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Afbud Jan Nielsen, Flemming Hansen 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat 

Godkendt 
  



 

  2/5 

 

3. Orientering om planlagt møde med direktør Geert Jørgensen, LOS 

Kommunaldirektørkredsen har anmodet direktørerne med ansvar for det sociale område om, at gå i dialog med de priva-
te opholdssteder. FU drøftede anmodningen ved møde den 25. april og sekretariatet har på den baggrund inviteret Geert 
Jørgensen til et møde i Aalborg den 28. juni. Baggrunden for mødet er hovedsagligt et ønske om at komme i dialog med 
en af de væsentlige aktører på område, idet kommunerne gennem de senere år er blevet meget opmærksomme på 
deres brug af private opholdssteder og botilbud. Formålet med møde er blandt andet at sikre et fremtidig godt og kon-
struktivt samarbejde mellem LOS’s medlemmer og kommunerne.  

Såfremt socialdirektørkredsen har emner eller temaer som de finder væsentlig at medtage til møde, vil sekretariatet 
videreformidle dette til FU.  

Formand for FU, Jan Nielsen indleder punktet 

Indstilling 

Socialdirektørkredsen bedes 

 at tage orienteringen til efterretning  

 

Referat 

Henrik redegjorde for baggrunden for møde og lagde op til en drøftelse af hvilke emner og signaler som evt. kan tages 
med til møde. 

Direktørerne vender tilbage ift. om de ønsker at deltage i mødet (ud over FU medlemmerne) . Disse tilbagemeldinger 
samt evt. ønsker til emner til drøftelse sendes til sekretariatet inden den 21. juni. 

4. Orientering fra DAS møde Specialundervisning  

Sekretariatet deltager som observatør ved møderne i DAS. Ved møde den 21. maj bliver hovedtemaerne for rammeafta-
le 2013 drøftet. Ann deltager ved møde og vil give en status på de drøftelser og beslutninger som er fundet sted. 

Ann indleder punktet 

Indstilling 

Socialdirektørerne bedes  

 at tage orienteringen til efterretning 

 

Referat 

Ann orienterede om Styregruppemødet på Specialundervisningsområdet, herunder om processen i forbindelse med den 
fremtidige opgavevaretagelse på Taleinstituttet, hvor det blandt andet skal ske en afklaring fra kommunerne i forhold til 
det fremtidige behov.  

Benjamin orienterede om at Skole- og kulturdirektører vil blive indkaldt til et møde den 8. juni, hvor temaet tilsyn samt 
processen i forhold til Taleinstituttet drøftes. Formålet med mødet er at få en nærmer afklaring af kommunernes strategi 
og ønsker i forhold til hvad de ønsker at ”drifte” selv og hvad de fremadrettet vil købe af regionen.  

Sekretariatet orienterer ved møde i august om de resultater som kom ud af møde den 8. juni. 

  

5. Tilbagemelding og indledende drøftelse af strategisk samarbejde 

KKR i samarbejde med Sekretariatet inviterede de politiske udvalg og kredsen af direktører indenfor det social område til 
et politisk dialogmøde. Overskriften på møde var ”de særligt specialiserede tilbud og nye samarbejdsmodeller”. Jan var 
ordstyrer ved møde og vil give en opsummerende tilbagemeldinger på de drøftelser som fandt sted, samt de politiske 
tilkendegivelser som blev givet i forhold til det videre arbejde med ”strategisk samarbejde”.  
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Formanden for FU, Jan Nielsen indleder punktet 

Indstilling 

Socialdirektørkredsen bedes på baggrund af de drøftelser der fandt sted ved det politiske dialogmøde 

 at drøfte og beslutte den videre proces i forhold til kommissoriets fase 2 

Referat 

Henrik orienterede fra det politiske dialogmøde omkring strategisk samarbejde. I Region Syd er 20 institutioner peget ud 
som tilbud, der er særligt fokus på. I Nordjylland vil det blive færre. Der er indført aftagerbestyrelser på de regionale 
tilbud. Disse består af kommunalpolitikere fra de kommuner, der anvender tilbuddene.  

Referat fra dagen bliver lagt på sekretariatets hjemmeside.  

Overordnet melding bordet rundt på det politiske dialogmøde var, at der arbejdes videre med en model for det nordjyske, 
hvor der: 

 Udarbejdes forslag til kriterier for, hvordan tilbud peges ud 

 Beskrives tilbud, så brugergrupper og specialistkompetencer bliver tydeliggjort 

 Fokuseres på fortsat faglig udvikling på de udpegede tilbud 

 Ses nærmere på ideen om aftagerbestyrelser 

 Sikres en incitamentsstruktur, der sikrer effektiv drift   

I de udpegede institutioner i Region Syd er der blot en øget bevågenhed på dem. Det vil sige, at der ikke her er særlige 
finansieringsmodeller tilknyttet, sådan som det drøftes i Nordjylland.   

Leif påpegede, at arbejdsgruppen bør inddrage tanken om matrikelløshed i sit arbejde. Dette var der opbakning til.   

Henrik understregede, at der også kan være tale om tilbud, som ikke er specielt specialiserede men er unikke tilbud, som 
vi gerne vil bevare i Nordjylland. 

Arbejdet sættes i gang på baggrund af bred opbakning. 
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6. Gennemgang af dagsorden til DAS 

Se selvstændig dagsorden 

Referat 

Udkast til Styringsaftale blev behandlet og godkendt i SOCDIR den 1. marts. Der er efterfølgende skrevet to nye fokus-
områder ind, et vedr. VUM og et vedr. arbejde med ny kategoriseringsmodel.  

I forhold til VUM blev der præciseret, at der er behov for at få belyst hvorvidt initiativer som KeK og VUM kan kobles 
sammen.  

Jesper foreslog, at der bliver afholdt et årligt seminar om ændringer i Styringsaftalen og at det desuden er vigtigt med 
tydelig skriftelighed om de ændringer som bliver besluttet.  

Der var en drøftelse af hvorvidt balancen mellem køber og sælgerhensyn i Styringsaftalen er god nok. Leif henviste 
blandt andet til formålet / baggrunden for lov om handlekommuneforpligtigelsen, hvor intentionen blandt andet er større 
købmandskab og hvor den kommune, der betaler, fastsætter serviceniveauet. Leif anmodet endvidere om at følgende 
passus skrives ud af rammeaftalen:” Betalingskommunerne kan ikke regulere / afvise i den fremsendte regning. Regnin-
gen betales uanset enighed om regningens størrelse”. Anmodningen blev tiltrådt med en bemærkning om, at arbejds-
gruppen for etiske spilleregler skal udarbejde et forslag til en ny formulering som skal indeholde, at der altid skal søges 
afklaring gennem dialog, da dialog altid skal være udgangspunktet. Den nye formulerings skal indgå i udkast til næste 
års styringsaftale.  

Endvidere var der en drøftelse blandt direktørerne i forhold til det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede 
socialområde herunder den regionale forsyningsforpligtigelse. Der var enighed om at det er vigtigt at der laves en mere 
langsigtet strategi i forhold til hvad kommunerne selv vil løfte af opgaver, hvilke opgaver kommunerne kan overtage / 
hjemtage fra regionen, hvilke opgaver som skal løftes i fællesskab evt. i klynge samarbejder.    

Endelig blev det i forhold til Styringsaftalen præciseret, at redegørelsen om 2 procent besparelsen kommer senere og i år 
erstatter den fulde takstredegørelse. 

Vedr. punktet etisk samarbejde var der i kredsen enighed om at gruppen skal arbejde videre med løsningsforslag i 

forhold til de evt. udfordringer der i forbindelse med 15. timers regelen.  

I forhold til punktet vedr. takstindberetningsproces, blev der orienteret om, at der indkøbes program til takstindberet-

ningsarbejdet. Det ændrer ikke udførernes arbejde, men letter sekretariatets arbejde. Orientering om drøftelse og beslut-
ning om, at taksterne ikke kommer til selvstændig beslutning i KKR, dette for at undgå tre behandlinger. Taksterne bliver 
behandlet i de respektive kommunalbestyrelser og regionsråd.  
 
Anden indberetning af takster flyttes fra uge 43 til 44. 
 
Punktet vedr. Specialbørnehjemmene blev drøftet og Anette redegjorde for FB’s tilgang til sagen. På vegne af sine 

respektive kommuner udtrykte Leif og Jes en bekymring i forhold til en evt. nedlæggelse af pladser nord for fjorden. Der 
var enighed om, at det videre forløb i sagen må ligge på direktørniveau.  

Endelig blev der også påpeget det uhensigtsmæssige i, at der bliver lavet tilføjelser til en aftale i forbindelse med den 
politiske behandling. Det blev aftalt at Benjamin tager kontakt til Aalborgs kommunaldirektør for en nærmere afklaring og 
løsning af den ovenstående problematik.  

Generelt var der enighed om, at kommunerne fremadrettet må være opmærksomme på, at orientere hinanden, hvis der 
ønskes andre indstillinger, end den fælles. Der vil da være mulighed for at lave 2 delte indstillinger. 

Der var opbakning til programmet i forbindelse med det planlagte døgnmøde på Læsø. Af hensyn til den konkrete bestil-

ling og nærmere planlægning skal bindende tilmelding ske til Hans Ole så hurtig som muligt.   

Mødekalenderen blev godkendt med bemærkning gom at der er mulighed fro at lægge et ekstra ”DAS-møde” inde i 

marts måned såfremt det er behov herpå.   

. 
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7. Evt. 

Der var ikke noget til punktet 

 

 


