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1. Besøg af Formand for KKR, H.C. Maarup  
2. Orientering om Sekretariatets betjening i perioden med et midlertidigt sygefravær.  
3. Drøftelse af notat vedr. forankring og organisering af Sekretariat for rammeaftaler udarbejdet af KKR og 

FU. 

Nedenstående er et uddrag fra referat i kredsen af kommunaldirektører (KDK)som blev afholdt i Rebild. 
Benjamin Holst redegør nærmer for drøftelsen og notatet bliver eftersendt. 

Referat: 

KDK-kredsen drøftede status for det specialiserede socialområde, herunder samspillet mellem kommunerne og 
regionen og styringen af sekretariatet for rammeaftaler.  

Der er lidt forskellige oplevelser af samspillet med regionen fra kommune til kommune. Nogle steder er 
samarbejdet ukompliceret og andre steder er det mere vanskeligt.  

Der var enighed om, at KDK – som opfølgning på H. C. Maarups opfordring til at gå aktivt ind i de tunge KKR-
områder - skal følge det specialiserede socialområde tæt.  

I forhold styringen af sekretariatet for rammeaftaler var der enighed om, at der med fordel kan hentes 
inspiration i erfaringer fra sundhedsområdet. 

KDK besluttede, at KKR-sekretariatet, i samarbejde med socialdirektørkredsens forretningsudvalg -  til det næste 
møde i KDK-kredsen - udarbejder et oplæg, som præciserer den ledelsesmæssige forankring af 
rammeaftalesekretariatet. Oplægget drøftes i socialdirektørkredsen på dens møde den 11. august 2011 og 
efterfølgende på KDK’s møde den 12. august 2011. 

 

4. Gennemgang af dagsorden til møde i Den Administrative Styregruppe 
5. Orientering om sekretariatets logo og status på hjemmeside 
6. Drøftelse af proces for godkendelse af referat  
7. Evt. 
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Referat: 
 
1.Besøg fra formand for KKR HC Maarup 

Kommunerne vil det gode samarbejde 

HC Maarups baggrund for at deltage i mødet i Socialdirektørkredsen var et møde i Kontaktudvalget i juni 
måned, hvor rammeaftalerne blev drøftet. På dette møde skete en mistænkeliggørelse – særligt fra regionen - i 
forhold til, at kommunernes samarbejde på socialområdet. 

Anni Winther opfordrede efterfølgende dette møde KKR formanden til at drøfte problematikken med 
socialdirektørkredsen. Det er en klar politisk udmelding, at samarbejdet mellem kommunerne skal fungere og 
at koordineringsopgaven skal løftes tilfredsstillende med kommunerne for bordenden. 

På nogle felter har kommunerne været uheldige i samarbejdet med regionen – f.eks. i forhold til 
Misbrugscentret i Vrå. Der er forskel i interesser mellem kommunerne, forskel på at være leverandør hhv. 
køber af ydelser. Den fornemste opgave er at sikre leverandørerne ordentlige vilkår at levere tilbud og ydelser 
på, samtidig med at køberne sikres ordentlige vilkår for at køb af pladser og ydelser. 

Koordineringen af samarbejdet på det specialiserede socialområde er en kommunal opgave. Det er 
kommunernes ansvar at udarbejde rammeaftalen på området. Derfor blev Sekretariat for Rammeaftaler 
nedsat, og Maarups budskab var, at kommunerne skal udnytte eksistensen af sekretariat mest muligt og 
således sikre, at samarbejdet koordineres optimalt, De nordjyske kommuner er kendte for at arbejde godt 
sammen, og det skal de blive ved med. Denne proces vil KKR formanden gerne støtte gennem formidling af 
samarbejde. 

Fælles holdning til, hvilke tilbud som er omfattet af rammeaftalen 

Et andet element i drøftelsen var den fælles holdning til, hvilke tilbud, der skal være omfattet af rammeaftalen. 
En række kommunerne har valgt at ønske kategori 2 tilbud ud af aftalen. Direktørerne blev opfordret til at 
genoverveje disse beslutninger, da resultatet ellers kan blive, at det er meget forskellige bilaterale aftaler, der 
kommer i stand.  

Aalborg Kommune meldte på dialogmødet med udvalgsformændene i Brønderslev ud om, at Aalborg 
kommunes kategori 2 tilbud indgik i rammeaftalen.  

Thisted Kommune påpegede, at det at undlade at inkludere et kategori 2 tilbud kan have med fleksibilitet at 
gøre, idet nogle institutioner handler med andre kommuner i andre regioner, hvor det er lettest at 
institutionen ikke er omfattet af rammeaftalen. Men udgangspunktet for Thisted Kommune har været, at 
institutionerne er med i rammeaftalen. 

I Jammerbugt Kommune findes den problematik, at mange tilbud, der ikke tidligere var omfattet af 
rammeaftalen skal omfattes efter de nye kriterier. Det betyder, at almindelige botilbud, som primært er bygget 
til egne borgere, men hvor der bor borgere fra andre kommuner, bliver omfattet. Derfor er vurderingen herfra, 
at modellen kan komplicere tingene i stedet for at forenkle.. 

Brønderslev Kommune tilslutter sig Jammerbugts Kommunes oplevelse, også her vil tidligere bofællesskaber 
blive omfattet. 

I Hjørring Kommune har gennemgangen af tilbuddene betydet, at der er fundet nogle institutioner, som 
tidligere var en del af rammeaftalen, men som ikke bør være det og omvendt. 

Alle kommuner reviderer i forhold til kategori 2 tilbud, som er meldt ind som tilbud, der skal undtages fra 
rammeaftalen. 

Tillid til fællesskabet 
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HC Maarup opfordrede til, at alle har tillid til, at alles interesser varetages bedst muligt af sekretariatet uanset, 
at det fysisk er placeret i tilknytning til Aalborg Kommune. Socialdirektørerne er de vigtigste aktører i forhold til 
at sende dette signal. Det er herfra borgmestrene får deres viden og stoler på, at det er fællesskabet, der satses 
på. På sigt er det ikke holdbart, at der er uoverensstemmelser mellem kommunerne omkring principperne for 
samarbejdet. Hvis det er tilfældet, tages problematikken op i borgmesterkredsen. Nordjyllands samarbejde er 
vores styrke. Der er ligeledes en opgave i at skabe åbenhed og tillid i forhold til regionen.Sekretariatet er en 
mulighed – hvor vi har ressourcer til at sikre fællesskabet. 

2.Orientering om Sekretariatets betjening i perioden med et midlertidigt sygefravær.  
 
Marie Elmgreen Nielsen er ansat som vikar frem til nytår, idet Ann Liljenberg er delvist sygemeldt. 
 
3.Drøftelse af notat vedr. forankring og organisering af Sekretariat for rammeaftaler udarbejdet af KKR og 
FU. 

Benjamin Holst indledte punktet med en redegørelse for baggrunden for Kommunaldirektørkredsens ønske om 
et notat om forankring og organisering af sekretariatet. 

Kommunaldirektørkredsen drøftede inden sommerferien sekretariatet og forankring og organisering af dette 
og blev enige om, at der kunne være et behov for at præcisere sekretariatets forankring. I det oprindelige 
oplæg refererede sekretariatet til hele socialdirektørkredsen. Dette er i praksis ikke særligt hensigtsmæssigt. 

Notatet består af 2 dele. En opsummering af organiseringen omkring rammeaftalen samt et bud på den 
fremtidige styring af sekretariatet. Det nye er kommunaldirektørernes rolle. 

Generelt var der enighed blandt direktørerne om, at samarbejdet fungerer tilfredsstillende både i 
socialdirektørkredsen og med sekretariatet. Flere tilkendegav, at de mente, der var tale om for megen 
indblanding fra kommunaldirektørernes side.   

Forretningsudvalget orienterede om, at der har været et pres ovenfra, som har gjort, at der nu lægges 
forskellige modeller frem for, hvordan kommunaldirektørerne kan involvere sig i arbejdet. Forretningsudvalget 
vil gerne have, at kommunaldirektørerne er med til at tage ansvar for, hvordan organiseringen skal være. I 
andre regioner sidder kommunaldirektørerne på området. 

Det blev påpeget, at der har været stillet spørgsmålstegn ved om sekretariatet agerer som Aalborg Kommunes 
forlængede arm. Sekretariatet har haft meget vanskelige arbejdsvilkår i foråret, hvor alt har skullet foregå uden 
et klart ledelsesgrundlag; hvem skal tingene i det daglige cleares af med?  Notatet er derfor også et udtryk for 
et behov fra sekretariatet side for at få klare retningslinjer. Samtidig vil det give en tilkendegivelse af, at 
Aalborg Kommune er ankerkommune uden at der fortsat skal stilles spørgsmålstegn ved det. 

De nordjyske borgmestre har opfordret kommunaldirektørerne til at have fokus på området. Derfor kommer 
denne sag også som en anledning til at få drøftet, hvordan kredsen af socialdirektører kan få formidlet sine 
drøftelser videre til kommunaldirektørerne. Herunder også formidle at socialdirektørerne oplever et godt 
samarbejde mellem hinanden og med sekretariatet. 

Socialdirektørkredsen skal finde en model for involvering af kommunaldirektørerne. 

Socialdirektørerne ønskede følgende budskaber formidlet videre til kommunaldirektørkredsen: Der er en høj 
grad af tillid i socialdirektørkredsen. Det er vigtigt med et enkelt forretningsgrundlag for sekretariatets 
funktion. Der er tillid til at kommunaldirektørerne vil finde en model, der tilgodeser deres behov for overordnet 
styring, uden at der bliver tale om forøget bureaukrati.  

4.Gennemgang af dagsorden til møde i Den Administrative Styregruppe 

Halfway House:  
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Regionen har lavet nye beregninger af projektet og inddraget en overvejelse om placering i forlængelse af 
Boform Brovst. Der er sket en misforståelse i forhold til finansieringen af opstartsudgifter, som skal indbygges i 
taksten ikke stå som en enkeltudgift. Behandlingspsykiatriens ydelser i projektet skal betales over 
medfinansieringen. Dette opfatter kommunerne ikke som en del af aftalen. Regionen bør levere ydelserne 
uden beregning, hvilket er muligt efter Sundhedsloven. I forvejen oplever kommunerne en opgaveglidning på 
dette område. 

Der var enighed om at peget på modellen i Brovst til 6 borgere. Alternativt kunne tilbuddet evt. lægges i 
forlængelse af et af de socialpsykiatriske tilbud, som er placeret i Aalborg for på denne måde at være tættere 
på den psykiatriske ekspertise (stadig 6 pladser).   

Der blev gjort opmærksom på, at der på psykiatriområdet er splid om anbefalingen af halfway house. 2 
afdelingschefer kan ikke anbefale modellen. Dette fremgår af materiale fremsendt til styregruppen på 
sundhedsområdet, som skal drøfte projektet i næste uge. Hvis der stadig er uklarheder efter denne drøftelse – 
bør projektet udskydes til næste års rammeaftale, da aftalen for 2012 skal indgås med behandling i KKR d. 26. 
august.  

Differentierede takster på socialpsykiatriske tilbud: 

Der var enighed om, at regionens udspil på til differentierede takster ser fornuftigt ud, også i forhold til 
indvisiteringsmodellen.  

Direktørkredsen er opmærksomme på, at der ved indførelse af differentierede takster (i kommunerne) vil opstå 
diskussioner om borgeren tilhører den ene eller anden kategori. Det er vigtigt at en ny takststruktur alene 
gælder nyvisiterede fra og med en klart fastsat skæringsdato. Der skal være en klar aftale med 
handlekommunen.  

Underskud ifm. lukning af Vrå: 

Direktørerne var enige om at godkende den fremlagte model. Regionen samt sekretariat for rammeaftaler 
udarbejder en fælles dagsordenstekst til de 8 berørte kommuner og Regionsrådet, 

Rammeaftalen 2012: 

Udkast er efterfølgende materialets udsendelse blevet suppleret med en præambel omkring politiske mål for 
aftalen. Ideen med præamblen er bl.a. blevet godt modtaget af dialogforum.  Den nye indledning blev omdelt 
og godkendt. 

Ift. takstreduktion blev det understreget, at det er vigtigt, at det kan dokumenteres, at alle kommuner reelt 
gennemfører reduktionen. Denne opgave er lagt over i monitoreringsgruppen. 

Til trods for forskellige holdninger til takstreduktionen besluttede direktørkredsen at anbefale den. Alle tager 
dog forbehold for politisk godkendelse. 

Frederikshavn Kommune fik en repræsentant i Styringsgruppen.  

Direktørkredsen besluttede at % satsen i forhold til håndtering af overskud og underskud ændres fra 2 til 5 % 
for at sikre et stærkere incitament til at overholde budgetterne. Hjørring Kommune var dog forbeholdne. 

Sekretariat for Rammeaftaler udarbejder en fælles dagsordenstekst, som sikrer, at rammeaftalen godkendes 
selv om takstreduktionen ikke skulle blive det. 

Specialundervisningsområdet: 

På specialundervisningsområdet har været en drøftelse af Taleinstituttets fremtid. Kommunernes indmeldinger 
betyder at Taleinstituttet får et underskud på 5,2 mio., men dertil kommer, at den eksterne indkomst, som 
Taleinstituttet får ved salg af ydelser til andre kommuner samt VISO-leverandørrollen også bliver berørt.  
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Hos nogle kommuner er der en strategi i forhold til at de selv kan levere ydelser på området.  

Takstoversigten:  

Brønderslev Kommunes udmelding om ret til differentierede takster giver anledning til drøftelse af 
kategoriseringen af borgere – her skal være nogle retningslinjer. 

Kategoriseringen blev ligeledes drøftet – hvornår er det, man trækker kategori 2 ud.  Der er pt. en høj politisk 
opmærksomhed på, at tilbud trækkes ud. Hvis kategori 2 trækkes ud er der ikke meget rammeaftale tilbage. 
Det blev derfor aftalt, at kommunerne revurderer de kategori 2 tilbud, der er indmeldt som nogle, der ikke skal 
indgå i rammeaftalen.  

5.Orientering om sekretariatets logo og status på hjemmeside 

Sekretariatets hjemmeside går i luften fra oktober. Domænenavnet bliver: www.rammeaftalernord.dk  

Det kommende logo for sekretariatet blev omdelt til orientering. 

  

6.Drøftelse af proces for godkendelse af referat 

Referater godkendes på næstkommende møde. Kun hvis der er punkter, hvor beslutninger træder i kraft inden 
næste møde, kan der sendes bemærkninger til referatet til sekretariatet pr. mail.  

7.Evt. 

Der indkaldes et møde i Socialdirektørkredsen inden næste møde i Administrativ styregruppe i oktober. 

 

 

 


