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Møde Socialdirektørkredsen 

Tid 12. august 2013, kl. 10.00-12.00 

Sted Hotel Amerika, Amerikavej 48, 9500 Hobro 

Deltagere Alice Aagaard Hagemann (Aalborg Kommune), Ann Hermansen (Rebild 
Kommune), Hans Ole Steffensen (Læsø Kommune), Henrik Aarup-
Kristensen (Brønderslev Kommune), Henrik Leth (Morsø Kommune), Jens 
Nørgaard (Mariagerfjord Kommune), Jesper Hosbond Jensen (Thisted 
Kommune), Leif Serup (Hjørring Kommune),  Rikke Albrektsen (Frederiks-
havn Kommune), Sven Thomsen (Aalborg Kommune), Svend Åge Fog 
(Jammerbugt Kommune, for Hanne Madsen), Line Rohde Olsen (KKR-
sekretariatet), Lone Boelt Møller (Sekretariat for Rammeaftaler /ref.) 

Afbud Dorthe Jende (Vesthimmerlands Kommune), Elsemarie Lauvring (Vest-
himmerlands Kommune), Hanne Madsen (Jammerbugt Kommune), Hans 
Chr. Mariegaard (Aalborg Kommune), Jan Lund-Andersen (Jammerbugt 
Kommune), Thomas Gajhede Haugaard (Sekretariat for Rammeaftaler) 

Sagsnr./Dok.nr. 2011-43820 / 2013-200553 

  

1. Godkendelse af dagsordenen 

2. Godkendelse af referat fra møde den 3. juni 2013 

3. Fælles afregningsprincipper for beregning af takster for plejeboliger efter almenboliglo-
ven, samt plejeboliger efter servicelovens § 192, til brug for den mellemkommunale op-
krævning  

På Borgmestermødet november 2010 blev der nedsat en arbejdsgruppe vedr. mellemkommunale 
betalinger. Arbejdsgruppens arbejde resulterede i en ansøgning om udfordringsretten, som blev 
afvist af Social- og Integrationsministeriet i december 2012.  

Efterfølgende har arbejdsgruppen udarbejdet fælles retningslinjer for, hvordan forskellige typer af 
udgifter indregnes i taksten. Udgangspunktet for de fælles retningslinjer er: 

 At beregningsmodellerne opfylder lovgrundlaget på området, herunder Lov om retssikker-
hed og administration § 9 c 

 At der skabes enighed, om hvilke relevante udgifts- og omkostningselementer der indgår i 
beregningsgrundlaget 

 At der er enighed, om hvordan de anvendte omkostnings- udgiftselementer indregnes kor-
rekt  
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Arbejdsgruppen anbefaler en model, hvor der beregnes et grundbeløb, hvor de faste udgifter ind-
regnes. Det kan både være de faste udgifter for det enkelte plejehjem eller et gennemsnit af de 
faste udgifter for alle kommunens plejehjem. Der til kommer et variabelt beløb der afhænger af den 
tid borgeren modtager.  

Kommunerne ønsker at anvende de nye fælles retningslinjer fra 1. januar 2013, hvilket medfører, 
at de beløb, der allerede er opkrævet i 2013 skal reguleres, når de fælles retningslinjer er endeligt 
vedtaget. 

Arbejdsgruppen vedr. mellemkommunale betalinger indstiller til Borgmesterkredsen 

 at de fælles afregningsprincipper for beregning af takster for plejeboliger efter almenbolig-
loven, samt plejeboliger efter servicelovens § 192, til brug for den mellemkommunale op-
krævning, godkendes. 

Indstilling 

Det indstilles, at Socialdirektørkredsen: 

- drøfter og godkender arbejdsgruppens udkast til fælles afregningsprincipper med henblik 
på forelæggelse for borgmesterkredsen 

 

Bilag 

 Udkast til fælles retningslinjer for beregning af takster for plejeboliger 

 Vurdering fra BDO af udkast til fælles retningslinjer for beregning af takster for plejeboliger 

 

Referat 

Under drøftelsen deltog Maj Berman Winther fra Aalborg Kommune, der har fungeret som sekre-
tær for arbejdsgruppen. 

Maj Berman Winther oplyste indledningsvist, at baggrunden for igangsættelsen af arbejdet var, at 
den hidtidigt benyttede praksis med fritvalgspriser havde vist sig at være ulovlig. Det var en enig 
arbejdsgruppe, der indstillede det fremlagte forslag til godkendelse, hvilket indebar, at der var 
enighed om at støtte modellen blandt de to dominerende revisioner i Nordjylland (PwC og BDO).  

Socialdirektørkredsen drøftede kort forslaget, og der var bred enighed om at tilslutte sig arbejds-
gruppens forslag til afregningsprincipper, men at afvise ønsket om at gennemføre principperne 
med tilbagevirkende kraft. Modellen ønskes i stedet først at træde i kraft fra 1. januar 2014.  

Under forudsætning af ikrafttrædelsesdatoens ændring anbefalede Socialdirektørkredsen det frem-
lagte forslag til borgmesterkredsens godkendelse. 

 

4. Bemanding af de permanente arbejdsgrupper under rammeaftalen  

Der er som del af rammeaftalesamarbejdet nedsat to permanente arbejdsgrupper/følgegrupper, 
der bistår Sekretariatet med udarbejdelsen af de årlige udkast til Udviklingsstrategien og Styrings-
aftalen. Det drejer sig om hhv. Arbejdsgruppen vedr. Udviklingsstrategien samt Styringsaftalegrup-
pen. 

I Arbejdsgruppen vedr. Udviklingsstrategien har der været nylig afgang fra gruppen, og der er pt. 
derfor kun kommunal repræsentation i arbejdsgruppen fra Jammerbugt og Aalborg Kommune.  
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Styringsaftalegruppen er bredere sammensat, men der er for nuværende eksempelvis ingen kom-
munal repræsentation af ”Himmerlandsklyngen”.  

Det indstilles på den baggrund, at socialdirektørkredsen drøfter muligheden for supplering af de to 
permanente arbejdsgrupper.  

Der vedlægges til almindelig orientering desuden en oversigt over alle nedsatte arbejdsgrupper 
(såvel permanente som midlertidige) samt de etablerede faglige netværk i regi af rammeaftalen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at Socialdirektørkredsen 

 aftaler supplering af de to permanente arbejdsgrupper under rammeaftalen 

 

Bilag  

 Oversigt over nedsatte arbejdsgrupper  

 Oversigt over faglige netværk 

 

Referat 

Der var enighed om at benytte den etablerede klyngestruktur på sundhedsområdet til at sikre en 
geografisk bredere repræsentation i de to faste arbejdsgrupper under rammeaftalen.  

Hver klynge skal være repræsenteret med minimum én repræsentant i hver af grupperne – men 
må meget gerne stille med flere deltagere.   

Fristen for indmelding af nye medlemmer af arbejdsgrupperne er tirsdag den 10. september 2013.  

Endvidere aftalt, at alle kommuner gennemgår de udsendte oversigter over nedsatte arbejdsgrup-
per og faglige netværk med henblik på en kvalitetssikring af navnene i forhold til fratrådte medar-
bejdere mv. Eventuelle ændringer meldes ind til Sekretariatet. 

 

5. Gennemgang af dagsordenen til DAS-møde den 13. august 2013 

Referat 

Der henvises til referatet fra DAS-mødet, med følgende supplerende bemærkninger: 

Punkt (4) (Sikrede institutioner): 

Det blev aftalt, at Aalborg Kommune ville udarbejde et notat om sin praksis i forbindelse med valg 
af institution til unge, der anbringes i varetægtssurrogat. 

 

Punkt 9 (Visionsdrøftelse): 

Der var generelt enighed om, at man gerne ser en smallere rammeaftale i den forstand, at færre 
tilbud skal omfattes af rammeaftalens planlægningsinstrument (dvs. indmeldingerne om efter-
spørgsel, kapacitet og takst i forhold til de konkrete tilbud). Til gengæld kan samarbejdets vifte med 
fordel breddes mere ud, når det drejer sig om det mere projektbaserede samarbejde om fx faglige 
temaer under udviklingsstrategien.   
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Aalborg Kommune tilkendegav, at man gerne ser, at rammeaftalen fremover i langt højere grad 
tager udgangspunkt i kernen - de højt specialiserede tilbud - så der bedre kan sikres reelt overblik 
over, hvilke tilbud, der er basis for at etablere, og hvilke tilbud, man skal holde sig fra.  

Frederikshavn tilkendegav, at de årlige indmeldinger til udviklingsstrategien med fordel kunne re-
duceres, og opfordrede til, at retningen blev sat efter den nye bekendtgørelse fra 2011 fremfor tid-
ligere praksisser. 

 

6. Evt. 

7. Næste møde den 15. november 2013 kl. 10.00 

Mødet afholdes i repræsentationslokale 1, Boulevarden 13, Aalborg 

 

 


