremsendt input vedr. særlige pladser 

 

Resumé 

KL's direktion har besluttet at igangsætte drøftelser med interessenter på psykiatriområdet samt med den kommende 

regering i et nyt forsøg på at få ændret konstruktionen omkring de særlige pladser med henblik på at ændre de sær-

lige pladser til pladser i psykiatrien forbeholdt særligt udsatte patienter med længerevarende behandlings- og rehabili-

teringsforløb.  

 

Orientering 

På baggrund af indmeldinger fra kommunerne og regionen har sekretariatet udarbejdet og fremsendt input fra Nord-

jylland. Dette er vedhæftet til orientering. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag 

Bilag 5: Nordjyllands input til fornyet dialog vedr. de særlige pladser 

 

Referat 
Formanden oplyste, at der pt. er 11 pladser i brug på de særlige pladser. Belægningen har ligget ret stabilt omkring 10-
11 pladser her i 2019, dog med løbende ind- og udskrivninger (eks. har der været to udskrivninger hen over sommeren 
og tilsvarende to indskrivninger). 
 
I forhold til at lægge pres på Regeringen omkring de særlige pladser, blev det foreslået, at man kunne bruge tallene fra 
Morten Mandøes oplæg, hvor det fremgik, at knap 37 pct. af alle borgere, der udskrives fra Psykiatrien bliver genind-
lagt. Dette kunne tale for, at der skal oprettes flere almindelige psykiatriske sengepladser.  
 
Endvidere henvises der til rapporten Tværgående undersøgelse af udvalgte drab i Nordjylland 2013-2018, som er ble-
vet behandlet på DAS Sundhed. 
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Punkt 9 

9. Proces for revidering af Styringsaftalen og godkendelse af tilbud og takster 

 

Resumé 

Eftersom økonomiforhandlingerne ligger senere end normalt ændres der i tidsplanen for revidering af Styringsaftalen 

samt godkendelsen af taksterne for socialaftaletilbud for 2020. 

 

Orientering 

Revidering af Styringsaftalen 

Som led i udarbejdelsen af en ny Nordjysk Socialaftale er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal give forslag til ændringer 

til den kommende Styringsaftale. Arbejdsgruppen går i gang med arbejdet, så snart Økonomiaftalen for 2020 ligger klar. 

Med Økonomiaftalen 2020 forventes der at komme flere tiltag i forhold til de styringsmæssige muligheder på det spe-

cialiserede socialområde. Disse tiltag vil blive indarbejdet i den kommende Styringsaftale. 

 

Ny deadline for fremsendelse af takster til Nordjysk Socialaftale 

Grundet en forsinket økonomiaftale flyttes tidspunktet for godkendelse af taksterne for 2020 for de nordjyske socialaf-

taletilbud. Normalt skal taksterne fremsendes i oktober. I år vil frist for fremsendelse af takster være d. 25. november. 

Herefter vil taksterne blive godkendt af FU på mødet d. 6. december og efterfølgende udsendes til alle kommunerne.  

 

Deadline for udmeldelse af tilbud bibeholdes 

Fristen for ind- og udmeldelse af tilbud omfattet af Nordjysk Socialaftale fastholdes, så ønsker om ind- og udmelding af 

tilbud senest skal ske d. 9. oktober, så det kan behandles på DAS mødet d. 24. oktober.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe tager orienteringen til efterretning 

 

Referat 
DAS tog orienteringen til efterretning.  
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Punkt 10 

10. Orientering fra FU 

 

FU har siden sidste DAS møde truffet beslutning om følgende: 

 

Kontaktforum for Specialundervisning 

Kontaktforum for Specialundervisning er en permanent gruppe under Nordjysk Socialaftale. Grundet lav tilslutning til 

møderne har gruppen forsøgt sig med et nyt format, og det har været muligt at indmelde nye deltagere til gruppen. 

Dette resulterede dog i at deltagerkredsen primært består af gengangere fra PPR ledernetværket, og gruppen indstillede 

derfor til FU, at gruppen enten blev nedlagt eller at deltagerkredsen blev gentænkt. 

  

FU besluttede, at gruppen bliver nedlagt, og at der i stedet sker følgende:  

• Regionen minimum en gang årligt deltager i PPR ledernetværket for at sikre et konneks på tværs af kommunerne 

og regionen.  

• At dagsordenspunkter for socialområdet i stedet kvalificeres af PPR ledernetværket eller evt. på DAS på børne-

og ungeområdet afhængig af punktets karakter. Dagsordenspunkter fra socialområdet kan eks. være input til 

Nordjysk Socialaftale eller drøftelse af kommunernes input til centrale udmeldinger der vedr. undervisningsom-

rådet.  

 

Dagsordensmodul  

FU har besluttet at dagsordenspunkter til DAS og FU møder fremadrettet udsendes via dagsordensmodulet First Agenda. 

Sekretariatet er i gang med at afklare de praktiske ting heromkring, og det ventes som udgangspunkt at First Agenda 

kan tages i brug til DAS mødet den 24. oktober. 

 

Praktikforløb vedr. spiseforstyrrelser 

I forbindelse med afrapporteringen på den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser aftalte de 

nordjyske kommuner at implementere en række initiativer. Et af initiativerne var praktikforløb i psykiatrien. Psykiatrien 

har fremlagt nedenstående forslag herfor: 

 

Praktikforløb vedr. voksenområdet 

• Målgruppe: Medarbejdere i socialpsykiatrien, som beskæftiger sig med måltidsstøtte til og rehabilitering af 

voksne med en spiseforstyrrelse 

• Formål: At medarbejderne får øget viden om dynamikkerne bag en spiseforstyrrelse, de fysiske og psykiske 

konsekvenser og principperne omkring behandlingen af en spiseforstyrrelse 

At medarbejderne får mulighed for at øge kompetencerne ift. at kunne støtte deres borgere i at gå imod ad-

færd, som er forårsaget af spiseforstyrrelsen fx hvorledes man kan yde måltidsstøtte  

• Ramme: 1 dags praktik i Ambulatorium for spiseforstyrrelser og 2 dags praktik i døgnafsnit S7. Evt. tilbud om 

deltagelse i psykoedukation for patienter 

 

Praktikforløb vedr. børne- og ungeområdet 

• Målgruppe: Kommunale medarbejdere (Hjemme hos medarbejder /mentor/Støttekontaktperson/ansatte i 

familiegruppe), som beskæftiger sig med måltidsstøtte til og rehabilitering af børn og unge med en spisefor-

styrrelse 

• Formål: At medarbejderne får øget viden om dynamikkerne bag en spiseforstyrrelse, de fysiske og psykiske 

konsekvenser og principperne omkring behandlingen af en spiseforstyrrelse. Og at medarbejderne får mulig-

hed for at øge kompetencerne ift. at kunne støtte børn og unge i at gå imod adfærd, som er forårsaget af spi-

seforstyrrelsen fx hvorledes man kan yde måltidsstøtte  
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Ramme: 2 dags praktik i Ambulatorium for spiseforstyrrelser, Børne og unge teamet med bl.a. deltagelse i 

mestringsgruppe og Spiseværksted samt evt. en familiesamtale og evt. psykoedukation . 

 

Kapaciteten for praktikforløbene er dog pt. meget lav, nemlig 1 praktikforløb i efteråret 2019 og 1 praktikforløb i efter-

året 2020 med en efterfølgende evaluering. FU har bedt om dialog med psykiatrien med henblik på at øge kapacite-

ten, og muligheden for praktikforløb er derfor sat på hold indtil videre. 

 

DAS temadrøftelser 

FU har peget på følgende temadrøftelser til de kommende temadrøftelser før DAS mødet: 

• SocialØkonomisk investeringsModel (SØM) ved Socialstyrelsen 

SØM gør det muligt at beregne det økonomiske nettoresultat ved en social indsats. Modellen består af en 

beregningsramme og en vidensdatabase med blandt andet effektviden, således at man kan indsamle og an-

vende viden om sociale indsatsers effekt, konsekvenser og priser. 

• ”Styrket social indsats på væresteder” ved eks. Haderslev Kommune  

Styrket Social indsats på væresteder er et satspuljeprojekt der kørte i 2013-2016. Tre kommuner deltog i pro-

jektet, og det er permanentgjort i Haderslev Kommune. Projektet havde til formål at sikre et tættere systema-

tisk samarbejde mellem væresteder og kommune med henblik på at sikre bedre og tidligere hjælp til borgerne 

eks. ved fremskudte indsatser og kompetenceudvikling. Erfaringerne har været, at kommunen tidligere kom-

mer i kontakt med borgerne og at kommunen kommer i kontakt til borgere de ikke kendte til før projektet. 

• ”Indflydelse på egen sundhed” ved Morsø Kommune 

Morsø Kommune har ansat en idrætskoordinator og haft personalet på idrætskursus, da kommunen sammen 

med DAI, SiND, PARAsport og LEV har gennemført et satspuljeprojekt, hvor de har haft fokus på idræt for ud-

viklingshæmmede og psykiatriske borgere. Med fokus på mere bevægelse og idræt har borgerne oplevet min-

dre ensomhed, mindre brug af medicin og færre indlæggelser for psykiatriske borgere. På den baggrund er 

motion blevet en lige så stor del af borgerens handleplan som støtte til indkøb og støttende samtaler. 

• Mental sundhed blandt unge mennesker 

Sundhedsprofilen 2017 og Børnesundhedsprofilen 2017 viste, at de nordjyske kommuner er udfordret i forhold 

til den mentale sundhed blandt unge mennesker, særligt de unge kvinder. Sundhedsaftalen 2019-2023 har af 

samme årsag fokus derpå, men det er endnu uvist, hvilke konkrete initiativer der vil være i Sundhedsaftalen. 

 

Temadrøftelsen den 24. oktober bliver med temaet: Mental Sundhed blandt unge mennesker. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe tager orienteringen til efterretning 

 

Referat 
DAS tog orienteringen til efterretning.  
 
Det blev aftalt, at sekretariatet udsender både via First Agenda og en pdf-udgave, på samme måde som det gøres i 
DAS Sundhed og til KDK. 
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 Afslutning Punkt 11+12 

11. Evt. 

 

Referat 

Helene Lund Therkelsen (KKR), fortalte, at Kommunaldirektør kredsen har haft en første drøftelse med Nordjyllands 
Trafikselskab om potentialerne ved flextrafik. Nordjyllands Trafikselskab vil endvidere gerne i dialog med DAS Social om 
de mulige potentialer Nordjyllands Trafikselskab ser for kommunerne. DAS godkendte, at det sættes på til næste DAS 
møde. 

På sidste KKR møde havde der været en drøftelse om årsrapporten fra Socialtilsyn Nord. Her blev der spurgt til, hvordan 
kommunerne arbejder med de anbefalinger, der kommer fra Socialtilsyn Nord. Det aftales, at sekretariatet tager fat i et 
par enkelte kommuner, hvorefter der udarbejdes et generelt svar, som sendes i høring i DAS kredsen med henblik på, 
om der er behov for justeringer for at svaret kan rumme praksis i alle kommuner. 

Rikke Albrektsen (Frederikshavn) fortalte, at KL har et stort fokus på principafgørelser fra Ankestyrelsen, som er udgifts-
drivende for kommunerne. Hvis man har eksempler på dette, opfordres der til at sende disse til KL. Helt konkret kan de 
sendes til kontorchef Janet Marie Samuel (jasa@kl.dk) ift. principafgørelser på socialområdet  og kontorchef Hanne 
Agerbak (hgb@kl.dk) ift. principafgørelser på sundhedsområdet. 

Der blev slutteligt henvist til, at der i regi af koordinationsforum er nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på Kofoeds-
minde og organiseringen omkring botilbud til dømte borgere med udviklingshæmning, der har en type 2 dom. Baggrun-
den er dels de årlige efterregninger, som kommunerne har modtaget og dels en vurdering af at der er behov for en 
gennemgang af konstruktionen på området. 

 

12. Næste møde  

 

Næste møde afholdes den 24. oktober 2019 i Regionshuset. 
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