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1. Proces for udpegning af fast kommunal repræsentant til de særlige pladser i psykiatrien 

 

Resume 

Der skal udpeges en fast kommunal repræsentant til visitationsforum for de særlige pladser i Psykiatrien. I den forbindelse 

skal der findes en model for udpegning og kompensation. 

 

Baggrund 

Region Nordjylland forventer, at de særlige pladser i psykiatriske pladser vil stå klar til at kunne blive visteret til efter 

sommerferien 2018. Visitation til de særlige pladser vil ske via et tværfagligt og tværsektorielt sammensat 

visitationsforum, som er sammensat af tre faste repræsentanter, en repræsentant fra den visiterende kommune samt 

evt. den tilsynsførende fra kriminalforsorgen, hvis der er tale om personer, der er idømt en foranstaltning. 

  

De faste medlemmer i visitationsforum er:  

- Socialfaglig konsulent, som udpeges af kommunerne i Region Nordjylland. 

- Speciallæge i psykiatri fra den regionale psykiatri, som udpeges af Region Nordjylland. 

- Repræsentant for en af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling i regionen.  

 

Visitationsforum forventes at have en fast mødedag i ugen. Behovet for en fast mødedag skyldes, at visitationsforum skal 

kunne træffe afgørelse inden for 14 dage (7 dage i hastesager).  

 

De nordjyske DUT-kompenseres med ca. 0,2 mio. kr. til administrative omkostninger forbundet ved opgaven omkring 

visiteringen af borgere til de særlige pladser. Kompensationen kan både dække de udgifter den enkelte kommune har ved 

at deltage i visitationsforum samt til finansiering af den faste kommunale repræsentant. 

 

Sagsfremstilling 

Den Administrative Styregruppe skal udpege den faste kommunale repræsentant til visitationsforummet. Med en fast 

mødedag foreslår FU, at der udpeges et fast medlem og to suppleanter, som kan træde til såfremt, at det faste medlem 

ikke har mulighed for at deltage. Det anbefales, at det faste medlem/suppleanterne er (team)ledere fra en kommunal 

myndighedsafdeling – gerne med erfaring fra det tværsektorielle samarbejde. 

 

FU foreslår nedenstående modeller til udpegning og kompensation af det faste medlem og suppleanterne. For alle 

modellerne foreslår FU, at der gives en samlet kompensation på 150.000 kr. for det faste medlem og suppleanterne. 

Kompensationen gives til den kommune, som repræsentanten kommer fra. Kommunernes andel af kompensationen 

udregnes på baggrund af DUT-nøglen. 

 
  



Model A – En kommune står for den samlede repræsentation 

Den faste repræsentant og de to suppleanter kommer fra den samme kommune. Ved at alle tre kommer fra samme 

kommune øges muligheden for vidensdeling, så der gives så ensartet vurderinger i sagsbehandlingerne uagtet, hvem der 

deltager på mødet. Den samlede kompensation på 150.000 kr. gives til kommunen. 

 

Model B – Flere kommuner står for repræsentationen – vægtet fordeling 

Den faste repræsentant og de to suppleanter kommer fra forskellige kommuner. Kommunen med den faste repræsentant 

kompenseres med 100.000 kr., mens kommunerne for 1. og 2. suppleanten kompenseres med henholdsvis 30.000 og 

20.000 kr. Den vægtede fordeling er et forsøg på at give et bud på, hvordan fordelingen af møder fordeler sig mellem de 

tre repræsentanter. 

 

Model C – Flere kommuner står for repræsentationen – lige fordeling 

Den faste repræsentant og de to suppleanter kommer fra forskellige kommuner. Kommunen med den faste repræsentant 

og de to suppleanter kompenseres alle med 50.000 kr. Den lige fordeling skyldes, at de alle tre skal holde kalenderen fri 

på det faste mødetidspunkt. Endvidere er det nødvendigt, at der sker en vidensdeling og koordinering på tværs af de tre 

repræsentanter for at sikre så ensartet sagsbehandling som muligt.  

 

Da pladserne står klar til ibrugtagning efter sommerferien skal de kommunale repræsentanter i visitationsforum være 

udpeget inden ferien. Således foreslås det, at Sekretariatet for rammeaftaler koordinerer en proces, hvor kommunerne 

har mulighed for at melde kandidater til visitationsforum. På DAS mødet d. 30. maj 2018 vil FU fremlægge forslag til, hvilke 

tre kommunale repræsentanter, der skal udpeges til visitationsforum, som henholdsvis det faste medlem, 1. suppleant 

og 2. suppleant. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

 Socialdirektørkredsen drøfter og vælger en model for udpegning af og kompensation for de kommunale 

repræsentanter til visitationsforum for de særlige pladser 

 Socialdirektørkredsen godkender proces for udpegning af kandidater. 
 

Referat 

DAS vurderede, at man ikke ville gå videre med model A. I stedet ønskede man, at sprede opgavevaretagelsen 
blandt flere kommuner. På den måde vil fokus ikke være på, hvor repræsentanten kom fra, men at det er de bedst egnede, 

der vælges. DAS ønskede ikke at vælge mellem model B og C, men ville afvente, hvilke repræsentanter der meldes ind.  

 

Sekretariatet for Rammeaftaler vil sende en mail ud, hvor kommunerne vil have mulighed for at melde repræsentanter 

ind. På DAS mødet d. 30. maj vil den endelige udpegning finde sted samt model for kompensation.  

  



2. SOSU Nord 

Resume 

SOSU Nord har fremsendt brev til alle nordjyske borgmestrer, hvor de anmoder om, at kommunerne giver en 

praktikpladsgaranti til de elever, der er kvalificerede og har gennemført grundforløb 2 målrettet pædagogisk 

assistentuddannelsen. 

Baggrund 

I 2017 gennemførte KDK en administrativ evaluering af direktørforaene nedsat i regi af KKR. En af konklusionerne af 

evalueringen blev, at fremadrettet, så er skal drøftelser vedr. dimensionering ske i fagdirektørkredsene og ikke i UPKG, 

som det hidtil har været. I den forbindelse er UPKG nedlagt.  

Sagsfremstilling 

10. januar 2018 fremsendte SOSU Nord et brev til alle borgmestrer, hvor de oplister nogle af de uddannelsesmæssige 

problemstillinger, der er foreligger SOSU Nord. Blandt de oplistede problemstillinger beskriver SOSU Nord udfordringerne 

ved at kunne sikre kommunale praktikpladser til de pædagogisk assistent studerende, som har gennemført grundforløb 

2 og som kun mangler hovedforløbet. Hovedforløbet er en ansættelseskontrakt på 2,5 år med en kommune, hvor eleven 

skiftes mellem at deltage i kortere skoleophold og være tilknyttet en kommunal arbejdsplads. 

Fra 2007 til 2015 var dimensioneringen af den pædagogiske assistentuddannelsesammen med social- og 

sundhedsuddannelserne fastlagt via trepartsaftalen. Den udløb i 2015 – og i 2016 indgik KL, LO og Danske Regioner og 

Regeringen en toårig dimensioneringsaftale (for 2017 og 2018). Her meldte de nordjyske kommuner ind, hvor mange 

praktikpladser de forventede at have brug for i 2017 og 2018, jf. tabel 1. Samlet har de nordjyske kommuner, som 

modtager elever fra SOSU Nord tilkendegivet, at de kan stille med 47 praktikpladser i 2018. Det skal holdes op mod, at 

SOSU forventer, at der brug for 66 praktikpladser i 2018. 

Tabel 1. Aftale vedr. praktikpladser til pædagogisk assistent elever fordelt på kommuner 

Kommune Praktikpladser 

i 2017 

Praktikpladser 

i 2018 

Uddannelsescenter hvorfra 

der modtages praktikanter 

Brønderslev 4 4 SOSU Nord 

Frederikshavn 6 4 SOSU Nord 

Læsø 0 0 SOSU Nord 

Mariagerfjord 5 6 SOSU Nord 

Jammerbugt 4 4 SOSU Nord 

Aalborg 25 25 SOSU Nord 

Hjørring 7 4 SOSU Nord 

Samlet (SOSU Nord) 51 47  

    

Morsø 2 5 UCN Thisted 

Thisted 5 15 UCN Thisted 

Vesthimmerland 4 4 SOSU Skive 

Rebild 4 0 SOSU Randers 

Samlet alle kommuner 66 71  

 

SOSU Nord har de seneste år skåret kraftigt ned i antal studerende, der optages på grundforløb 2 og dermed får mulighed 

for at gå videre til hovedforløbet. Således var der 122 elever i 2016, som manglede en praktikplads. Grundet 

kommunernes indmeldinger er antallet af elever skåret ned. Dog vil der være elever fra tidligere år, som ikke har fået en 



praktikplads, som vil søge igen i 2018, hvorfor der er flere elever end kommuneren p.t. har tilkendegivet de vil stille til 

rådighed. 

SOSU Nord anmoder derfor de nordjyske kommuner om de vil give en praktikpladsgaranti til de elever, der er kvalificerede 

og har gennemført grundforløb 2 målrettet pædagogisk assistentuddannelsen. SOSU Nords prognoser peger på, at 66 

elever vil have behov for en praktikplads i 2018. 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

 Socialdirektørkredsen drøfter det fremsendte brev, herunder ønsket om en praktikpladsgaranti. 

 

Bilag 

Bilag 1: Brev fra SOSU Nord vedr. uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter i 2018. 
 

Referat 

Formanden forklarede, at drøftelsen vedr. pædagogiske assistenter vil ske i DAS Social, mens DAS Sundhed vil drøfte 
praktikpladsgarantien vedr. SOSU- assistenter og –medhjælpere.  

Der var enighed om, at der ikke var den store efterspørgsel efter pædagogiske assistenter. På den baggrund indstiller 
DAS til KDK, at man ikke øge antallet af praktikpladser til pædagogiske assistenter, men fastholder det antal, som 
kommunerne tidligere har meldt til SOSU Nord, jf. tabel 1.   



3. Konstituering af FU Social 

 

Resume 

DAS bedes udpege de fire kommunale DAS repræsentanter, der skal sidde i FU Social. 

 

Baggrund 

Som led i den nye valgperiode vil der på KDK mødet d. 2. marts ske en udpegning af de administrative KKR-repræsentanter, 

herunder til Socialdirektørkredsens forretningsudvalg – FU Social.  

 

Det nuværende FU Social består af følgende: 

 Henrik Aarup-Kristensen, Brønderslev Kommune (formand) 

 Hans Chr. Mariegaard, Aalborg Kommune (FB) 

 Leif Serup, Hjørring Kommune 

 Peter Møller Rasmussen, Mariagerfjord Kommune 

 

FU mødes 5-6 gange om året. Hertil deltager dele af FU i diverse fora, fx Dialogforum, KL’s koordinationsudvalg og ad hoc 

nedsatte fora. 

 

Sagsfremstilling 

Socialdirektørkredsen bedes drøfte, hvem kredsen ønsker at indstille til at sidde med i FU Social.  

 

Til orientering er følgende udpeget til at sidde i FU Sundhed: 

 Lone Becker, Thisted Kommune 

 Hanne Madsen, Jammerbugt Kommune 

 Leif Serup, Hjørring Kommune 

 Peter Møller Rasmussen, Mariagerfjord Kommune 

 

Sammensætningen af FU Sundhed er sket på baggrund af den politiske konstituering til Sundhedskoordinationsudvalget, 

hvor der er udpeget politikere fra de fire ovennævnte kommuner. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

 Socialdirektørkredsen indstiller, hvem der skal sidde i FU Social. 

 
Referat 

FU Social bliver som følger: 

Henrik Aarup-Kristensen (Brønderslev), formand 

Hans Chr. Mariegaard (Aalborg FB) 

Anne Krøjer (Vesthimmerland) 

 

Det fjerde medlem afhænger af konstitueringen blandt de kommunale SKU-medlemmer. Såfremt en politiker fra Hjørring 

Kommune bliver kommunal SKU formand, træder Leif Serup (Hjørring) ud af FU Social, og i stedet træder Rikke Albrektsen 

(Frederikshavn) ind i FU Social. Såfremt den kommunale SKU formand kommer fra en anden kommune, fortsætter Leif 

Serup i FU Social. 

 


