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DAS Social

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden

Indstilling
Det indstilles, at:
DAS godkender dagsordenen

DAS Social

Møde den 25.03.2021
kl. 13.00

Side 1 af 35
1

DAS Social

Punkt 2.

Godkendelse af referat fra seneste møde

Indstilling
Det indstilles, at:
DAS godkender referatet fra mødet den 20. januar 2021

DAS Social

Møde den 25.03.2021
kl. 13.00

Side 2
1 af 35
2

DAS Social

Bilag:
Bilag 1 Referat DAS 20. januar 2021

DAS Social

Møde den 25.03.2021
kl. 13.00

Side 3
2 af 35
2

DAS Social

Punkt 3.

Plan for arbejdet med fokusområde 2

Resume
Planerne for udmøntning af fokusområde 2 fremlægges, hvilket indebærer beskrivelse af en kommende
arbejdsgruppe og konkrete forslag til produkter og arbejdsmetode.
Indstilling
Det indstilles, at:
Den Administrative Styregruppe godkender planen for arbejdet vedr. fokusområde 2
Den Administrative Styregruppe godkender kommissorium for arbejdsgruppen

DAS Social

Møde den 25.03.2021
kl. 13.00

Side 4
1 af 35
2

DAS Social

Bilag:
Sagbeskrivelse - Plan for arbejdet med fokusområde 2
Bilag 2 Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. fokusområde 2

DAS Social

Møde den 25.03.2021
kl. 13.00

Side 5
2 af 35
2

DAS Social

Punkt 4.

Undersøgelse om uvisiterede og midlertidige indsatser efter SEL §82a, b og c

Resume
På DAS mødet den 20. januar 2021 godkendte DAS at udmønte fokusområde 1: ”Sammen om en stærk
socialpsykiatri” gennem tre initiativer, hvoraf to af initiativerne først skulle igangsættes i 2022. I 2021 ønskede
man at igangsætte en undersøgelse, der skulle sætte fokus på uvisiterede og midlertidige indsatser. Der
fremlægges nu de indledende overvejelser vedrørende denne undersøgelse med henblik på en drøftelse i
DAS kredsen.
Indstilling
Det indstilles, at
Den Administrative Styregruppe drøfter forslag til en undersøgelse ift. midlertidige og uvisiterede
indsatser
Den Administrative Styregruppe drøfter mulige konkrete indsatser, som kan undersøges med
henblik på afklaring af hvilke typer indsatser der bør undersøges

Den Administrative Styregruppe aftaler
proces for udvælgelse af indsatser

DAS Social

Møde den 25.03.2021
kl. 13.00

Side 6
1 af 35
4

DAS Social
Sagsbeskrivelse
Baggrund
DAS godkendte på møde den 20. januar 2021, at fokusområde 1 udmøntes gennem følgende initiativer:
Initiativ 1A: Fælles kompetenceudvikling indenfor recovery: Der afholdes et møde med Socialstyrelsen primo 2022 ift.
fælles samarbejdsflader. I 2022 vil der være fælles fokus på kompetenceudvikling indenfor recovery
Initiativ 1B: fokus på unge med psykiske vanskeligheder: Der afholdes møder med FU børn og unge samt møder i det
tværsektorielle direktørforum ift. psykiatrien. På baggrund af disse møder vurderes det i 2. halvår 2021, om der i 2022
skal etableres en arbejdsgruppe vedr. unge med psykiske vanskeligheder.
Initiativ 1C: Fokus på uvisiterede og midlertidige indsatser: Der etableres et samarbejde med AAU/UCN om en
undersøgelse om konkrete indsatser efter SEL §82a, b og c
Sagsfremstilling
Udmøntningen af fokusområde 1 igangsættes med fokusområde 1C dvs. en undersøgelse der skal sætte fokus på
uvisiterede og midlertidige indsatser. Sekretariatet har været i dialog med UCN og i kontakt med AAU ift. at købe
konsulentydelser til gennemførelse af undersøgelsen (der afventes fortsat svar fra AAU).
FU har drøftet ønsker til en sådan undersøgelse, og understreger, at det er vigtigt, at undersøgelsen skal kunne
sandsynliggøre effekten af de forskellige indsatser. Det ønskes, at man med undersøgelsen bliver klogere på, hvad der
virker for hvem, og derfor er det vigtigt at der udpeges konkrete indsatser og gerne afgrænses til en konkret målgruppe
Socialudviklingsgruppen har følgende bemærkninger til undersøgelsen:




Det er vigtigt at være opmærksomme på, at undersøgelsen iværksættes i en periode, hvor corona har påvirket
efterspørgslen efter uvisiterede og midlertidige indsatser
Nogle indsatser er erstattet af eller suppleret med virtuelle indsatser, og det kan være relevant at
undersøgelsen også har fokus på, hvad de virtuelle indsatser kan.
Det er vigtigt at undersøgelsen lader sig inspirere og supplere af lignende eksisterende undersøgelser eks. har
Substans og Randers Kommune iværksat lignende undersøgelser

På baggrund af drøftelserne i FU og Socialudviklingsgruppen foreslås det, at undersøgelsen tilrettelægges således:
 Der undersøges fire indsatser eksempelvis to fysiske og to virtuelle indsatser. Kommunerne/regionen stiller
konkrete indsatser efter SEL §82a, b og c til rådighed for undersøgelsen dvs. at det skal være muligt at
interviewe borgere og medarbejdere
 Der fokuseres på indsatser, som har været i gang i en længere periode og, hvor man formoder, at indsatserne
virker
 Undersøgelserne udføres som kvalitative fokusgruppeinterviews, der gennemføres af en ekstern part
 Undersøgelserne kan suppleres med mere objektivt rettet data som eks. borgerflow eller økonomi – dette vil
kunne håndteres af sekretariatet med bistand af driftsherre og evt. styringsaftalegruppen
UCN har fremsendt et forslag til metode og gennemførelse af undersøgelse jf. bilag 3.
Plan for udvælgelse af tilbud
Der skal lokaliseres fire konkrete indsatser, der kan indgå i arbejdet. Derfor bedes DAS som forberedelse til mødet
undersøge om der er konkrete indsatser i egen kommune/region, som man har en formodning om virker og som man
kan være interesseret i at deltage i undersøgelsen med. På DAS mødet vil man i drøftelsen kunne bruge disse indsatser
til at komme nærmere på, hvilke typer indsatser, der kunne være relevante at undersøge.
Den konkrete udvælgelse af tilbud vil foregå i regi af FU på baggrund af skriftlig indmelding.

DAS Social

Møde den 25.03.2021
kl. 13.00

Side 7
2 af 35
4

DAS Social
Økonomi
Der er afsat 125.000 kr. til udmøntning af fokusområdet i 2021.
Tilbuddet fra UCN anslår 160.000 kr. men grundet aflysning af fysiske arrangementer som eksempelvis fysiske
eftermiddagsmøder der afholdes som webinarer samt Socialpolitisk dialogforum, så vurderer sekretariatet, at der er
luft i budgettet til udgiften på 160.000 kr.
Bilag


Bilag 3: Tilbud fra UCN vedr. undersøgelse

DAS Social

Møde den 25.03.2021
kl. 13.00

Side 8
3 af 35
4

DAS Social

Bilag:
Bilag 3 Tilbud fra UCN vedr. undersøgelse

DAS Social

Møde den 25.03.2021
kl. 13.00

Side 9
4 af 35
4

DAS Social

Punkt 5.

Brug af nye nationale standardkontrakter

Resume
DAS skal tage stilling til, om der ønskes fælles aftale om, at de nordjyske kommuner skal benytte de nye
nationale standardkontrakter.

Indstilling
Det indstilles, at
Den Administrative Styregruppe drøfter, om der skal laves en fælles aftale om, at de nordjyske
kommuner anbefales at benytte de nye nationale standardkontrakter på den del af
voksenområdet, som er omfattet af Nordjysk Socialaftale.
Den Administrative Styregruppe drøfter Socialudviklingsgruppens og Styringsaftalegruppens
forslag om, at gennemgå tilbudsviften i Nordjylland således, at alle relevante tilbud, hvor der
købes og sælges pladser på tværs af kommunegrænser er omfattet af Nordjysk Socialaftale.

DAS Social

Møde den 25.03.2021
kl. 13.00

Side 10
1 afaf335

DAS Social
Sagsbeskrivelse
Baggrund
KL har sammen med repræsentanter fra kommunerne og regionerne udarbejdet en standardkontrakt for kommunale
og regionale tilbud på henholdsvis voksen- og børneområdet. Dertil har de i været i dialog med Selveje Danmark, LOS
og Dansk Erhverv om en lignende kontrakt for private tilbud for både voksen- og børneområdet.
Nordjylland har haft to repræsentanter med i arbejdsgruppen for standardkontrakter, herunder én i skrivegruppen.
Dertil har standardkontrakterne været i høring i Styringsaftalegruppen over flere omgange.
KL offentliggjorde standardkontrakterne for voksenområdet d. 1. marts, hvorefter den ligger på KL og Sekretariat for
Nordjysk Socialaftales hjemmeside: http://nordjysksocialaftale.dk/vidensdeling/retningslinjer/standardkontrakter/
Børne- og ungekontrakterne forventes at ligge klar inden for de næste par måneder. Der er ikke krav om, at man skal
bruge standardkontrakten, men KL anbefaler, at alle kommuner benytter dem.
For at hjælpe kommunerne i gang vil der blive afholdt en eller flere introduktionsmøder, hvor det bliver muligt at
spørge ind til standardkontrakterne.
Ligeledes nedsætter en standardkontraktgruppe med to repræsentanter fra hver region, som vil være KL’s forlængede
arm i forhold til løbende spørgsmål til kontrakten. Repræsentanterne vil således have ansvaret for løbende at opsamle
input, der skal indgå i evaluering af standardkontrakterne senere på året. Sekretariat for Nordjysk Socialaftale sidder
med en repræsentant sammen en kommunal myndighedsrepræsentant.
Sagsfremstilling
Styringsaftalegruppen har af flere omgange drøftet standardkontrakterne, herunder været med til at sikre, at den
version, som KL har lagt frem, er en version, som Styringsaftalegruppen kan støtte op omkring.
I den forbindelse drøftede Styringsaftalegruppen om det kunne give mening, at man blev enige på tværs af de
nordjyske kommuner om, at man fremadrettet vil benytte sig af de nye nationale standardkontrakter ved indgåelse af
nye kontrakter. Eksisterende kontrakter forventes ikke at skulle revideres alene pga., at der er kommet en ny
standardkontrakt.
FU ønskede inden DAS kunne tage stilling til om man skulle lave en fælles aftale om brug de nationale standarder, at
få input fra både Socialudviklingsgruppen og Styringsaftalegruppen i forhold, hvilke fordele og ulemper der vil være
ved, at alle benytter sig af de nationale standardkontrakter.
Fordele
Ensartet kontrakter på tværs af kommunerne
Tydeliggørelse af, hvad der er indgået aftale omkring

Standardkontrakterne kan betyde, at mere er klart,
hvorfor der vil være færre konflikter

DAS Social

Ulemper
Standardkontrakterne er mere omfattende end de
betalingsaftaler man benytter sig af i dag
Standardkontrakterne kan betyde mindre fleksibilitet og
mere fokus på præcis de ting, som der er lavet kontrakt
om.
Standardkontrakterne kan betyde, man i højere grad vil
tolke ind i, hvad der er lavet konkrakt om, hvorfor det
kan medføre flere konflikter.
Standardkontrakterne ikke er systemunderstøttet,
hvorfor der kan forekomme ekstra arbejdsgange i
forbindelse med udarbejdelse og samarbejde omkring
standardkontrakterne. Dertil kan der komme
takststigninger, hvis der skal afsættes midler til at lave
it-understøttelse

Møde den 25.03.2021
kl. 13.00

Side 11
2 afaf335

DAS Social
Dertil skal det nævnes, at Egenmestringsgruppen arbejder på nogle guidelines for det gode samarbejde mellem
myndighed og driftsherre, som kan være et godt supplement til standardkontrakterne, og forhåbentlig sikrer, at der
kommer færre konflikter.
Bemærkninger fra Socialudviklingsgruppen
Socialudviklingsgruppen er enige i fremlagte fordele/ulemper, men vil overordnet anbefale, at man benytter sig af
standardkontrakterne.
Dertil vurderer Socialudviklingsgruppen, at de nye standardkontraker vil være en god anledning til at drøfte, om tiden
er til, at man vurdere, om alle de tilbud, som bør være omfattet af Nordjysk Socialaftale/Styringsaftalen også er det.
Der kan være tilbud, som lever op til kriterierne for, at tilbuddet skal være omfattet af Styringsaftalen, som ikke er det
i dag. Socialudviklingsgruppen vurderer at dette er uhensigtsmæssigt, herunder i forhold til, hvad der er den fælles
nordjyske tilbudsvifte.
Bemærkninger fra Styringsaftalegruppen
Styringsaftalegruppen anbefaler, at DAS anbefaler, at kommunerne/regionen benytter sig af de nye
standardkontrakterne. Standardkontrakterne er stadig i en slags pilotfase, hvor man endnu ikke kender
konsekvenserne af brugen af de nye kontrakter, hvorfor brugen af standardkontrakterne kun kan være en anbefaling.
Dertil vurderer Styringsaftalegruppen, at man bør vente med at bruge de nye standardkontrakter til Styringsaftalen er
revideret på baggrund af de nye standardkontrakter. Styringsaftalegruppen vurderer, at det ikke er formålstjenestiligt
at påbegynde revideringen af Styringsaftalen før børn- og ungekontrakterne ligger klar. Et realistisk bud kunne være,
at børne- og ungekontrakterne ligger klar i foråret 2021, hvorefter revideringen kan påbegyndes med en forventning
om, at en ny Styringsaftale kan ligge klar til DAS mødet d. 23. august 2021. Når den nye Styringsaftale ligger klar, kan
det anbefales, at man benytter sig af standardkontrakterne derefter.
Med tanke på, at Styringsaftalegruppen først anbefaler, at man først skal have revideret Styringsaftalen inden man
benytter sig af standardkontrakterne, da vil Styringsaftalegruppen anbefale, at evalueringen af standardkontrakterne
først sker primo 2022 og ikke ultimo 2021, som KL ellers har planlagt med. Således vil kommunerne/regionerne have
fået lidt mere erfaring med kontrakterne.
Styringsaftalegruppen bakker op omkring Socialudviklingsgruppens anbefaling om, at DAS med fordel kan drøfte om
standardkontrakterne kan være en anledning til at se på den nordjyske tilbudsvifte, herunder hvilke tilbud, som er
omfattet af Nordjysk Socialaftale/Styringsaftalen. Styringsaftalegruppen vurderer, at et af kerneopgaverne i
rammeaftalesamarbejdet er, at man skal sikre, at der er den rette fælleskommunale/regionale tilbudsvifte, hvorfor
det vil være hensigtsmæssigt, hvis alle tilbud, hvor der er mulighed for køb og salg på tværs af kommunegrænser som
udgangspunkt bliver omfattet af Socialaftalen/Styringsaftalen.
Bilag


Links til standardkontrakter: http://nordjysksocialaftale.dk/vidensdeling/retningslinjer/standardkontrakter/

DAS Social

Møde den 25.03.2021
kl. 13.00

Side 12
3 afaf335

DAS Social

Punkt 6.

Evaluering af det administrative set up omkring KKR på direktørniveau

Resume
Kommunaldirektørkredsen har bedt de forskellige direktørfora om at evaluere deres eget administrative
setup. Det er op til det enkelte forum at bestemme, hvordan og hvad man ønsker at evaluere. Evalueringen
gennemføres på DAS mødet den 27. maj, og der ønskes en drøftelse af, hvilke emner DAS ønsker at evaluere
på.
Indstilling
Det indstilles, at
Den Administrative Styregruppe drøfter, hvilke emner, man ønsker at evaluere på DAS mødet
den 27. maj

DAS Social

Møde den 25.03.2021
kl. 13.00

Side 13
1 afaf335

DAS Social
Sagsbeskrivelse
Baggrund
Kommunaldirektørkredsen har besluttet, at man vil gennemføre en mindre intern administrativ evaluering af det
eksisterende setup i regi af KKR. Dette blev også gjort i slutningen af sidste valgperiode, og man ønsker at gentage
processen om end med en anden metode. Hvert direktørforum skal således evaluere sig selv og der er dels metodefrihed
og dels frihed til, hvilke områder der ligges vægt på. Det kan være den administrative organisering, opgavesnit,
samarbejde med de øvrige direktørfora, sekretariatsbetjening eller lignende.
KKR-sekretariatet har fremsendt interviewguide/spørgsmål fra 2017, som kan anvendes til inspiration jf. bilag 4.

Sagsfremstilling
Evalueringen skal være gennemført inden sommerferien, og dagsordenssættes derfor på DAS mødet den 27. maj.
FU har besluttet at dagsordenssætte evalueringen til DAS mødet den 27. maj. Det foreslås at evalueringen foregår som
en drøftelse i plenum, hvorfor FU beder om DAS kredsens input til, hvilke emner evalueringen skal have fokus på.
Socialudviklingsgruppen og FU har drøftet mulige emner, og foreslå følgende:







Hvordan fungerer DAS som mødeforum, herunder:
o Hvad har fungeret godt og hvad har fungeret knap så godt?
o Har DAS fokus på de rigtige opgaver/emner?
o Dagsordensættes de rigtige ting og på den rette måde?
Hvad er formålet med DAS, og får vi det ud af samarbejdet som var tiltænkt? (foreslået af
socialudviklingsgruppen)
Det tværorganisatoriske samarbejde med de andre direktørfora
Arbejdsdelingen mellem DAS og FU
Er der det rigtige fokus ift. tilbudsviften? (foreslået af socialudviklingsgruppen)

Bilag


Bilag 4: Forslag til interviewguide/spørgsmål fra 2017

DAS Social

Møde den 25.03.2021
kl. 13.00

Side 14
2 afaf335

DAS Social

Bilag:
Bilag 4 Interviewguide til administrativ evaluering

DAS Social

Møde den 25.03.2021
kl. 13.00

Side 15
3 afaf335

DAS Social

Punkt 7.

Fokuspunkter for Socialtilsyn Nord i 2022

Resumé
Socialtilsyn Nord ønsker at høre DAS om eventuelle ønsker til fokuspunkter i Socialtilsyn Nords årsrapport
2022.

Indstilling
Det indstilles, at
Den Administrative Styregruppe drøfter, om der ønskes at foreslå et eller flere fokusområder for
årsrapporten 2022.

DAS Social

Møde den 25.03.2021
kl. 13.00

Side 16
1 afaf335

DAS Social

Sagsbeskrivelse
Baggrund
Socialtilsyn Nords årsrapporter skal beskrive tilbud og plejefamiliers generelle kvalitet og er sammensat af kapitler, der
omhandler Socialtilsyn Nords virke og evt. udvalgte fokuspunkter:



Socialtilsyn Nords virke beskriver årets produktionsdata, eksempelvis hvor mange tilsynsbesøg socialtilsynet
aflægger, sagsbehandlingstider og sanktioner.
Fokuspunkter er emner, som Socialtilsynet kan vælge (men altså ikke behøver) at have særligt fokus på i
årsrapporten, fx tilbuddenes evne til at understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.

Årsrapporten for 2020 fremlægges på DAS mødet d. 27. maj. Fokuspunkterne vælges et år før de skal benyttes, og
dermed to år før de indgår i en årsrapport. Således blev fokuspunkterne til årsrapporten for 2020 udvalgt allerede i
2019.
Sagsfremstilling
De fem socialtilsyn udpeger sammen fokuspunkter, som de ønsker at have særligt fokus på. Dertil kan de nordjyske
kommuner/regionen foreslå lokale fokuspunkter, som Socialtilsyn Nord skal have fokus på. Tidligere har dette været:
 Borgerperspektiv (2016)
 Overgreb (2017)
 Læring (2018)
 Selvstændighed og relationer (2019)
 Sundhed og trivsel (2020)
 Sociale medier (2021)
(For uddybning af fokusområderne se bilag 5)
Socialudviklingsgruppen bemærker, at der har været mange relevante emner gennem tiden og det kan være
interessant, at genbesøge nogle af disse.
Den Administrative Styregruppe skal tage stilling til om de ønsker at foreslå et eller flere fokuspunkter for
årsrapporten 2022.
Bilag


Bilag 5. Oversigt over fokuspunkter for Socialtilsyn Nord

DAS Social

Møde den 25.03.2021
kl. 13.00

Side 17
2 afaf335

DAS Social

Bilag:
Bilag 5. Oversigt over fokuspunkter for Socialtilsyn Nord i 2014-2021

DAS Social

Møde den 25.03.2021
kl. 13.00

Side 18
3 afaf335

DAS Social

Punkt 8.

Forlængelse af periode for takststigning på Svenstrupgård

Resume
Der blev i 2020 godkendt en takststigning på 50 kr. i døgnet over fem år på Forsorgshjemmet Svenstrupgård i
forbindelse med ombygning til mere tidssvarende fysiske rammer. Takststigningen ønskes nu forlænget fra
fem år til 14 år da driftsherren har modtaget færre fondsmidler end forventet til finansiering af byggeriet.

Indstilling
Det indstilles, at
Den Administrative Styregruppe godkender at takststigningen på 50 kr. i døgnet over fem år på
Forsorgshjemmet Svenstrupgård forlænges til 14 år

DAS Social

Møde den 25.03.2021
kl. 13.00

Side 19
1 afaf235

DAS Social
Sagsbeskrivelse
Baggrund
I 2016 drøftede Den Administrative Styregruppe en udviklings- og omstruktureringsproces for Svenstrupgård.
Gennem de seneste fire år har Svenstrupgård arbejdet aktivt med en målrettet omstilling af det socialfaglige arbejde
med henblik på at skabe varige løsninger på brugernes hjemløshedsproblematikker. Omstillingen er sket ud fra en
Housing-First-tilgang. Men som mange andre forsorgshjem er Svenstrupgård imidlertid indrettet i utidssvarende
bygninger, og opført i en tid, hvor synet på hjemløse, var langt mere institutionaliseret end i dag. De aktuelle fysiske
forhold på Svenstrupgård, er således karakteriseret ved institutionslignende rammer, der betyder at borgerne (og
personalet) i alt for vidt omfang fastholdes i fortidens institutionelle tankegang. Kulturen bæres så at sige i
murstenene, og nye fysiske rammer ønskes udformet og indrettet, så de målbart fremmer og understøtter nutidens
socialfaglige indsats på Svenstrupgård.
FU godkendte den 15. maj 2020 en takststigning på 50 kr. over de næste 5 år til dækning af Aalborg kommunes
medfinansiering på projektet på ca. 6,8 mio. kr. DAS blev orienteret herom på møde den 25. maj 2020, hvor DAS
kredsen ikke havde indvendinger herimod.
Sagsfremstilling
Takststigningen på 50 kr. i døgnet over de næste fem år var under forudsætning af, at driftsherre ville modtage
fondsmidler for 39 mio. kr. til projektet. Da driftsherre har modtaget færre fondsmidler end forventet er Aalborg
kommunes medfinansiering i stedet på 19,6 mio. kr.
Driftsherre ønsker at finansiere restbeløbet via den aftalte takststigning på 50 kr., hvilket betyder, at det vil tage 14 år
at tilbagebetale projektet. Den øgede årlige udgift pr. fuldtidsindskrevet borger er 365 dage x 50 kr. = 18.250 kr. Jf.
gældende lovgivning modtager hjemkommunen refusion for 50 pct. af udgiften, hvorfor den årlige udgift for
hjemkommunen vil være 9.125 kr.
Såfremt det ønskes at fastholde tilbagebetalingstiden på 5 år, vil døgntaksten i stedet skulle stige med 144 kr. (årlig
udgift på 52.560 kr. før refusion og 26.280 kr. efter refusion).
FU anbefaler, at det godkendes, at takststigningen forlænges til de næste 14 år, men ønsker at beslutningen tages i
DAS kredsen.
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Punkt 9.

KKR temadrøftelse om rekruttering og fastholdelse på SOSU området

Resume
KKR vil på møde d. 23. april 2021 have en temadrøftelse om SOSU-området. I den forbindelse ønskes en DAS
drøftelse om muligheden for rekruttering og fastholdelse af elever på SOSU-området.

Indstilling
Det indstilles, at
Den Administrative Styregruppe drøfter vedlagte input fra de nordjyske kommuner vedr.
rekruttering og fastholdelse på SOSU-området.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
KKR Nordjylland vil på deres møde d. 23. april 2021 drøfte en kommende SOSU-dimensioneringsaftale. I den
forbindelse har formandskabet ønsket at tage en temadrøftelse af SOSU-området i KKR. KL har stort fokus på de
fremtidige udfordringer kommunerne ser ind i ift. social- og sundhedsområdet. Kommunerne står overfor tydelige
udfordringer på landsplan ift. at dække deres arbejdskraftsbehov på social- og sundhedsområdet, men der er
regionale forskelle ift. hvor stor udfordringen er her og nu.
En nylig analyse fra KL’s analyseenhed i Momentum har peget på, at kommunerne vil have behov for 145.000 flere
medarbejdere for at klare det stigende antal af +80-årige borgere, som forventes at vokse fra 272.000 i dag til 561.000
i 2045. Samtidig er der en høj andel af medarbejderne på social- og sundhedsområdet, der har en alder hvor de snart
går på pension. Det betyder, at der vil være behov for at uddanne ca. 3.000 flere elever pr. år for at imødegå presset.
Udover en støt vækst i antal ældre, mere plejekrævende borgere, så rammer den demografiske udvikling samtidig ved
at ungdomsårgange falder betydeligt over det kommende årti. Derfor vil der samtidig være behov for at se på andre
muligheder ift. at løse fremtidens udfordringer, hvor KL har bl.a. peget på behovet for at øge antallet af medarbejdere
på fuldtid, fremfor deltid samt muligheden for at opkvalificere ledige og sætte fokus på brancheskift, især på baggrund
af ledighed i serviceindustrien grundet Covid-19 situationen.
Sagsfremstilling
Som baggrund til KKR drøftelsen er der rettet henvendelse til kommunernes sundheds- og ældrechefer, med henblik
på at samle op på det arbejde der foregår i kommunerne ift. rekruttering til SOSU-området. Dette er samlet til en
oversigt, jf. bilag 6 (eftersendes).
Der er sideløbende også rettet henvendelse til beskæftigelsesområdet ift. inputs, hvilke drøftes på møde i FU
beskæftigelse d. 19. marts.
Der har løbende været fokus på rekruttering og fastholdelse af SOSU-elever i Nordjylland, f.eks. er der fokus på
praksischok, øget fokus på vejledning, løn under grundforløb, fokus på samarbejdet internt i kommunerne, mulighed
for opkvalificering samt et forsøg på at forbedre fagets image.
På KKR mødet d. 23. april er det aftalt, at Kristian Heunicke, direktør i KL, vil indlede med et oplæg omkring emnet set
fra KL og den nationale dagsorden.
Dertil ønskes input fra Beskæftigelsesdirektørkredsen og Den Administrative Styregruppe på socialområdet i forhold til
det nordjyske perspektiv på rekruttering og fastholdelse på SOSU-området. Beskæftigelsesdirektørkredsen vil have
fokus på de tiltag/indsatser der foregår i regi af jobcentrene og på arbejdsmarkedsområdet.
Den Administrative Styregruppe bedes drøfte og kvalificere den fremsendte oversigt, samt drøfte relevante
opmærksomhedspunkter ift. KKR’s temadrøftelse.
Det er under afklaring om de kommunale inputs præsenteres på mødet i form af et oplæg eller KKR vil få tilsendt
skriftlige input fra de to direktørkredse.
Bilag


Bilag 6: Overblik over indmeldinger fra sundheds- og ældrecheferne (eftersendes)
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Punkt 10.

FU orienterer

Resume
FU orienterer om beslutninger taget siden sidste DAS møde samt fremtidige FU aktiviteter med særlig relevans
for DAS.

Indstilling
Det indstilles, at
Den Administrative Styregruppe tager orienteringen til efterretning
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Sagsbeskrivelse
Sagsfremstilling
Siden sidste DAS møde har FU taget beslutning om følgende:
Aflysning af Socialpolitisk Dialogforum
DAS har godkendt, at der afholdes Socialpolitisk Dialogforum d. 24. juni 2021. Her var tanken, at fokus skulle være på
psykiatri – enten som indspil til 10 års planen eller som led i udmøntningen af fokusområdet En styrket socialpsykiatri.
Med tanke på Coronasituationen har FU valgt at aflyse årets møde, da det kan være usikkert om man kan mødes.
Skulle det være muligt at mødes, vurderede FU, at det kunne blive en udfordring at få politikerne til at prioritere
arrangementet, da Coronasituationen har medført, at der vil blive afholdt mange politiske arrangementer og møder
lige før sommerferien, fx KL’s Social- og Sundhedspolitiske Topmøde d. 11. juni.
FU vurderede dertil, at det ikke ville give mening at flytte Socialpolitisk Dialogforum til efter sommerferien, da vi man
da vil komme for tæt på kommunal- og regionsrådsvalget.
Fællesmøder med forretningsudvalget for børn- og ungedirektørkredsen
DAS besluttede på møde d. 19. oktober, at skal være fokus på det organisatoriske setup for samarbejdet på tværs af
børn og unge og voksensocialområdet, før man går videre med yderligere initiativer i forhold til fokusområdet omkring
En styrket socialpsykiatri. Dertil har FU et ønske om en generel tættere kobling til børn- og ungeområdet, da flere og
flere sager trækker tråde hertil.
FU mødtes til et første møde med FU Børn og unge d. 1. marts 2021, hvor det blev besluttet, at man mødes løbende,
hvor man drøfte sager, der går på tværs. Sekretariaterne for de to FU’er er pt. i gang med at finde tidspunkter, hvor
det vil være fordrende at mødes.
Ekstraordinært møde i KL’s Koordinationsforum
KL har indkaldt til et ekstraordinært møde i Koordinationsforum, hvor de ønsker kommunernes input til ommærkning
af de særlige pladser og evalueringen af det specialiserede socialområde.
KL ønsker kommunernes input til ommærkning af de særlige pladser, da man har en forventning om, at det kan blive
en del af økonomiforhandlingerne i foråret.
KL ønsker endvidere at få kommunernes input til løsningsforslag i forhold til specialeplanlægning og øvrige forhold i
forbindelse med evalueringen af det specialiserede socialområde.
Datakvalitetsprojekt
På sidste møde besluttede DAS, at der skal laves et datakvalitetsprojekt for de nordjyske kommuner, hvor fokus skal
være på indberetning af data til Danmarks Statistik. FU har drøftet de konkrete fokuspunkter, og sat
Styringsaftalegruppen i gang med at undersøge mulighederne. I den forbindelse godkendte FU, at sekretariatet og en
repræsentant fra de nordjyske kommuner deltager i et temamøde om bedre indberetning som KKR Hovedstaden
afholder med henblik på at få inspiration.
Styringsaftalegruppen har siden drøftet opdraget og har besluttet at nedsætte en gruppe som skal se på hvor langt vi
kan komme med ensretning og registrering af data.
Godkendelse af takstændring for dagtilbud Mariagerfjord
Under ”Evt.” på DAS møde d. 20. januar 2021 orienterede Mariagerfjord Kommune om, at de havde lavet en regnefejl
i forbindelse med udregningen af taksten for sine 60 §103 pladser på tilbuddet Beskyttet beskæftigelse Mariagerfjord.
Mariagerfjord Kommune havde ikke udsendt regninger på den forkerte takst. På den baggrund ”godkendte” DAS, at
taksten blev ændret. Da punktet blev drøftet under ”Evt.” kunne DAS ikke formelt godkende takstændringen, hvorfor
det blev aftalt, at FU skulle gøre dette på mødet d. 1. marts 2021.
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Punkt 11.

Orientering om kommunernes arbejde med Ankestyrelsen

Resume
Der orienteres om, at KL har udarbejdet information til kommunerne om Ankestyrelsens Dialogforum. I brevet
opfordres kommunerne til at kontakte KL eller landsdelens repræsentanter, såfremt man oplever konkrete
samarbejdsproblemer med ankestyrelsen, at en principmeddelelse volder problemer eller at der er behov for
nye principmeddelelser eller praksisundersøgelser på et område.
Indstilling
Det indstilles, at
Den Administrative Styregruppe tager orienteringen til efterretning
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Sagbeskrivelse
Baggrund
Formålet med Ankestyrelsens Dialogforum er at drøfte kommunale problemstillinger, udfordringer og muligheder
med henblik på at bidrage til at styrke kvaliteten i kommunernes myndighedsarbejde på social - og
beskæftigelsesområdet. Forummet har bl.a. beskæftiget sig med følgende emner:








Ankestyrelsens dokumentationskrav, særligt i hjemviste sager
Særligt vanskelige regler (fx tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne,
merudgiftsbestemmelser, borgerstyret personlig assistance)
Læringen fra Ankestyrelsens task force- og læringsforløb med kommuner
Ankestyrelsens principmeddelelser
Social- og ældreministerens Danmarkskort
Børnesagsbarometeret
Emner til praksiskoordinering

I forummet indgår repræsentanter fra Ankestyrelsen, fem kommuner, Børne- og Kulturchefforeningen, Foreningen af
Socialchefer i Danmark samt KL. I forhold til de nordjyske kommuner deltager både Henrik Aarup-Kristensen (udpeget
af KKR Nord) og Jan Nielsen (udpeget af socialchefforeningen).
Der er netop etableret et underudvalg til Dialogforum, som skal drøfte offentliggjorte principmeddelelser, og hvordan
formidlingen af disse principmeddelelser kan styrkes, med respekt for Ankestyrelsens uafhængighed.
KL har udarbejdet et brev til kommunale social- og arbejdsmarkedsdirektører, som informerer om Ankestyrelsens
dialogforum. Brevet er vedlagt som bilag. I brevet opfordres kommunerne til at kontakte KL eller den kommunale
repræsentant, hvis der opleves:



Bilag


Konkrete samarbejdsproblemer med Ankestyrelsen
At en principmeddelelse volder problemer, er vanskelig at arbejde med eller lign.
Behov for nye principmeddelelser på et område eller praksisundersøgelser

Bilag 7: Brev fra KL vedr. kommunernes samarbejde med Ankestyrelsen på det specialiserede socialområde
inkl. liste over medlemmer/kontaktpersoner
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Bilag:
Bilag 7 KL brev vedr Ankestyrelsens Dialogforum
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Punkt 12.

Orientering om revideret samarbejdsaftale vedr. borgere med spiseforstyrrelser

Resume
DAS godkendte den 19. oktober 2020 en revideret samarbejdsaftale med de midtjyske tilbud om matrikelløse
indsatser til borgere med spiseforstyrrelser. Aftalen er nu underskrevet og fremsendt til Socialstyrelsen.
Indstilling
Det indstilles, at
Den Administrative Styregruppe tager orienteringen til efterretning
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
DAS indgik i 2017 en samarbejdsaftale med udvalgte midtjyske tilbud, som skulle sikre de nordjyske kommuners
forsatte tilgængelighed til den ekspertise, der er i Midtjylland i forhold til borgere med spiseforstyrrelser, som har
behov for socialt rehabiliterende matrikelløse ydelser. Samarbejdsaftalen har fokus på at udbrede viden om de
midtjyske tilbuds ekspertise således, at samtlige nordjyske kommuner kender de muligheder, der er for at trække på
matrikelløse tilbud i Midtjylland.
Samarbejdsaftalen blev udarbejdet som en del af arbejdet med den centrale udmelding om borgere med svære
spiseforstyrrelser, og trådte i kraft den 1. januar 2018 med udløb ved udgangen af 2020.
Der foreligger nu en revideret samarbejdsaftale i underskrevet form, som er trådt i kraft den 1. januar 2021. Den
reviderede aftale er ligesom den første også en del af de nordjyske kommuners arbejde med en central udmelding om
målgruppen.
Sagsfremstilling
Samarbejdsaftalen er blevet fornyet, men der er ikke foretaget ændringer til aftaleteksten. Samarbejdsaftalen
medfører således fortsat ikke bindinger på tilbuddenes kapacitet og tilbudsvifte ligesom den ikke medfører økonomisk
bindende konsekvenser for hverken midtjyske tilbud eller de nordjyske kommuner.
Tilbudsviften i samarbejdsaftalen er justeret med de nytilkomne tilbud som kommunerne i Midtjylland har indmeldt
ifm. den seneste centrale udmelding om målgruppen, og som ønsker at indgå i samarbejdsaftalen. Det betyder, at der
er kommet 2 nye tilbud ind, nemlig STOA (privat tilbud) og Center for Bostøtte i eget hjem (Aarhus Kommune). Dertil
henvises endvidere til, at der siden udarbejdelsen af den første samarbejdsaftale nu foreligger tilbud i Nordjylland,
som udbyder matrikelløse indsatser, som er indmeldt til Socialstyrelsen som (formodet) højt specialiseret i forbindelse
med den seneste Centrale Udmelding om målgruppen. Det drejer sig om Nordjysk Børne- og Unge Fond (NBU) og
Netværket Bostøtte.
Samarbejdsaftalen er fremsendt til Socialstyrelsen som bilag til de nordjyske kommuners afrapportering på den
centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser.

Bilag


Bilag 8: Revideret samarbejdsaftale vedr. borgere med spiseforstyrrelser
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Bilag:
Bilag 8 samarbejdsaftale vedr. borgere med spiseforstyrrelser
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Punkt 13.

Orientering om arbejdet med kompensation af private tilbud ift. coronarelatede
udgifter
Resume
DAS gives en status på kommunernes håndtering af kompensation til private tilbud i forhold til
coronarelaterede udgifter.

Indstilling
Det indstilles, at
Den Administrative Styregruppe tager orienteringen til efterretning
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Sagsbeskrivelse
Orientering
Den 1. marts 2021 mødtes repræsentanter fra de nordjyske kommuner til et vidensdelingsmøde vedr. håndteringen af
henvendelser fra private tilbud, som ønsker kompensation for coronarelaterede udgifter.
På mødet var der en drøftelse om, hvilke typer af udgifter, som de private tilbud ønsker kompensation for, herunder
hvilken tilgang de enkelte kommuner har til dette.
Mødet endte ikke ud med en positivliste over, hvilke typer af udgifter, som man vil/ikke vil kompensere. Dette skyldes
blandt andet, at der var enkelte områder, hvor kommunerne har forskellige tilgange til kompensation, hvilket
udspringer af, hvordan kommunerne kompenserer egne tilbud. Eksempelvis dækker nogle kommuner merudgifter til
ekstra vikarer grundet covid-19, mens andre kommuner forventer, at udgiften til vikarer afholdes inden for
eksisterende budget.
På den baggrund blev følgende besluttet:
”Kommunerne skal lave en individuel vurdering, hvor man har fokus på, at der er tale om rimelige dokumenterbare
nettomerudgifter. I vurderingen om der kan gives kompensation, kan der tages udgangspunkt i, hvilke merudgifter der
accepteres i forbindelse med kompensation af egne kommunale tilbud.”
Som led i drøftelserne var der enighed om, at noget af det fremsendte materiale, de private tilbud har sendt, kunne
være svær at afkode og give en reel vurdering på. I den forbindelse pegede man på en skabelon fra Selveje Danmark,
som gav et godt overblik, jf. bilag 9. Det aftales, at hvis de private tilbud fremsender noget, som det kan være svært at
give en vurdering på, da kan man bede dem benytte sig af vedlagte skabelon. Det er dog ikke tiltænkt, at man skal
sende skabelonen ud forlods, som opfordring til at skrive i skabelonen.
Bilag


Bilag 9. Skabelon fra Selveje Danmark til registrering af coronarelaterede nettomerudgifter.
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Bilag:
Bilag 9. Selveje Danmarks skabelon for coronarelaterede nettomerudgifter
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Punkt 14.

Eventuelt
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Punkt 15.

Næste møde

Næste møde afholdes den 27. maj kl. 13-16.
Der er booket mødelokale ved Aalborg ÆH i Hammer Bakker, men det afventes fortsat om det er muligt at
mødes fysisk.
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