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Nordjysk
Socialaftale
2021-2022

Politisk strategi for det specialiserede
social- og specialundervisningsområde

Forord
Nordjysk Socialaftale 2021-2022 sætter retningen for
de nordjyske kommuner og regionens samarbejde på
det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Samarbejdet er særligt nødvendigt, fordi vi kan klare
mere, når vi rykker sammen og bruger hinandens viden og
erfaringer i stedet for kun at arbejde hver for sig.
Da vi startede med at lave en socialaftale, så gjorde vi det,
fordi der var brug for en aftale, der kunne sætte en fælles retning for vores gode samarbejde - lige fra politiske
visioner til den konkrete udmøntning. Vi har nu haft tre
år med Socialaftalen, og erfaringen er at vi er lykkedes
med vores intentioner. Vi har skabt et tættere samarbejde med behandlingspsykiatrien, vi har skabt fokus og
viden om beskæftigelsesmuligheder for borgere med en
førtidspension eller psykiske udfordringer, og så har vi sat
samarbejdet med og omkring borgeren i centrum med
henblik på at sikre rammerne for øget egenmestring for
den enkelte.
Den nye Socialaftale står ligesom den tidligere på den
samlede viden fra brugerorganisationer, fagfolk og politikere. For at sikre en fælles vision for og fokus på vores
samarbejde har KKR ønsket en proces, hvor vi samlede
dem, som til dagligt arbejder med det specialiserede socialområde – brugerorganisationer, fagfolk og politikere
- til drøftelser om, hvad visionen og det primære fokus
skulle være for vores samarbejde. Gennem de svære, men
gode dialoger har vi fået en socialaftale, der viser, hvordan
vi gennem samarbejde, vidensdeling og fælles udvikling
kan skabe øget egenmestring og livskvalitet for borgere
med et handicap i Nordjylland.

Visionen for Nordjysk Socialaftale 2021-2022 er fortsat
at styrke samarbejdet omkring borgerens potentiale for
at kunne mestre sit eget liv. Vi har besluttet at holde fast i
visionen fra den tidligere aftale. Ikke fordi vi ikke lykkedes
med visionen om egenmestring, men fordi vi kontinuerligt
skal lykkes med at sikre øget egenmestring. Uanset funktionsevne skal vi have fokus på det borgeren kan, og ikke
det borgeren ikke kan, og dermed er øget egenmestring
lig med øget livskvalitet. Gennem fokusområderne har vi
valgt at lægge et andet snit end i den forrige Socialaftale,
men formålet er det samme, nemlig at sikre at alle borgere kan mestre mest muligt i eget liv.
Afslutningsvist vil jeg gerne takke alle brugerorganisationer, fagfolk og politikere for at have bidraget til aftalen.
Jeg ved, at vi med Nordjysk Socialaftale sammen vil kunne sætte nødvendigt fokus på konkrete udfordringer, som
kræver fælles løsninger. Sammen vil vi løfte vores gode
nordjyske samarbejde til et endnu højere niveau.

Arne Boelt, Formand
for KKR Nordjylland
August 2020
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Resumé
Med Nordjysk Socialaftale 2021-2022 sætter de nordjyske kommuner og regionen fokus på borgerens muligheder og potentiale for i højere grad at kunne mestre sit
eget liv. Det udmøntes gennem fokusområderne:
• Fokusområde 1: Sammen om en stærk socialpsykiatri
• Fokusområde 2: Den gode alderdom
• Fokusområde 3: Effektive og vidensbaserede løsninger

Udvikling og koordinering
Med Nordjysk Socialaftale sker der en koordinering af tilbuddene inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland, hvor det vurderes,
om der er sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel
på området. Det opleves overordnet set, at der er sammenhæng mellem kommunernes efterspørgsel og de udbudte tilbud. På den baggrund er der ikke fokusområder
i Nordjysk Socialaftale 2021-2022, der direkte adresserer udfordringer ift. udbud og efterspørgsel. Sideløbende
med udmøntningen af fokusområderne vil kommunerne
og regionen se på en styrkelse af indsatser til unge med
selvskadende adfærd.
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Med Nordjysk Socialaftale 2021-2022 afrapporteres på
tre centrale udmeldinger. De centrale udmeldinger udsendes når Socialstyrelsen er bekymret for udbuddet af
tilbud til bestemte målgrupper, som denne gang vedrører: Udviklingshæmmede borgere med dom og behov
for afsoning på sikret afdeling, udsatte gravide kvinder
med skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnbehandling samt borgere med svær spiseforstyrrelse og behov
for højt specialiserede indsatser. Af disse tre målgrupper
vurderer de nordjyske kommuner kun, at der er behov for
at se på tilbudsviften ift. sikrede afdelinger til udviklingshæmmede borgere med dom, hvor de nordjyske kommuner anbefaler, at der etableres et nyt tilbud i Vestdanmark.
Dette vil kræve dialog med de øvrige kommuner i Vestdanmark og øvrige relevante parter som KL og Social- og
Indenrigsministeriet.

Styring og økonomi
Nordjysk Socialaftale 2021-2022 lægger rammerne for
kapacitets- og prisudviklingen for tilbud omfattet af aftalen. Dette sker gennem Styringsaftalen, hvis primære
formål er, at beskrive principperne for finansiering, takstberegning- og betalingsmodeller for kommunale og regionale sociale tilbud i den nordjyske region.

Nordjysk
Socialaftales formål

Dag- og døgnpladser fordelt pr. beliggenhedskommune
Kommunale pladser (samlet antal 4.392)
Private pladser (samlet antal 2.888)
Nordjysk Socialaftale pladser
(samlet antal 2.080)*

Nordjysk Socialaftale udspringer af lov om Social Service og Bekendtgørelserne om rammeaftaler på det sociale område og for lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud. På baggrund heraf har de nordjyske
kommuner og regionen udarbejdet nærværende politiske aftale, der skal sætte retningen for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede social- og
specialundervisningsområde i Nordjylland i 2021-2022.
Samarbejdet gælder konkret i forhold til de specialiserede tilbud, som er omfattet af Styringsaftalen, hvilket
er de tilbud, som benyttes af andre kommuner end
driftsherren. Det drejede sig i 2020 om ca. 2.100 dagog døgnpladser og et budget på 1,81 mia. kr., hvilket
svare til ca. 22 % af det samlede antal pladser i Nordjylland.
Men samarbejdet er bredere end blot køb og salg
af pladser. Med Nordjysk Socialaftale samarbejder
de nordjyske kommuner og regionen også om at
udvikle indsatser og tilgange til konkrete målgrupper. Det har udmøntet sig i en overordnet
vision samt tre konkrete fokusområder, som
kan læses på de efterfølgende sider.
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For metode og yderligere data, se www.nordjysksocialaftale.dk
* Nordjysk Socialaftale pladser dækker over 1.491 kommunale pladser
og 594 regionale pladser

Nordjysk Socialaftale er en politisk aftale, der indgås af
de 11 nordjyske kommuner og regionen. Formålet er at
sikre udvikling, koordinering og styring af det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland. Aftalen skal blandt andet sikre, at regionens
borgere altid har adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer i regionen.
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Vision for det
specialiserede socialområde
Vision:
”Kommunerne og regionen vil
gennem samarbejde og vidensdeling understøtte borgerens
mulighed for egenmestring med
fokus på borgerens unikke og
individuelle behov”

Egenmestring som omdrejningspunkt for samarbejdet
Visionen er den overordnede retningspil for samarbejdet
på det specialiserede socialområde i de kommende år, og
her er egenmestring valgt som omdrejningspunkt.
Med egenmestring som vision ønsker vi at sætte fokus
på, at alle borgere skal have mulighed og redskaber til at
kunne mestre så meget af sit eget liv som muligt. Øget
egenmestring kan give borgeren øget frihed, livskvalitet
og selvbestemmelse. Det er ikke alle, der har de samme
forudsætninger, hvorfor udgangspunktet altid skal være
den enkelte borgers behov og ressourcer. Dette skal ske
i tæt samarbejde med borgeren, så initiativerne ikke er til
borgeren men med borgeren.
De nordjyske kommuner og regionen ønsker, at alle mennesker skal have så meget medbestemmelse på eget liv
som muligt. Det kræver, at myndighed og driftsherre arbejder målrettet med at inddrage borgeren i eget forløb
med henblik på at sikre størst mulig mestring af eget liv.
Det er der stort fokus på i de enkelte kommuner og regionen, og der sættes fokus på det i denne Socialaftale, fordi
arbejdet kan suppleres via samarbejde.
Visionen udmøntes gennem de valgte fokusområder, og
disse er specifikt valgt, fordi det er områder, der fordrer
samarbejde.
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Fokusområder
For at udmønte visionen om øget egenmestring er der
udvalgt tre fokusområder.
Fokusområderne er udvalgt med udgangspunkt i hvilke
udfordringer, der i de kommende år kræver et fælleskommunalt fokus. Kommunerne oplever pt. en vækst
i forhold til borgere indenfor socialpsykiatrien og borgere på socialområdet som bliver ældre. Analyser viser
endvidere, at disse to målgrupper vil stige endnu mere
i de kommende år, og derfor er disse målgrupper valgt
som fokusområde 1 og 2.
Det tredje fokusområde sætter skarpt på, hvordan man
kan skabe den mest effektive kvalitetsindsats med udgangspunkt i progression og borgerens behov.

Fokusområder i 2021-2022
• Fokusområde 1:
Sammen om en stærk socialpsykiatri
• Fokusområde 2:
Den gode alderdom
• Fokusområde 3:
Effektive og vidensbaserede løsninger
DAS vil stå for den løbende udmøntning af fokusområderne med inddragelse af KKR.

FOKUSOMRÅDE 1:
Sammen om en stærk socialpsykiatri
Vision:
De nordjyske kommuner og regionen vil styrke fokus på borgere,
der modtager indsatser i socialpsykiatrien, og sikre de bedste
muligheder for mestring af eget
liv og deltagelse i samfundet.

Der har i løbet af de seneste år været en stigning af borgere, der modtager ydelser indenfor socialpsykiatrien. En
analyse fra KL anslår, at 80 % af de nytilkomne borgere,
der i perioden 2015-2018 har fået ydelser på socialområdet er borgere med psykiske lidelser1. Data fra danske
regioner viser tilsvarende, at der er en stigning i borgere,
der får psykiatriske diagnoser, og særligt en stigning i forhold til børne- og ungepsykiatrien2. Denne udvikling ser
ikke ud til at ændrer sig, hvorfor vi må forvente, at kurven
endnu ikke er toppet.
I Nordjysk Socialaftale 2018-2020 blev der sat fokus på
samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien. Dette samarbejde er fundamentalt for, at
man på socialområdet kan levere den bedst mulige indsats for borgere med psykiske udfordringer. I forlængelse
af dette fokus på det tværsektorielle samarbejde ønskes
det med Socialaftalen 2021-2022 at rette fokus indad i
den kommunale og regionale socialpsykiatri.

Initiativer
De nordjyske kommuner og regionen har udpeget følgende initiativer til fokusområde 1:
A Fælles kompetenceudvikling indenfor recovery
Der afholdes fælles kompetenceudvikling for at
sætte fokus på recovery.
B Unge med psykiske vanskeligheder
Der anlægges fælles fokus på langsigtede indsatser
samt forebyggende tiltag
C Fokus på uvisiterede og midlertidige indsatser
Gennem vidensdeling og metodeudvikling arbejdes
med at styrke indsatsen ift. uvisiterede og midlertidige indsatser

Målgruppen af borgere indenfor socialpsykiatrien er bred
og spænder bredt aldersmæssigt og udfordringsmæssigt,
og vi har derfor valgt med fokusområdet at sætte skarpt
på tre overordnede områder indenfor socialpsykiatrien.
Således rettes fokus mod unge med psykiske udfordringer; uvisiterede og midlertidige indsatser; samt kompetenceudvikling i forhold til udbredelse af den recoveryorienterede tilgang.

KL’s Partnerskabsprojekt.
Benchmarking af psykiatrien 2017: https://www.regioner.dk/
media/11396/benchmarking-af-psykiatrien-2017.pdf
1
2
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FOKUSOMRÅDE 2:
Den gode alderdom
Vision:
De nordjyske kommuner og
regionen vil gennem videndeling, kompetenceudvikling og
tværfagligt samarbejde arbejde
for, at ældre borgere med udviklingshæmning kan få en god
alderdom.

Antallet af ældre borgere med udviklingshæmning vokser,
og den øgede levealder for denne gruppe borgere er en
særdeles positiv udvikling. Men i takt med den stigende
alder kan borgeren opleve yderligere funktionstab, hvormed behovet for hjælp og vejledning øges.
I en tidlig alder kan borgere med udviklingshæmning for
eksempel opleve demens eller udadreagerende adfærd,
som kan være svært for borgeren selv, men også dem
som skal hjælpe borgeren. Hjælpen til borgeren skal således både kunne håndtere det nedsatte funktionsniveau
samt stadig have fokus på egenmestring og den enkeltes
ret til selvbestemmelse og til at leve et værdigt liv. Det
stiller andre krav til den pædagogfaglige og sundhedsfaglige indsats såvel som for samarbejdet med pårørende og
personale.
Med Nordjysk Socialaftale vil kommunerne og regionen
arbejde for, at vores tilbud og personale er bedst muligt
gearet til relationen og samarbejdet med de ældre udviklingshæmmede borgere, som oplever aldersrelaterede udfordringer. Dertil skal der være et øget fokus på
det tværfaglige samarbejde med de områder, som har en
særlig kompetence med målgruppen eksempelvis ældreog sundhedsområdet.
Med vidensdeling, kompetenceudvikling og øget samarbejde på tværs af fagområder vil de nordjyske kommuner
og regionen arbejde for at sikre de bedst mulige forhold
for at borgere med udviklingshæmning får en god alderdom – også selvom man får demens eller oplever andre
udfordringer.
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Initiativer
De nordjyske kommuner og regionen har udpeget følgende initiativer til fokusområde 2:
A Fælles kompetenceudvikling
Fælles redskaber til tidlig opsporing af demens
samt flere redskaber til samarbejdet med borgere
med udadreagerende adfærd og demens.
B Fokus på tværfaglige samarbejde
Temadag på tværs af fagområder, hvor kommunerne kan blive inspireret og der kan blive sat ord på
samarbejdet med øvrige fagområder, fx ældre- og
sundhedsområdet.
C Indsatser, der matcher borgerens behov
Vidensdeling og inspiration på tværs af kommunerne, herunder input fra forskning og andre dele af
landet ift. hvordan vi kan skabe løsninger, der bedre
matcher borgerens behov.

FOKUSOMRÅDE 3:
Effektive og vidensbaserede løsninger
Vision:
”De nordjyske kommuner og
regionen vil sammen vidensdele
og videreudvikle metoder, tiltag
og redskaber, som kan bruges
til at skabe bedre og mere
effektive indsatser for og med
borgeren”.

Det specialiserede socialområde er under et stort pres.
Flere og flere borgere har brug for støtte, og de nordjyske
kommuner og regionen må tænke i effektive og vidensbaserede løsninger, så det fortsat er muligt at give den bedst
mulige individuelle indsats til hver enkelt borger.
Fokusområde 1 og 2 har fokus på de målgrupper, hvor
kommunerne oplever de største kapacitetsstigninger. Det
store pres på området kræver, at der tænkes i nye metoder, tilgange og redskaber, og fokusområde 3 vil have
fokus på forhold, hvor der er behov for at komme med
løsninger ift. forhold, der presser økonomien og muligheden for den gode indsats. Fokusområdet vil have et
særligt fokus på, hvordan de rette incitamenter kan skabe
indsatser, hvor der i endnu højere grad er fokus på både
borgerens behov og progression.
De nordjyske kommuner og regionen har på den baggrund besluttet, at man vil udvikle nye eller forbedre eksisterende metoder, tilgange og redskaber. Den nye viden
skal efterfølgende ud og leve ude på de enkelte tilbud,
hvor de enkelte kommuner og regionen kan indarbejde de
metoder, tilgange eller redskaber, som giver mening netop for deres tilbud.
For at skabe den nye viden vil de nordjyske kommuner og
regionen helt konkret lave nogle hurtigarbejdende laboratorier, hvor man samler videnspersoner fra både kommunerne/regionen, men også fra eksterne samarbejdspartnere. Gennem vidensdeling og dialog er målet, at man
kan videreudvikle på den viden der findes i forvejen samt
skabe nye mulige tilgange til, hvordan man samarbejder
med og omkring borgeren.

Laboratorier
De nordjyske kommuner og regionen har udpeget følgende laboratorier:
A Fra botilbud til egen bolig
Hvordan skabes de rette incitamenter og samarbejde, så borger bliver klar til at flytte i egen bolig?
B Den gode visitation i samspil med driftsherren
Hvordan kan man skabe de bedst mulige indsatser
til borgeren?
C Unge med autisme
Hvordan giver vi unge med autisme de bedst mulige
forhold med mulighed for udvikling uden at de oplever stress og angst?
Deltagere:
• Fagpersoner fra kommunerne og regionen
• Eksterne videnspersoner, fx fra AAU og UCN
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Udvikling og koordinering
I Nordjylland er der en fælles forståelse af, at den enkelte kommune ikke nødvendigvis selv er i stand til at drive
specialiserede tilbud og varetage samtlige efterspurgte
indsatser. Kommunerne samarbejder derfor med hinanden og med regionen om at koordinere og sikre, at de
fornødne indsatser er til rådighed for borgerne på tværs
af kommunegrænserne. Alt dette formaliseres i Nordjysk
Socialaftale, så vi kan sikre, at der til stadighed er de nødvendige tilbud til små målgrupper og målgrupper med
komplekse problemer.

Lands- og landsdelsdækkende
specialundervisningstilbud

Balance mellem udbud
og efterspørgsel

Dette sker i regi af KL’s koordinationsforum, som følger de
lands- og landsdelsdækkende tilbud og har kompetence
til at sætte foranstaltninger eller initiativer i værk såfremt
der er grund til at være bekymret for bæredygtigheden af
nogle af tilbuddene. I den forbindelse udarbejdes årligt en
rapport, der belyser belægning og evt. belægningsmæssige udfordringer på de lands- og landsdelsdækkende tilbud (jf. bilag 4 til Nordjysk Socialaftale).

Kommunerne og regionen har løbende fokus på, om der
er det rigtige udbud af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde.
I forbindelse med udarbejdelse af Nordjysk Socialaftale
er der foretaget en afdækning af sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel, hvilket har givet anledning
til at sætte særligt fokus på tre målgrupper. På baggrund
af disse undersøgelser vurderes det, at der overordnet er
god sammenhæng mellem efterspørgsel og det samlede
udbud af pladser og indsatser på det specialiserede social- og specialundervisningsområde, men at det skal undersøge nærmere, hvilke muligheder, der er for at styrke
indsatsen til målgruppen af børn og unge med svært selvskadende adfærd. Jf. boksen til højre for en beskrivelse af
de målgrupper, der har været særlig opmærksomhed på.
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I forhold til de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud vurderes det, at der samlet set er sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. Dog oplever
Region Nordjylland udfordringer med efterspørgslen på
deres undervisningstilbud til børn- og unge med døvblindhed og høretab, hvorfor der er igangsat initiativer, der kan
afhjælpe dette.

Målgrupper med særligt fokus på
De nordjyske kommuner har i 2020 haft særlig opmærksomhed på om der er det rette udbud af tilbud
til målgrupperne:
•
•
•

Borgere med Prader Willis Syndrom,
Borgere med udviklingshæmning og dom til
afsoning på åbent tilbud, og
Børn og unge med selvskadende adfærd.

For hver af disse målgrupper er der foretaget selvstændige afdækninger af målgruppernes størrelse og
kommunernes behov for justeringer af pladser eller
nye indsatser. På baggrund heraf er kommunerne enige
om, at undersøge muligheder for styrkelse af indsatsen
til unge med selvskadende adfærd.
For de to andre målgrupper vurderes det, at der ikke
for nuværende er grund til at justere på udbuddet.
De nordjyske kommuner vil administrativt have en løbende opmærksomhed på, om der sker ændringer ift.
udbud og efterspørgsel vedr. disse målgrupper.

Centrale udmeldinger
Der er i 2019 og 2020 udsendt centrale udmeldinger for
de tre nedenstående målgrupper. De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har sammen har udarbejdet
afrapporteringer herfor, som skal behandles sammen
med Nordjysk Socialaftale.

Borgere med udviklingshæmning
og dom
Denne Centrale Udmelding sætter skarpt på udbuddet af
tilbud til borgere med udviklingshæmning og dom, som
har behov for ophold på sikret afdeling. Der er i Danmark
1 sikret afdeling til målgruppen, som ligger på Kofoedsminde på Lolland. Grundet overbelægning på og afstand
til Kofoedsminde vurderer de nordjyske kommuner, at der
er behov for en sikret afdeling i Vestdanmark. Etablering
af et sådant tilbud kræver landsdækkende koordinering og
dialog, og de nordjyske kommuner vil derfor indgå i dialog
med de øvrige kommuner i Vestdanmark herom.

Gravide kvinder med
rusmiddelmisbrug
Denne Centrale Udmelding sætter skarpt på udbuddet af
tilbud til gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelmisbrug
og behov for ophold på et døgntilbud. De nordjyske kommuner har ikke kendskab til kvinder i denne specifikke målgruppe i de seneste tre år. På landsplan vurderes det at der
er i perioden 2017-2019 har været mellem 3-8 kvinder om
året, som kommunerne i Danmark har kendskab til. Det er
således vanskeligt at drive et højt specialiseret tilbud til målgruppen på landsplan, men der er identificeret enkelte tilbud
på landsplan, som anvendes til målgruppen og som er eller
muligvis kan have potentialet til at være højt specialiseret.

Børn, unge og voksne med svære
spiseforstyrrelser
Denne Centrale Udmelding sætter skarpt på udbuddet af
tilbud og indsatser til børn, unge og voksne med svære
spiseforstyrrelser og behov for højt specialiseret social
rehabiliterende indsatser. Der blev tidligere udsendt en
Central Udmelding på denne målgruppe i 2015, og de
nordjyske kommuner meldte den gang, at der var et tilbud i landsdelen, som kunne håndtere målgruppen. Der
er siden dengang kommet flere tilbud til, som indgår i den
samlede tilbudsstruktur til målgruppen i Nordjylland, og
det vurderes derfor, at der i Nordjylland er et tilstrækkeligt udbud af tilbud, der samlet set dækker både matrikelfaste og matrikelløse indsatser til målgruppen.

Hvad er en Central Udmelding?
I forlængelse af evalueringen af kommunalreformen
besluttede Folketinget, at etablere en national koordinationsstruktur, som varetages af Socialstyrelsen.
Formålet er at forhindre en uhensigtsmæssig afspecialisering af det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde.
Socialstyrelsen overvåger udviklingen i målgrupper,
tilbud og indsatser samt indsamler og formidler viden
om effekt af indsatserne på området. I regi af national
koordination kan Socialstyrelsen udsende centrale
udmeldinger.
En Central Udmelding udsendes, hvis Socialstyrelsen
vurderer, at der er behov for at sætte særligt fokus på
en målgruppe for at sikre og videreudvikle udbud af
indsatser til målgruppen.
Målgrupperne som overvåges af national koordination
er kendetegnet ved at være meget små målgrupper,
som kommunerne sjældent ser, og hvor samarbejde
og koordinering er særlig vigtigt både på tværs af den
enkelte landsdel og på tværs af landet.
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Det forstærkede samarbejde
Det forstærkede samarbejde er en overbygning til det ”almindelige” samarbejde i regi af Nordjysk Socialaftale, og
beskytter få højt specialiserede og unikke tilbud i regionen. De få tilbud, der er omfattet af det forstærkede samarbejde, er udvalgt fordi det er nogle af de mest specialiserede tilbud i regionen. Eftersom målgrupperne til de
mest specialiserede tilbud ofte er små og komplekse, er
det nødvendigt at have særligt fokus på bæredygtigheden
på disse tilbud for at sikre, at de højt specialiserede kompetencer også fremadrettet er tilgængelige i Nordjylland.

For alle tilbud, der er med i det forstærkede
samarbejde, gælder det, at der er:
• Beskyttede konkurrencevilkår.
• En systematisk og forpligtende dialog om både efterspørgsel og udbud.
• En forpligtelse til at indgå i tidlig fælles indsats, hvis
der er behov for særlige initiativer eller dialog for at
sikre tilbuddenes fortsatte bæredygtighed.
Tilbud under det forstærkede samarbejde udvælges af et
ekspertpanel ud fra kriterier, der fokuserer på tilbuddets
målgruppe, kompetencer og specialiseringsprofil samt
om det er det eneste tilbud af sin slags, der er i landsdelen. Tilbud som er en del af det forstærkede samarbejde
er omfattet heraf for en to-årig periode, og denne gang
for 2021 og 2022.

Tilbud omfattet af
det forstærkede samarbejde
Følgende tilbud er omfattet af det forstærkede samarbejde for 2021-2022:
• Fagcenter for Autisme og ADHD:
Specialbørnehaven Birken
Målgruppe: Udviklingshæmmede børn og unge med
hoveddiagnosen autisme ofte kombineret med
særlig kompleks adfærd
• Neurocenter Østerskoven
Målgruppe: Unge og voksne mennesker med
moderat, svær til meget svær medfødt og erhvervet
hjerneskade
• Specialbørnehjemmet Kvisten
Målgruppe: Børn og unge med betydelig og varig
nedsat funktionsniveau som har særligt behov for
sygepleje
• Institut for Syn og Hørelse
Målgruppe: Mennesker med nedsat syn og hørelse
eller andre kommunikationsproblemer

• For mere information om det forstærkede
samarbejde henvises til dette link
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Styring og økonomi
Nordjysk Socialaftale 2021-2022 sætter rammerne for
kapacitets- og udgiftsudviklingen for tilbud omfattet af
Nordjysk Socialaftale. Dette sker gennem Styringsaftalen,
som beskriver de fælles regler og procedure, der gælder
for tilbud og indsatser omfattet af Nordjysk Socialaftale
(se infoboks i siden).

Ny Styringsaftale i 2022
I denne aftaleperiode vil der være to styringsaftaler gældende. En for 2021 og en for 2022. Det skyldes, at KL og
Regeringen i Økonomiaftalen 2020 har lavet en aftale om
øget gennemsigtighed i samhandlen mellem kommunerne/regionen, hvilket giver følgende ændringer:

Principper for samarbejde og styring
Styringsaftalen skal sikre, at tilbuddene omfattet af
Nordjysk Socialaftale er økonomieffektive, har gennemsigtighed mellem pris og ydelse, samt har de bedste muligheder for udvikling. Dette sikres bl.a. gennem følgende
principper:

1. Justering af takstmodellen med opdeling af taksten
i en basis og ydelsestakst (tidspunkt herfor er endnu
ikke fastsat, men vil tidligst kunne være gældende
fra 1/1- 2022)

1. Dialog mellem myndighed og driftsherren
2. Incitament til effektiv drift
3. Taksterne skal være retvisende og omkostningsbaserede
4. Budgetsikkerhed for kommunerne og Regionen
5. Udvikling af tilbuddene

2. Nye regler for indregning af sundhedslovsydelser i taksten (1/1-2022) samt mulighed for mellemkommunal
refusion for øvrige sundhedslovsydelser (forventes
1. halvår af 2021).
3. Udarbejdelse af standardkontrakt for både børne- og
voksenområdet (forventes primo 2021).
I 2021 vil der blive udarbejdet en ny Styringsaftale, som
indarbejder de nye regler.

Styringsaftalen
Styringsaftalen lægger rammerne for
økonomi- og kapacitetsudviklingen, herunder:
• Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet
af styringsaftalen.
• Aftaler om takst- og udgiftsudvikling.
• Aftaler om takstmodeller.
• Aftaler om takstberegning.
• Aftaler om oprettelse, lukning og ændring af tilbud
og pladser.
• Aftaler om afregning og betaling.
• Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om
overtagelse af regionale tilbud.

Vigtigste nye regler i Styringsaftalen
• Mulighed for særlige vilkår ved oprettelse af tilbud
til særligt udvalgte målgrupper.
• Større gennemsigtighed i udvikling af takster og
antal pladser.
• Præcisering af definitionen af, hvilke tilbud der er
omfattet af Styringsaftalen.

Specifikke aftalevilkår for
specialundervisningstilbud
• De specifikke aftalevilkår er ligeledes blevet revideret, så de matcher de aktuelle visitationsprocedure
og særlige vilkår.
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Bilag
Bilag
vedr. udvikling og koordinering

Bilag
vedr. styring og økonomi

Bilag 1:
Central udmelding – børn, unge og voksne med svære
spiseforstyrrelser og behov for højt specialiseret indsats

Bilag 5:
Styringsaftale 2021

Bilag 2:
Central udmelding – udviklingshæmmede med dom
og behov for ophold på sikret afdeling

Bilag 6:
Specifikke aftalevilkår for specialundervisningstilbud

Bilag 3:
Central udmelding – gravide kvinder med skadeligt
rusmiddelbrug og behov for døgnophold
Bilag 4:
Rapport vedr. de lands- og landsdelsdækkende tilbud

Bilagene og status på arbejdet kan hentes her:

www.nordjysksocialaftale.dk
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Kontakt
Sekretariat for Nordjysk Socialaftale
Boulevarden 13
9000 Aalborg
nordjysksocialaftale@aalborg.dk
www.nordjysksocialaftale.dk

Tidsplan for udmøntning af Nordjysk Socialaftale 2021-2022
Nedenfor illustreres forslag til tidsplan for udmøntning af Nordjysk Socialaftale 2021-2022. De tre fokusområder, som skal udmøntes, er: ”Fokusområde 1: Sammen om en
stærk socialpsykiatri, Fokusområde 2: Den gode alderdom, Fokusområde 3: Effektive og vidensbaserede løsninger”.

Initiativ
Initiativ 1A: Fælles
kompetenceudvikling
indenfor recovery
Initiativ 1B: Fokus på unge
med psykiske
vanskeligheder

Initiativ 1C. Fokus på
uvisiterede og
midlertidige indsatser
Initiativ 2A: Fælles
kompetenceudvikling
Initiativ 2B: Fokus på
tværfagligt samarbejde
Initiativ 2C: indsatser der
matcher borgerens behov
Fokusområde 3: Effektive
og vidensbaserede
løsninger

1. halvår 2021

2. halvår 2021

1. halvår 2022

2. halvår 2022

Workshop/møde med deltagelse af Socialstyrelsen om fælles
samarbejdsflader vedr. recovery samt efterfølgende arbejde med
konklusionerne
Evt. arbejdsgruppe arbejder og afrapporterer

Sikre den tværsektorielle
DAS vurderer, om der skal
organisering via
etableres en arbejdsgruppe, som
- Møde mellem FU børn og
kan have fokus på initiativer vedr.
unge og FU social
børn og unge med psykiske
- Etablering af et tværsektorielt vanskeligheder
direktørforum om borgere med
psykiske lidelser
Der etableres et samarbejde med AAU/UCN om en undersøgelse om konkrete §82a og §82b indsatser
med fokus på, hvad der virker. I den forbindelse udpeges 2-3 kommuner, som kan stille konkrete §82a
og §82b indsatser til rådighed for undersøgelsen.
Der etableres en arbejdsgruppe med repræsentanter fra social- og ældreområdet og videnseksperter på
området eks. UCN, som skal arbejde med følgende:
o Afdækning af viden om hvad der virker ift. demente borgere med udviklingshæmning
o Afdækning af, hvordan man kan sikre indsatser der matcher borgerens behov
Alternativt forslag til udmøntning: Der tilkøbes ydelser ved UCN eller en konsulentvirksomhed i stedet
for at etablere en arbejdsgruppe. Afslutningsvis afholdes en temadag, der skal udbrede undersøgelsens
resultater
Laboratorie 1 igangsættes og Laboratorie 2 igangsættes og
afsluttes
afsluttes
Udarbejde
plan
for
de
resterende laboratorier

Der afholdes en workshop, hvor
resultaterne præsenteres og det er
muligt at dele viden om visiterede
og midlertidige indsatser
Arbejdsgruppen afslutter arbejdet
ved at afholde en temadag

Alternativ forslag: Undersøgelsen
afsluttes med en temadag, der skal
udbrede undersøgelsens resultater
Udmønte plan ift. de resterende
laboratorier

Procedure for at udmelde tilbud af det forstærkede samarbejde
Tillæg til ”Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland”
I model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede tilbud i Nordjylland fremgår det, hvorledes tilbud kan omfattes af det
forstærkede samarbejde, men ikke hvordan tilbud udmeldes af det forstærkede samarbejde, hvilket beskrives i dette tillæg.
Tillægget er godkendt af Den Administrative Styregruppe den 17. november 2016.
Procedure for udmelding af tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde
Tilbud er omfattet af det forstærkede samarbejde for en toårig periode, og kan meldes ud med et års varsel, såfremt det godkendes
af aftaleparterne jf. nedenstående procedure. Udmeldingen træder dog først i kraft ved udløb af aftaleperioden.
Processen vedr. udmelding kan igangsættes på følgende måder:
1)

Driftsherre indmelder, at tilbuddet fremadrettet ikke ønskes omfattet af det forstærkede samarbejde.

2)

Kommunerne indmelder, såfremt de fremadrettet ikke ønsker, at tilbuddet omfattes af det forstærkede samarbejde det
kan eks. være fordi der er sket ændringer i målgruppen som giver anledning til at kommunen ønsker at oprette et tilbud i
eget regi.

Vurdering af udmeldingen:
1)

Ekspertpanelet skal vurdere ønsket om udmelding på følgende punkter:
a)

Lever tilbuddet fortsat op til kriterierne for at være omfattet af det forstærkede samarbejde

b)

Afdækning af hvilke konsekvenser en evt. udmelding får. Afhængig af situationen kan afdækningen enten berøre
konsekvenser for tilbuddet eller målgruppen eller om udmeldingen får betydning for udbuddet af specialiserede
kompetencer på området i Nordjylland.

2)

Ekspertpanelets vurdering indstilles til Den Administrative Styregruppe, der på baggrund af Ekspertpanelets vurdering tager
stilling til om udmeldingen af tilbuddet vil give udfordringer i forhold til behov for specialiserede kompetencer i Nordjylland
a.

Såfremt tilbuddet ønskes udtaget af det forstærkede samarbejde fordi det ikke længere er rentabelt at drive,
men kommunerne fortsat ønsker at tilbuddet eksisterer, så bør tilbuddet sættes i det forstærkede samarbejdes
nødspor med henblik på, at der findes en løsning i fællesskab mellem de nordjyske kommuner og driftsherren.

3)

Det politiske niveau træffer endelig beslutning om udmeldingen i forbindelse med behandlingen af Rammeaftalen.

Proceduren betyder, at årshjulet for udvælgelse af tilbud til det forstærkede samarbejde fremadrettet vil se således ud:

Årshjul for udvælgelse af tilbud til det forstærkede samarbejde
Måned
Januar

Aktivitet
Indmelding/udmelding af
tilbud

Februar

Ekspertpanel

Marts

DAS

April
Augustoktober
Januar

KKR
Endelig behandling i DAS og
politiske udvalg
Ikrafttræden

Beskrivelse
Årligt: Alle driftsherrer har mulighed for at indmelde nye tilbud til det forstærkede
samarbejde
Lige år: Mulighed for at udmelde tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde
Ekspertpanelet vurderer eksisterende samt nyindmeldte tilbud efter kriterierne for tilbud
omfattet af det forstærkede samarbejde.
Særligt for lige år: Såfremt der er meldt tilbud ind som ønskes at udgå af det forstærkede
samarbejde, så vurderer ekspertpanelet ønsket om udmelding jf. proceduren herfor
Særligt for ulige år: Hvis der ikke er meldt nye tilbud ind afholdes mødet ikke
DAS behandler ekspertpanelets forslag om, hvilke tilbud der fra den 1. januar det
kommende år skal være omfattet af det forstærkede samarbejde
-

Eventuel KKR behandling af tilbud der udgår af det forstærkede samarbejde
Rammeaftalen, herunder forslag til tilbud der omfattes af det forstærkede samarbejde
behandles
Aftaleperioden for de udpegede tilbud træder i kraft

Bilag: Skema til udmelding af tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde jf. nedenfor

BILAG: UDMELDING AF TILBUD OMFATTET AF DET FORSTÆRKEDE SAMARBEJDE
Afsnit 1 Driftsherrers udmelding af tilbud
Navn på driftsherre

(venligst udfyld her)

Navn på kontaktperson og
kontaktoplysninger

(venligst udfyld her)

Tilbudsnavn
(Angiv navn på tilbud)

Tilbuddet ønskes udmeldt af det forstærkede samarbejde
(sæt kryds)

Angiv navn på tilbud
Beskriv om der er særlige karakteristika ved målgruppen eller
tilbuddet som gør at tilbuddet ikke længere kan leve op til kriterierne
for det forstærkede samarbejde
Eksempelvis målgruppens størrelse, udvikling el.
Andre årsager til ønsket om udmelding eksempelvis
belægningsmæssige udfordringer

Afsnit 2 Kommunale ønsker om at tilbud udtages af det forstærkede samarbejde
Navn på kommune

(venligst udfyld her)

Navn på kontaktperson og
kontaktoplysninger

(venligst udfyld her)

Angiv navn på tilbud:

Angiv navn på tilbud
Beskriv årsagen til at kommunen ikke ønsker
at tilbuddet fortsat er omfattet af det
forstærkede samarbejde
Beskriv hvordan kommunen vil håndtere
målgruppens behov hvis tilbuddet ikke er
omfattet af det forstærkede samarbejde
Angiv om kommunen ønsker at oprette et
konkurrerende tilbud

Bilag 8
Begrundelse for ønske om at igangsætte udmelding af Birken
Spørgsmål 1: Beskriv om der er særlige karakteristika ved målgruppen eller tilbuddet som gør at
tilbuddet ikke længere kan leve op til kriterierne for det forstærkede samarbejde Eksempelvis
målgruppens størrelse, udvikling el.
De 5-7 af de 32 pladser på Specialbørnehaven Birken, Aalborg Kommune ÆH, har siden etableringen
af det forstærkede samarbejde været udpeget som de mest specialiserede pladser på §32 tilbud i
Nordjylland indenfor autismeområdet.
Da tilbuddet i sin tid blev udvalgt, oplyste de nordjyske kommuner hvilke opgaver de kunne løse i
eget regi, og hvad de i udgangspunktet ikke ønskede at løfte selv. Her blev der på dette område
peget på Specialbørnehaven Birken, men med tiden har dette forhold ændret sig. Således er der i
ekspertpanelet givet udtryk for, at man i Hjørring Kommune lokalt kan løfte opgaver af tilsvarende
kompleksitet, og så er Specialbørnehaven Birken ikke længere at betegne som et unikt tilbud i
Nordjylland.
Dette er formentlig et resultat af dynamiske forhold, samt at forholdene i det kommunale landskab
har ændret sig over tid. På den måde er der nu plads til hele to særligt specialiserede regionale
flagskibe i Nordjylland, og det er jo godt. Flagskibe der (1.) kan levere komplekse ydelser af
medarbejdere med ekspertviden, (2.) kan tilbyde specialiserede tværfaglige kompetencer i
sammensætningen af personalegruppen, samt (3.) kan tilbyde veldokumenteret erfaring med
anvendelse af anerkendte metoder og tilgange på det mest specialiserede autismeområde for børn i
alderen 0-6 år.
Specialbørnehaven Birken lever på den baggrund ikke længere op til det forstærkede samarbejdes
Kategori C1, om at der ingen alternativer må være til tilbuddet i Nordjylland, hvis det skal være en
del af samarbejdet.
Spørgsmål 2: Andre årsager til ønsket om udmelding eksempelvis belægningsmæssige
udfordringer
Kort sagt er tilbuddet ikke længere det eneste af sin slags i Nordjylland, og på bl.a. den baggrund
ønsker man at trække tilbuddet fra samarbejdet. Da tilbuddet samtidigt anvendes stabilt til de mest
komplekse børn fra et bredt spektrum af de nordjyske kommuner, og tilbuddet samtidigt oplever en
stabil og balanceret anvendelse ift. de mindre komplekse børn (Kategori C2), så foreslås det også
med det argument, at tilbuddet trækkes fra samarbejdet.
Specialbørnehaven Birken lever til fulde op til kriterierne i Kategori A og B, men for at kunne være
omfattet af det forstærkede samarbejde skal tilbuddene leve op til både Kategori C1 og C2, og da
Specialbørnehaven Birken hverken lever op til Kategori C1 eller Kategori C2, så giver det god mening
at tilbuddet trækkes fra samarbejdet.

Sparringsgruppe på pædagogområdet – notat ifm. dimensioneringen af pædagoguddannelsen på UCN
2021/2022
Nærværende notat er udarbejdet på baggrund af møde i sparringsgruppen på
pædagogområdet den 23. november 2020, følgelig henvises der i notatet til
vurderinger, tilkendegivelser osv. fra møde.
På mødet deltog repræsentanter fra faglige organisationer, professionshøjskolen, regionen, kommunerne, ankerkommunen og KKR-sekretariatet.
Forud for mødet blev der indsamlet erfaringer fra kommuner og region, som
også blev drøftet i sparringsgruppen sammen med det materiale, som parterne bidrog med ind i processen. Det samlede materiale til mødet er sendt
ud til alle parter, dvs. de faglige organisationer, professionshøjskolen, kommuner, ankerkommunen og region.
KKR – dimensioneringsopgave
KKR Nordjylland har til opgave at dimensionere pædagoguddannelsen,
SOSU-uddannelserne og PAU-uddannelsen i Nordjylland. KKR spiller en rolle
i forhold til at sikre, at dimensioneringen af pædagoguddannelsen afspejler
arbejdsgivernes behov, og at kommunerne og Region Nordjylland stiller det
aftalte antal praktikpladser til rådighed for UCN.
Kommunerne har som arbejdsgivere en fælles interesse i at få uddannet kvalificerede medarbejdere til kommunen og veluddannede borgere, som kan
være med til at sikre væksten i kommunerne.
KKR – tidligere beslutninger og ændringer af rammevilkår
KKR Nordjylland besluttede på deres møde den 27. februar 2015, at dimensioneringen af studiepladser på pædagoguddannelsen i Region Nordjylland
skulle nedsættes med 10 pct. over tre år, således at der om tre år skulle oprettes 405 studiepladser mod 450 tidligere, da stigningen i behov for pædagoger på nye områder ikke kunne opveje det markant faldende behov for pædagoger i Nordjylland som konsekvens af det samlede fald i børnetallet i de nordjyske kommuner. Den neddimensionering er fuldt implementeret pr. udgangen
af 2018.
Samtidig blev fordelingen mellem specialiseringsretninger ligeledes fastsat til
hhv. ca. 40 pct. i dagtilbudspædagogik, ca. 20 pct. i skole- og fritidspædagogik
og ca. 40 pct. i social- og specialpædagogik. Dette i erkendelse af, at udviklingen på det tidspunkt var den, at der var faldende behov på dagtilbudsområdet, samtidig med at behovet var stigende på social- og specialområdet.
Efterfølgende er fordelingsnøglen mellem kommunerne ligeledes blevet revideret af KKR Nordjylland på møde den 15. april 2016 for bedre at tage hensyn
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til den samlede opgaveportefølje på pædagogområdet, dvs. at pædagoger
ikke kun arbejder med børn og unge, men i stigende grad også arbejder på
social- og specialområdet med folk i alle aldersgrupper, samtidig med at der
er et vordende behov på ældreområdet.
Pr. 1. juli 2016 overgik pædagoguddannelsen på VIA University College i Thisted til University College Nordjylland (UCN), hvilket medførte, at Thisted og
Morsø kommuners pædagogdimensionering overgik fra KKR Midtjylland til
KKR Nordjylland. Dette medførte en de facto stigning i den samlede nordjyske
dimensionering fra 405 til 469 studiepladser.
KKR Nordjylland godkendte på deres møde den 3. februar 2017 en dimensionering på 405 pædagogstuderende for studieåret 2017/2018 – i henhold til
den 10 pct. neddimensionering, der blev besluttet den 27. februar 2015, plus
de 64 pladser, der tilkommer den nordjyske dimensionering ved VIA Thisteds
overgang til UCN.
KKR Nordjylland valgte på deres møde d. 13. marts 2018 at fastholde antallet
af studiepladser og dermed godkende en dimensionering på 469 pædagogstuderende for studieåret 2018/2019 samt fastholde fordelingen mellem specialiseringsretninger. I forbindelse hermed ønskede KKR Nordjylland ligeledes en fortsat opmærksomhed på udviklingen i børnetal og behovet på ældreområdet og ville i den forbindelse følge behovet for studiepladser tæt over
den kommende tid.
KKR Nordjylland valgte på deres møde d. 8. februar 2019 at øge det nuværende antal af studiepladser, og godkendte derfor en dimensionering på 492
studerende for studieåret 2019/2020. Samtidig fastholdt KKR fordelingen mellem specialiseringsretninger, men med et ønske om at den blev fulgt nøje over
den kommende tid ift. en evt. tilpasning i fremtiden. Den opdimensionering vil
være fuldt implementeret ifm. vinteroptaget 2020.
KKR Nordjylland besluttede på deres møde d. 5. februar 2020 igen at øge det
nuværende antal studiepladser, og godkendte derfor en dimensionering på
517 studerende for studieåret 2020/21. Fordelingen mellem specialiseringsretninger blev igen fastholdt på nuværende niveau.
I forbindelse med Covid-19 situationen indgik regeringen og de øvrige partier
en aftale om der skulle oprettes 4.500 ekstra studiepladser på de videregående uddannelser i 2020 og 2021, samt en ambition om at specifikt øge antallet af studiepladser på velfærdsuddannelserne med 500 pladser på landsplan. Efter en hurtig proces i kommunerne lige op til sommeren 2020, så blev
det aftalt at de nordjyske kommuner godkender at der ekstraordinært etableres 38 ekstra studiepladser på pædagoguddannelsen.
Arbejdskraftreserve og rekruttering
Som tidligere år, så gjorde SL opmærksom på at deres tal viser, at der er
relativt lav ledighed blandt deres medlemmer, samtidig med at SL oplever, at
der kommer få ansøgninger til faste stillinger. Tallene viser ligeledes at deres
medlemmer hurtigt kommer i job efter endt uddannelse. Fra SL's side blev der
samtidig gjort opmærksom på, at arbejdsmarkedet er afhængigt af en rimelig
stor ledighedsbuffer i forhold til at få dagligdagen til at hænge sammen mht.
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vikardækning m.m. Følgelig var der en bekymring for om arbejdskraftreserven
er tilstrækkelig til at kunne imødekomme denne efterspørgsel efter arbejdskraft. Samtidig indgår SL i et samarbejde med Aalborg Kommune ift. rekrutteringsudfordringer på det sociale område. Her både ift. praktikpladser og ift.
faste stillinger.
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Region Nordjylland og UCN har indledt et øget samarbejde i forhold til styrkelse af de pædagogstuderendes praktikforløb på Specialsektorens tilbud på
det højt specialiserede socialområde. Det er ambitionen, at dette samarbejde
desuden vil styrke rekrutteringen af pædagoger til socialområdet i regionen.

Aalborg Kommune
Boulevarden 13
9000 Aalborg

Aalborg Kommune gav udtryk for at kunne se tendenser på vordende rekrutteringsudfordringer på ældre- og handicapområdet, og følgelig et behov for at
sikre øget rekruttering. De øvrige kommuner har ikke givet udtryk for at opleve
udfordringer ift. at tiltrække kvalificerede ansøgere ifm. ledige pædagogstillinger, men dette er et øjebliksbillede og siger derfor ikke noget om evt. fremtidige rekrutteringsudfordringer. Det blev bemærket at der var fortsat fokus på
indholdet i pædagoguddannelsen, for at sikre at der uddannes kvalificerede
medarbejdere til fremtidens arbejdsmarked.
Arbejdsmarkedsbalancen fra Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord har imidlertid
for 2019 og 2020 vist en situation pt. med ’gode jobmuligheder’ ift. pædagoger, hvilket tyder på, at stillingsbetegnelsen ikke er præget af rekrutteringsproblemer i Nordjylland.
Det bemærkes herudover at der er igangsat arbejde, mellem UCN og kommunerne, med henblik på at afklare mulighederne for at øge andelen af praktikpladser til pædagogstuderende på de kommunale ældreområder. Dette ud
fra en betragtning om at der anses stort potentiale i at øge andelen af pædagoger fremadrettet til f.eks. demensområdet samt på handicapområdet, hvor
andelen af ældre handicappede borgere har været stigende i de senere år.
På sigt vil det blive nødvendigt at tage hensyn til dette arbejde også ifm. vurderingen af det fremtidige behov for pædagogisk arbejdskraft.
KL's fremskrivning af udbud af og efterspørgsel efter pædagogarbejdskraft –
2020
KL's fremskrivning, som har indgået i grundlaget for dimensioneringen af pædagoguddannelsen på UCN for studieårene 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, samt 2020/2021 er i 2020 blevet ændret noget fra tidligere udgaver, bl.a. ift. indregning af effekten af flytninger på tværs af regioner, afkortning
af efterlønsperioden, mv.
Der er lavet en række scenarier (se figur 1) baseret på hhv. at den vedtagne
dimensionering for studieåret 2020/2021 på 517 fortsættes (de 38 ekstra pladser aftalt i forlængelse af Covid-19 er alene medtalt for 2020/2021), samt scenarier for, at denne dimensionering hhv. mindskes (-5 pct., -10 pct.) eller øges
(+5 pct., +10 pct., +15 pct., +20 pct.).
Fremskrivningerne viser, at selv med en 10 pct. reduktion i dimensioneringen
vil der være nok pædagoger til at møde efterspørgslen efter pædagog-
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”opgaver”1 på det nuværende niveau – altså at der vil være samme antal pædagoger per barn osv.

Figur 1: Fremskrivning af udbud af og efterspørgsel efter pædagogarbejdskraft i Nordjylland
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Dette medfører, ifølge KL's fremskrivning, at der bliver uddannet flere pædagoger i Nordjylland, end der efterspørges over de kommende år (jf. ovenstående graf helt frem til 2044). Samtidig bør der gøres opmærksom på, at fremskrivningen ikke indregner effekten af aftalen om minimumsnormeringer, idet
hverken fordelingen af midler eller modellen for aftalen er fastlagt pt.
Aftale om minimumsnormeringer 2020
I forbindelse med finanslovsaftalen i 2020, indgik regeringen en aftale med
partierne om bl.a. at indføre minimumsnormeringer frem mod 2025. På nuværende tidspunkter er det stadigvæk uafklaret, på hvilken måde disse normeringer kommer til at blive udfoldet i praksis, f.eks. fordelingen mellem pædagoger, PAU’er og pædagogmedhjælpere; om normeringen gælder på kommuneniveau eller institutionsniveau; fordelingen af ressourcer; mv. Følgelig
må der på nuværende tidspunkt tages forbehold for at bruge aftalen som
grundlag ift. vurderingen af dimensioneringen af pædagoguddannelsen på
UCN for 2021/2022.

1

Når opgaver er sat i situationstegn, afspejler det, at der ikke er tale om en undersøgelse, af hvor travlt pædagogerne har, men alene en udregning af, hvor mange pædagoger, der ville være behov for, hvis der skulle være det samme antal pædagoger
til rådighed per opgave/borger. Hvis der f.eks. var 100 femårige i 2008 og 105 femårige i 2019, ville opgaven med at passe de femårige således være vokset med 5
procent, og det ville antages, at pædagogernes opgaver med at passe femårige ligeledes vil være vokset med tilsvarende 5 pct.

Forestående dimensioneringsproces
Demografisk er der visse forskelle på de nordjyske kommuner, hvor det især
er Aalborg og Rebild kommuner, der har tilvækst i børne- og ungealdersgruppen, samtidig med de øvrige kommuner står overfor en uændret situation eller
en nedgang i samme aldersgruppe.
Jf. ovenstående afsnit ift. KL’s fremskrivning, så viser den, at der i Nordjylland
over det kommende år vil være en vis grad overproduktion af pædagogisk
arbejdskraft. Herudover viser Arbejdsmarkedsbalancen, at pædagogområdet
ikke er præget af rekrutteringsudfordringer.
Samtidig er der tegn på visse rekrutteringsudfordringer på socialområdet, hvor
der på tværs af parterne er igangsat diverse tiltag for at modvirke disse. Ikke
desto mindre, så vil det være vigtigt at følge den udvikling nøje for at sikre, at
socialområdet ikke bliver presset på arbejdskraftsmuligheder fremadrettet.
Aftalen om minimumsnormeringer vil alt andet lige få en betydning for fremtidige dimensioneringsprocesser, selvom den (jf. ovenstående afsnit) endnu
ikke er helt faldet på plads. Der gøres også opmærksom på, at aftalen om de
ekstra studiepladser til velfærdsuddannelserne, hvor Nordjylland har fået 38
ekstrapladser til pædagoguddannelsen i 2020, har medført en de facto opdimensionering på ca. 7 pct. Det vil sige, fra 517 til 555 studiepladser i
2020/2021, men den gælder imidlertid kun ift. dette studieår.
Indstilling
Følgelig indstilles det, at der på mødet i Børne- og Ungedirektørkredsen tages
stilling til en anbefaling om fastholdelse af den nuværende dimensionering –
det vil sige, at UCN kan oprette 517 studiepladser på pædagoguddannelsen i
studieåret 2021/2022. De pladser fordeler sig på UCN's pædagoguddannelser
i Thisted, Hjørring og Aalborg.
Der vurderes fortsat ikke behov for at ændre i fordelingen mellem specialiseringsretninger, men den skal følges nøje over den kommende tid ift. en evt.
tilpasning i fremtiden.
Den nuværende fordeling er følgende:
− Dagtilbudspædagogik: ca. 40 pct.
− Skole- og fritidspædagogik: ca. 20 pct.
− Social og specialpædagogik: ca. 40 pct.
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Børnehus Nord - budget 2021
Budget 2020
Afdelingsleder
Teknisk/adm. personale
Socialrådgiver
Psykologer
Råderum
Akut beredskab
Lønudgift i alt
Rejser og transport
Uddannelse/kurser

Budget 2021

Forskel

Beskrivelse

545.000
464.000
1.532.000
2.966.000
15.000
15.000
5.537.000
40.000
100.000

577.000
619.000
1.689.000
2.975.000
15.000
15.000
5.890.000
40.000
100.000

70.000

100.000

Justeret i forhold til
30.000 medarbejderantal.

210.000
80.000
44.000
36.000
160.000
165.000
37.000
54.000
26.000

240.000
80.000
42.000
36.000
158.000
133.000
30.000
43.000
21.000

30.000
0
-2.000
0
-2.000
-32.000
-7.000
-11.000 Tilpasset i forhold til
-5.000 bygningen.

19.000
301.000
444.000
411.000
20.000
875.000

15.000
242.000
474.000
329.000
5.000
808.000

-4.000
-59.000
30.000
-82.000
-15.000
-67.000

7.083.000

7.338.000

255.000

Objektiv finansiering
indregnet overskud/underskud
I alt til objektiv finansiering

4.249.800
0
4.249.800

4.402.800
-16.928
4.385.872

Takstfinansiering
indregnet overskud/underskud
I alt takstfinansiering

2.833.200
0
2.833.200

2.935.200
-11.285
2.923.915

210
13.491

225
12.995

Lægefaglig bistand/supervision
Øvrig personale i alt
Inventar og IT drift
Kontorhold
Mødeafholdelse
Øvrig drift i alt:
Rengøring
Varme
El
Vand. kloak og renovation
Øvrig bygningsdrift, tekniske
installationer
Bygningsdrift i alt:
Overhead
Afskrivning
Forrentning
Overhead mm i alt:

Budget i alt

Antal sager
Takst

32.000
155.000
157.000 Lønfremskrivning jf. P/L
9.000 samt reguleret i forhold
0 til sagsantal
0
353.000
0

Budget 2021

Børnehus Nord

I alt

Ændring fra 2020 - 2021

Samlet antal 0Samlet antal 0Objektiv
Objektiv
17 årige pr. 1/1
17 årige pr. 1/1
Befolkningstal
finaniering 2021
finaniering 2020
2020
2019

Samlet beløb til fordeling
Brønderslev
Frederikshavn
Hjørring
Jammerbugt
Læsø
Mariagerfjord
Morsø
Rebild
Thisted
Vesthimmerlands
Aalborg

Budget 2020

4.402.800

Objektiv
finansiering

4.249.800

7.827
10.435
12.564
7.775
224
8.110
3.811
7.159
8.651
7.252
39.205

304.927
406.530
489.473
302.901
8.727
315.952
148.470
278.903
337.029
282.526
1.527.364

7.856
10.570
12.621
7.816
234
8.297
3.855
7.145
8.761
7.438
39.053

293.776
395.266
471.963
292.280
8.750
310.267
144.158
267.188
327.618
278.145
1.460.390

-29
-135
-57
-41
-10
-187
-44
14
-110
-186
152

11.151
11.265
17.510
10.621
-24
5.685
4.312
11.715
9.410
4.381
66.974

113.013

4.402.800

113.646

4.249.800

-633

153.002

