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Møde Den Administrative Styregruppe 

Tid 24. oktober 2019, kl. 12.00-15.00  

Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst – mødelokale 2 

Deltagere Carsten Kaalbye (Jammerbugt), Hans Chr. Mariegaard (Aalborg Kommune FB), Henrik Aarup-
Kristensen (formand, Brønderslev Kommune), Kim Topholm (Mariagerfjord), Leif Serup 
(Hjørring Kommune), Lotte Keller Christensen (Læsø Kommune), Martin Bjørn Jensen (Re-
gion Nordjylland), Rikke Albrektsen (Frederikshavn Kommune), Vibeke Stoustrup (Rebild 
Kommune), Charlotte S. Andersen og Morten Aggerholm (begge sekretariat for rammeafta-
ler/ref.). 

Afbud Anne Krøjer (Vesthimmerland), Dorte Juul Hansen (Region Nordjylland), Hanne Madsen 

(Jammerbugt Kommune), Henrik Rene Christensen (Morsø Kommune), Kirstine Kejser (Aal-

borg Kommune ÆH), Lone Becker (Thisted Kommune), Peter Rasmussen (Mariagerfjord 

Kommune) og Helene Lund Therkildsen (KKR). 

Gæster Mette Brandt Pedersen, Frederikshavns Kommune deltog under punkt 3 (kl. 12.00) 

Nicolai B. Sørensen, Flex Trafik deltog under pkt. 4 (kl. 12.45) 

Velkomst 

 

1. Godkendelse af dagsorden (side 2) 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 26. august (side 2) 

Sager til behandling 

 

3. Egenmestringsgruppen – mandat for det videre arbejde (side 3)  

4. Dialog med NT vedr. flextrafik (side 4)  

5. Udmøntning af fokusområde 2: samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsy-

kiatrien (side 5) 

6. Udmøntning af fokusområde 1: Socialfagligt fokus på beskæftigelse (side 7)  

7. Fokus for Nordjysk Socialaftale 2021-2022 (side 8) 

8. Ind- og udmelding af tilbud i nordjysk Socialaftale (side 11) 

9. Drøftelse af henvendelse om oprettelse af botilbud til borgere med Prader-Willis Syn-

drom (side 13) 

10. Årshjul 2020 (side 14)  

11. Svar til KKR vedr. tilbud og plejefamiliers arbejde ift. socialtilsynets anbefalinger 
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Punkt 1 + 2 

 

Velkomst 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe godkender dagsordenen 

 

Referat 

Dagsordenen blev godkendt 

 

 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 26. august 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe godkender referatet fra DAS mødet den 26. august 

 

Bilag 

Referatet kan findes her 

 

 

Referat 

Referatet blev godkendt 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://rammeaftalernord.dk/media/1668/das-referat-26-august-2019.pdf
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Punkt 3 

3. Egenmestringsgruppen – mandat for det videre arbejde 

Formand for arbejdsgruppen Mette Brandt Pedersen (Frederikshavns Kommune) deltager under punktet 

 

Resumé 

DAS forelægges forslag til produkter, som arbejdsgruppen vedr. Egenmestring, kan gå videre med. Formand for arbejds-

gruppen Mette Brandt Pedersen vil præsentere arbejdsgruppens forslag til produkter. 

 

Baggrund 

Som led i udmøntning af Nordjysk Socialaftales overordnede vision om egenmestring blev der nedsat en arbejdsgruppe 

på tværs af udviklingsstrategigruppen og styringsaftalegruppen. 

 

Fokus for arbejdsgruppen er først og fremmest at komme med forslag til, hvordan der kan sættes fokus på arbejdet 

med borgerens egenmestring på det fælleskommunale område 

 

Sagsfremstilling 

Arbejdsgruppen har peget på nogle mulige initiativer/produkter, som vurderes at kunne være med til at understøtte 

egenmestringsperspektivet i det fælleskommunale arbejde jf. bilag 1. 

 

1. Måling af progresssion og effekt 

• Der udpeges metoder til måling, som man anbefaler i Nordjylland 

• Der etableres et kursus om måling af effekt og progression, som udbydes bredt, og hvor der 

bl.a. undervises i de anbefalede metoder 

• Der etableres et netværk om effekt og progression 

2. Inspiration på tværs 

• Vidensbrevet Tværkommunal viden anvendes som middel til at give inspiration til, der hvor 

man er lykkes med arbejdet med borgerens mestringsevne.  

• Der lægges op til, at der afholdes en workshop, som kan sætte fokus på gode erfaringer med 

egenmestring og metoder i praksis 

3. Samarbejde mellem myndighed, udfører og borger 

• Der udarbejdes fælles målsætninger for samarbejdet 

• Det anbefales, at der anlægges et fælles fokus på fællessprog III (når det kommer) 

4. Fokus på uddannelse 

• Der igangsættes et arbejde med at kigge på, om vi har den nødvendige struktur ift. at sikre 

kommunernes/regionens input til uddannelserne på socialområdet 

• Der udarbejdes et egenmestringskatalog med kurser og videreuddannelser som er særlige 

vigtige ift. et fokus på egenmestring 

 

Der ønskes et DAS mandat til, hvad gruppen skal gå videre med. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe drøfter forslag til produkter vedr. Egenmestring 

 

Bilag  

Bilag 1. Forslag til produkter vedr. Egenmestring 
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Referat 

Formand for arbejdsgruppen, Mette Brandt Pedersen (Frederikshavn Kommune) præsenterede arbejdsgruppens forslag 

til produkter, som arbejdsgruppen kunne gå i gang med. Vedhæftet referatet er præsentationen, hvor de foreslåede 

produkter fremgår af sidste slide. 

 

DAS kvitterede for oplægget og var særligt interesseret i, hvordan vi skabte et fælles mindset på tværs af kommunerne 

og fagligheder uden, at det blev for indgribende og for omfattende. DAS valgte på den baggrund, at arbejdsgruppen skal 

arbejde videre med: 

• Fokus på uddannelse 

• Samarbejde mellem myndighed og udfører 

• Vidensbreve 

 

Der var enighed om, at det vil kunne gavne samarbejdet på tværs, hvis der udarbejdes nogle fælles retningslinjer for 

køb/salg af pladser, samt den løbende opfølgning, herunder forventningsafstemning og klar rollefordeling. 
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Punkt 4 

4. Dialog med NT vedr. flextrafik 

Underdirektør Nicolai B. Sørensen deltager under punktet 

 

Resumé 

På baggrund af en drøftelse i Kommunaldirektørkredsen den 23. august deltager underdirektør Nicolai B. Sørensen fra 

NT med henblik på en drøftelse mellem NT og DAS kredsen vedr. Flextrafik. 

 

Baggrund 

NT vurderer, at der er et stort potentiale i kommunerne i forhold til at effektivisere flextrafik området svarende til et 

årligt potentiale på 27 mio. kr. i Nordjylland. Region Nordjylland har allerede haft dialogen med NT, og er pt. i gang med 

at realisere besparelser.  

 

På baggrund heraf har NT henvendt sig til kommunaldirektørkredsen med henblik på at undersøge om kommunerne er 

interesseret i at indgå i en dialog om effektivisering af flextrafik. Kommunaldirektørkredsen anbefalede, at NT går i 

dialog med DAS Social og Børne- og Ungedirektørkredsen. 

 

Sagsfremstilling 

Underdirektør Nicolai B. Sørensen fra NT deltager på DAS mødet med henblik på dels at præsentere potentialet i forhold 

til effektivisering af flextrafik og aftale evt. videre proces med DAS kredsen, herunder muligheden for at NT får en kon-

takt ind i hver kommune med henblik på en dialog med hver enkelt kommune om potentielle effektiviseringer. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe drøfter muligheden for effektivisering af Flextrafik med NT 

 

Referat 

Underdirektør Nicolai B. Sørensen fra NT flekstrafik præsenterede, hvilke overordnede besparelsesmuligheder de kunne 

se for kommunerne i forhold til flekstrafik.  

 

I forbindelse med, at NT skal reinvestere i nyt IT system, har de også set på kommunernes muligheder for at effektivisere 

driften. 

 

For at kunne hjælpe kommunerne med at effektivisere, så vil det kræve en styrket administration, der kan hjælpe kom-

munerne med arbejde med visiteringskvalitet, bestillingskvalitet, og bedre koordinering. Det nye IT system og den øgede 

administration vil betyde, at administrationsbidraget stiger fra i dag 19 kr. pr. tur til 23 kr. pr. tur fremadrettet. 

 

NT flekstrafik har aftalt møder med alle de nordjyske kommuner, og vil i den kommende tid lave bilaterale drøftelser, 

hvor man i højere grad kan dykke ned i den enkelte kommunes besparelsespotentialer. 
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Punkt 5 

5. Udmøntning af fokusområde 2: samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien 

 

Resumé 

Udmøntningen af fokusområde 2: Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien er ikke for alvor gået i 

gang, og der ligges derfor op til en drøftelse om, hvordan fokusområdet skal udmøntes. 

 

Baggrund 

Det er tidligere aftalt, at socialaftalens fokusområder skal udmøntes løbende for at sikre, at der er tid til, at hvert område 

blive igangsat ordentligt. Der er lavet få tiltag ift. fokusområde 2, men der er ikke lavet en plan for, hvordan fokusom-

rådet udmøntes. Følgende tiltag er foretaget: 

o Der blev i januar 2018 afholdt en temadag vedr. samarbejdet mellem psykiatrien og socialpsykiatrien 

o Der planlægges en temadag den 15. januar 2020 om det tværsektorielle samarbejde om borgere med psykia-

triske lidelser. 

 

Baggrunden for at fokusområdet i 2017 blev udpeget til Nordjysk Socialaftale 2018-2020 var, at borgere med psykiatri-

ske lidelser fyldte mere og mere på socialområdet, hvilket er en tendens, der er fortsat. Følgende initiativer blev i 2017 

udpeget i Nordjysk Socialaftale: 

a) Det skal undersøges, hvilke initiativer som hindrer genindlæggelser, herunder fælles initiativer på tværs af sek-

torerne. Og de mest relevante af initiativerne skal iværksættes. 

b) Der skal være en tydeligere sammenhæng mellem Sundhedsaftalen og Socialaftalen. I den forbindelse sikres 

det, at der er klare aftaler for snitfladerne mellem socialområdet og psykiatrien. 

c) Der skal igangsættes et arbejde, som kan sikre, at kommunerne i højere grad kan være involveret i borgerens 

forløb, mens borgeren er indskrevet i behandlingspsykiatrien. Og at behandlingspsykiatrien i større grad ind-

drages i forhold til det forebyggende og opfølgende kommunale arbejde med borgeren. 

 

Sagsfremstilling 

FU drøftede på mødet den 2. oktober ovenstående initiativer, og var enige om, at initiativerne ikke længere er relevante 

bl.a. på grund af den nye organisering på sundhedsområdet, hvor psykiatrien og kommunernes socialområde kan del-

tage i klyngesamarbejdet. FU vurderede i stedet, at udmøntningen af fokuspunktet i Nordjysk Socialaftale skal have 

fokus på følgende: 

• Hvordan håndterer vi borgere med lettere psykiatriske lidelser, som fylder mere i socialområdet?  

• Hvordan håndterer vi de svære sager i socialpsykiatrien?  

• Hvordan sikrer vi i socialpsykiatrien et rettidigt og tværsektorielt fokus når en borger udskrives fra behandlings-

psykiatrien 

 

Sekretariatet har undersøgt, hvordan der i de øvrige KKR’er arbejdes med at styrke samarbejdet mellem socialområdet 

og behandlingspsykiatrien. Initiativerne præsenteres til inspiration herunder: 

• Psykiatrien i Syddanmark deltager årligt på to møder i FU social i Syddanmark med henblik på, at drøfte sam-

arbejde mellem kommunernes socialpsykiatri og behandlingspsykiatrien 

• Projekt ”Sammen om psykiatrien”. Samarbejdsprojekt i Syddanmark, som har fokus på fælles kompetenceløft 

og systematisk samarbejde. Eks. samarbejde om konkrete udvalgte borgere (dyre/svære sager), hvor man in-

tensiverer samarbejdet med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og afdækker handlemuligheder på 

tværs af sektorer. Formanden for den sociale styregruppe og psykiatriens administrerende direktør er styre-

gruppe. Projektbeskrivelse: Sammen om psykiatrien  (bemærk: minder om et projekt der har været gennemført 

i Aalborg Kommune og nu er startet på Morsø) 

https://faelleskommunalsundhed.dk/wp-content/uploads/edagsorden-documents/3b619a76-3b4a-4c9d-8477-5e5710be97e3.pdf
https://faelleskommunalsundhed.dk/wp-content/uploads/edagsorden-documents/3b619a76-3b4a-4c9d-8477-5e5710be97e3.pdf
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• Den nære Alliance i Midtjylland: Styregruppe på tværs af PLO, behandlingspsykiatrien og de kommunale sund-

heds- social og beskæftigelsesområder  

 

Med udgangspunkt i de positive erfaringer, der har været i Syddanmark med, at behandlingspsykiatrien deltager på FU 

møder, samt det faktum at psykiatri fylder mere og mere på DAS dagsordnerne, så aftalte FU, at direktør Anette Sloth 

fra behandlingspsykiatrien fremadrettet inviteres med til DAS social møder. Formålet er at skabe bedre sammenhæng 

mellem DAS socials område (socialpsykiatrien) og behandlingspsykiatrien. Formanden har efterfølgende haft kontakt 

med Anette Sloth, der var positiv overfor forslaget, men desværre ikke kunne deltage i mødet den 24. oktober.  

 

Temadag i psykiatrien 

FU vurderede, at temadagen den 15. januar 2020 med fordel kunne anvendes til at tage en temperaturmåling på, om 

der er særlige områder, som udmøntningen af fokusområdet skal berøre, udover dem som FU og DAS vurderer, er 

relevante. Temadagen er bestilt af både DAS social og Strategisk Sundhedsforum, og emnet er: ”Det tværsektorielle 

samarbejde omkring borgere med psykiske lidelser”.  

 

Dagen afsluttes med borddrøftelser, og FU social har foreslået, at det skal være muligt for henholdsvis DAS Social og FU 

sundhed/Strategisk Sundhedsforum, at komme med en melding på, hvad man ønsker, at deltagerne skal give en pejling 

på i denne sidste borddrøftelse. På den baggrund lægges op til en drøftelse af om DAS kredsen har bud på, hvad man 

særligt ønsker en pejling på i borddrøftelserne til temadagen den 15. januar 2020. Programmet er vedlagt som bilag 2.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe drøfter forslag til udmøntningen af fokusområde 2  

• Den Administrative Styregruppe drøfter, om DAS Social har bud på, hvad man særligt ønsker en pejling på i 

borddrøftelserne til temadagen den 15. januar 2020. 

 

Bilag: 

Bilag 2. Udkast til program for temadag vedr. tværsektorielt samarbejde om borgere med psykiatriske lidelser 

 

Referat 

Formanden orienterede om, at der planlægges et fællesmøde mellem formandskabet for DAS Social og Sundhedsstra-

tegisk Forum om, hvor det giver mening, at Behandlingspsykiatrien er repræsenteret.  

 

DAS fandt temadagen meget relevant. Det blev foreslået, at man inviterede politiet til at deltage, da de også har en stor 

berøring med borgere med psykiatriske lidelser i komplekse forløb, som er den målgruppe, temadagen har fokus på. 

 

DAS foreslog, at borddrøftelserne for eksempel kunne tage udgangspunkt i: 

• Borgere med dobbeltdiagnose (demens og psykiske lidelser) 

• Har vi overordnet de rette tilbud i kommunerne og regionen, særligt de borgere, som ikke er psykotiske og ikke 

passer til de særlige pladser, men som har brug for massiv støtte. 

• Hvordan arbejder vi sammen omkring de borgere med de største udfordringer. Kunne man tage borgercases 

op, som man kan lære fra.
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Punkt 6 

6. Udmøntning af fokusområde 1: Socialfagligt fokus på beskæftigelse 

 

Resumé 

Arbejdsgruppen påbegynder arbejdet med, hvordan man bedre kan få borgere med psykiske vanskeligheder tættere på 

arbejdsmarkedet. Da det er en målgruppe, som der også er fokus på i andre fora, ønskes en DAS drøftelse af arbejds-

gruppens muligheder. 

 

Baggrund 

Arbejdsgruppen Socialfagligt fokus på beskæftigelse har indtil nu haft fokus på borgere med førtidspension, som gerne 

vil i beskæftigelse. Her er det besluttet, at der skal planlægges en temadag/workshop d. 6. marts 2019, hvor direktører, 

chefer og afdelingsledere fra både social- og beskæftigelsesområdet inviteres. Endvidere udarbejder arbejdsgruppen en 

pjece rettet mod førtidspensionister, som fortæller om deres muligheder. Pjecen kan benyttes af alle kommunerne.  

 

Arbejdsgruppen vil nu gå i gang med den anden målgruppe, som gruppen har udpeget – borgere med psykiske vanske-

ligheder, som ikke har en førtidspension. Her vil gruppen se på, hvordan man kan få målgruppen tættere på beskæfti-

gelse. Det konkrete fokus for arbejdsgruppen vil først blive lagt på det næstkommende møde i arbejdsgruppen.  

 

Som led i at arbejdsgruppen nu vil sætte fokus på borgere med psykiske vanskeligheder, er det besluttet, at arbejds-

gruppen bliver udvidet med tre personer: 

• Leder (alternativt nøgleperson) fra myndighed på ungeområdet (udpeges af B&U direktørerne). 

• Leder (alternativt nøgleperson) fra beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet (udpeges af B&U direktørerne). 

• Tine Blach, ledende socialrådgiver, Behandlingspsykiatrien 

 

Sagsfremstilling 

Indsatser og arbejde for bedre at kunne understøtte borgere med psykiske vanskeligheder sker i flere fora. Som nævnt 

under punkt 5, så inviteres der til en temadag med fokus på Det tværsektorielle samarbejde omkring borgere med psy-

kiske lidelser til januar, hvor beskæftigelsesområdet også er inviteret med.  

 

Hertil er der i Sundhedsaftalen under pejlemærke 4 ”Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår” 

udpeget følgende mål: ”Målet er, at flere borgere bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet trods somatisk eller psykisk 

sygdom”. Samtidig er det besluttet, at udmøntningen af Sundhedsaftalen i højere fra skal ske decentral i de enkelte 

klynger.  

 

For ikke at risikere, at der laves dobbeltarbejde eller at der arbejdes i forskellige retninger ønskes en DAS drøftelse om 

arbejdsgruppens mandat i forhold til borgere med psykiske vanskeligheder. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe drøfter arbejdsgruppens mandat i forhold til arbejdet omkring at få borgere 

med psykiske vanskeligheder tættere på arbejdsmarkedet. 

 

Referat 

DAS vurderede, at Sundhedsaftalen primært havde fokus på mental sundhed og dermed borgere i den lettere psykiatri-

ske spektrum. Omvendt får temadagen (jf. punkt 5) fokus på de borgere, med de største psykiske udfordringer. DAS 

vurderede derfor, at arbejdsgruppen om socialfagligt fokus på beskæftigelse kunne ligge sig imellem, hvor fokus kunne 
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være på de borgere, som kommunen ser flest af. Dem som har psykiske vanskeligheder, men hvor beskæftigelse vurde-

res realistisk inden for en vis tidsperiode. 
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7. Fokus for Nordjysk Socialaftale 2021-2022 

 

Resumé 

Der fremlægges forslag til vision og fokusområder for Nordjysk Socialaftale 2021-2022 med henblik på at DAS kredsen 

udpeger, hvilke man ønsker at gå videre med. Som grundlag for drøftelsen præsenteres en kapacitetsanalyse og en 

udgiftsniveau-analyse. 

 

Baggrund 

På DAS mødet den 26. august aftalte DAS følgende proces for udarbejdelsen af Nordjysk Socialaftale 2021-2022: 

 

Tidspunkt Fora Formål 

20. september Fællesmøde mellem styringsaftalegruppen og 

udviklingsstrategigruppen 

Administrativt input til DAS kredsen vedr. rele-

vante temaer 

24. oktober DAS møde Udpege temaer 

November-de-

cember 

Politisk niveau og brugerorganisationsni-

veau/handicapråd 

Mulighed for input til de udpegede temaer 

3. februar 2020 Temadag med brugerorganisationer, embeds-

mænd og politikere 

Vision for fokusområderne udpeges 

Februar-april 

2020 

Sekretariatet evt. i samarbejde med chefniveau 

og fagfolk i kommunerne/regionen 

Nordjysk Socialaftale udarbejdes 

Maj 2020 DAS møde Administrativ godkendelse af Socialaftalen 

Juni 2020 KKR og kontaktfora Politisk behandling inden udsendelse 

Juli-oktober Byråd og regionsråd Politisk godkendelse 

 

Som det fremgår af ovenstående procesplan, er det DAS, der udpeger temaer til Nordjysk Socialaftale 2021-2022, og 

som forberedelse til DAS drøftelsen har der været holdt et fællesmøde mellem Styringsaftalegruppen og Udviklingsstra-

tegigruppen. På fællesmødet kvalificerede de to grupper vision og forslag til fokusområder. Produktet fra fællesmødet 

er vedlagt som bilag 3. Gruppernes input har været drøftet i FU og med udgangspunkt i FU’s drøftelser fremlægges 

forslag til vision og fokusområder. 

 

DAS besluttede på mødet den 26. august, at drøftelsen om Nordjysk Socialaftale 2021-2022 skal underbygges af data. 

Derfor DAS kredsen bedt om følgende analyser: 

• Kapacitetsanalyse, der kan vise hvor mange private tilbud vs. regionale/kommunale tilbud, der er i Nordjylland 

på udvalgte tilbudstyper/målgrupper  

• Udgiftsniveau analyse, der kan give en pejling på udgiftsniveauet i Nordjylland 

 

Sekretariatet har vedlagt de to analyser som bilag 4 og 5.  Som tillæg til kapacitetsanalysen medbringer sekretariatet på 

DAS mødet en oversigt over særligt dyre enkeltsager i Nordjylland (defineret som sager hvor udgiften til borgerens 

botilbud eller enkeltmandsprojekt overstiger 1,77 mio. kr. inkl. refusion).  

 

Sagsfremstilling 

FU vurderer, at det i udvælgelsen af vision og fokusområder er vigtigt at være opmærksomme på følgende: 

• At udvælge emner, hvor der er en klar fælleskommunal vinkel, dvs. det skal ikke være noget der kan løses/bliver 

løst i egen organisation 
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• At man kan vælge, at nogle af nedenstående forslag til emner ikke skal medtages i Socialaftalen, men eks. 

igangsættes nu. Det kan eks. være, hvis emnet primært har et vidensdelingsperspektiv. 

• Med udgangspunkt i erfaringerne fra den nuværende Socialaftale anbefales det, at der maksimalt udvælges 

tre fokusområder. 

 

Overordnet vision 

FU vurderer, at det i forhold til visionen er vigtigt med et begreb man kan koble i spidsen af arbejdet. Derfor ønsker FU, 

at man går videre med egenmestring som en vision for den nye nordjyske Socialaftale. Styringsaftalegruppen og Udvik-

lingsstrategigruppen vurderede, at en videreførelse af visionen kan betyde, at man ikke kan arbejde videre med kon-

krete initiativer for visionen uden, at det enten bliver ren vidensdeling eller kommer til at påvirke kommunernes selv-

bestemmelsesret. FU var enige i denne bekymring, og foreslår derfor, at visionen bliver uden initiativer, og dermed får 

et rent visionært sigte, som udmøntes gennem fokusområderne.  

 

Forslag til fokusområder 

På baggrund af drøftelser i DAS, FU, styringsaftalegruppen og udviklingsstrategigruppen foreslås nedenstående fokus-

områder: 

 

• A: En god alderdom med handicap: Fokusområdet vil skulle sætte fokus på løsninger og tiltag i relation til det 

faktum, at der bliver flere ældre borgere med handicap 

o FU bemærker, at der er et klart vidensdelingselement, som evt. kan igangsættes udenom Socialaftalen 

o FU bemærker, at fokus i socialaftalen kan være på, om vi har de rigtige tilbud til målgruppen, og det 

overvejes derfor, om det er et selvstændigt fokusområde eller et delelement af det foreslåede fokus-

område F. 

• B: Overgang fra ungeområdet – særligt psykisk sårbare unge: Fokusområdet vil skulle sætte fokus på snitfla-

derne til børne- og ungeområdet  

o FU bemærker, at hvis dette fokusområde udpeges, så er det vigtigt at være opmærksom på den fæl-

leskommunale vinkel 

• C: Særligt dyre enkeltsager: Her henvises til den analyse, som sekretariatet medbringer på mødet med henblik 

på, om der er mønstre eller tendenser, som kan belyses i regi af Socialaftalen 

o FU bemærker, at dette ikke nødvendigvis er et fokusområde i sig selv, men kan have tilknytning til 

nogle af de øvrige foreslåede fokusområder  

• D: Flere borgere med behov for hjælp i socialpsykiatrien: Der lægges op til, at fokusområdet videreføres til den 

nye Socialaftale 

o Her henvises til drøftelsen under punkt 5, og hvorvidt man vurderer, om man kan nå i mål med området 

i den nuværende socialaftale 

o Det bemærkes, at udviklingsstrategigruppen og Styringsaftalegruppen vurderede, at dette emne var 

særligt vigtigt  

• E: Sundhed i pædagogik: Fokusområdet skal sætte fokus på, at der kommer mere og mere sundhed indenfor 

socialområdets ydelser, og der er behov for et fælles fokus på, hvordan det håndteres på tværs af Nordjylland. 

o FU bemærker, at emnet som fokusområde nemt kan risikere at få et rent fokus på vidensdeling 

• F: Fokus på specialiseringen/tilbudsstrukturen på socialområdet i Nordjylland: Fokusområdet vil skulle sætte 

fokus på, om vi har de rigtige tilbud nu og fremadrettet ift. at sikre adgang til de bedste og billigste pladser i 

Nordjylland, samt om vi kan bruge eksisterende tilbud mere fleksibelt 

o  FU bemærker, at der kan være et element i forhold til lovgivningen dvs.om man eks. kan kigge på 

mere fleksibel brug af § 105 tilbud  
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I bilag 3 gennemgås Udviklingsstrategi- og Styringsaftalegruppernes input til fokusområderne (fokusområde F er i bilaget 

foreslået som vision for Socialaftalen, men FU har vurderet at det i stedet skal drøftes som et fokusområde). 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe drøfter de fremlagte analyser 

• Den Administrative Styregruppe udpeger vision og fokusområder for Nordjysk Socialaftale 2021-2022 

 

Bilag 

Bilag 3: Produkt fra fællesmøde mellem Styringsaftalegruppen og udviklingsstrategigruppen 

Bilag 4: Kapacitetsanalyse 

Bilag 5: Udgiftsniveau analyse 

 

Referat 

DAS besluttede, at “Egenmestring” skulle fortsætte som overordnet vision, men uden initiativer således at visionen 

udmøntes gennem fokusområder.  DAS besluttede at socialaftalen skulle have følgende fokusområder: 

• A: En god alderdom med handicap 

• D: Flere borgere med behov for hjælp i socialpsykiatrien 

• E: Fokus på specialiseringen/tilbudsstrukturen på socialområdet i Nordjylland. 

 

Forslag “C: Særligt dyre enkeltsager” vil blive en del af fokusområde “E: Fokus på specialiseringen/tilbudsstrukturen på 

socialområdet i Nordjylland”. 

 

Det aftales, at FU godkender sagsfremstilling til socialudvalgene og handicaprådene. 
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Punkt 8 

8. Ind- og udmelding af tilbud i nordjysk Socialaftale 

Resumé 

DAS skal godkende, hvilke tilbud der skal være en del af socialaftalens tilbudsvifte i 2020, og herunder være underlagt 

Styringsaftalen. 

 

Baggrund 

Normalt vil DAS på efterårsmødet skulle behandle næste års takstbilag samt ind- og udmelding af tilbud. Da økonomi-

aftalen først lå klar væsentlig senere på året end normalt, har DAS besluttet, at deadline for indmelding af takster først 

er d. 25. november. Takstbilaget for 2019 kan til orientering ses her. Deadline for ind- og udmelding af tilbud har dog 

været d. 9. oktober, så det kan behandles på nærværende DAS møde.  

 

Følgende krav er oplistet i Styringsaftalen i forhold til, hvornår et tilbud er omfattet af Styringsaftalen og dermed kan 

defineres som et socialaftaletilbud: 

 

Som udgangspunkt er alle tilbud, der anvendes af andre kommuner end driftsherrens kommune omfattet af 

Styringsaftalen. Tilbuddene kan opdeles i tre kategorier: 

• Kategori 1: Tilbud, som alene anvendes af driftsherren. Disse er ikke omfattet af styringsaftalen. 

• Kategori 2: Tilbud, som anvendes af en eller få andre kommuner end driftsherren. Disse tilbud er omfattet af 

styringsaftalen, men kan undtages, hvis driftskommunen har indgået en aftale med købekommunerne, der 

indeholder de samme elementer, som er indeholdt i styringsaftalen. 

• Kategori 3: Tilbud, der i omfattende grad anvendes af andre kommuner end driftsherren er en del af styrings-

aftalen. 

 

På DAS mødet d. 7. november 2018 besluttede DAS at ”DAS ønskede ikke at sætte et præcist antal på, hvor mange der 

kan defineres som “få kommuner”. Der var enighed om, at det var kontekstafhængigt, hvilket antal, der kunne defineres 

som få.” 

 

Sagsfremstilling 

Nedenfor er en oversigt over ønsker til ændring af tilbudsviften. 

 

Kommune Tilbud Ændring 

Mariagerfjord Botilbud Kirketoften (§105) I 2019 godkendte FU, at én tilbuddets 28 faste pladser blev om-
dannet til én aflastningsplads. Aflastningspladsen er en kommu-
nal plads, altså ikke en del af rammeaftalen, hvorfor pladsantal-
let for socialaftalepladser reduceres permanent til 27 pladser. 

Mariagerfjord Aktivitetshuset Hobro (§104) Aktivitetstilbud Kernen omdannes fra 1. januar 2020 til Aktivi-
tetshuset Hobro, stadigvæk § 104. Aktivitetshuset Hobro får 31 
socialaftale pladser. 

Mariagerfjord Kirketoften, afd. Aktivitet 
(§105) 

Tilbuddet er lukket og udgår dermed af socialaftalen. Borgerne 
er revisiteret til Aktivitetshuset Hobro. 

Mariagerfjord Botilbud Kærvej (§105+§104) Tilbuddet har hidtil fungeret som et helhedsorienteret tilbud. 
Fremadrettet er tilbuddet opsplittet i en bo afdeling med 15 
pladser, § 105, stk. 1, samt et samværs og aktivitetstilbud § 104 
med 13 pladser for interne borgere i tilbuddet samt 4 eksterne 
pladser. Tilbuddene skal fremadrettet være en del af socialafta-
len.  

http://rammeaftalernord.dk/media/1621/takstbilag-2019.pdf
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Mariagerfjord Specialenheden (§103) Antallet af pladser ændres fra 23 pladser til 30 pladser 

Region Nordjylland Bostedet Aars (§108) Pr. 15. april 2019 er Bosted Skovvænget og Vestervang lukket, 
mens regionen i stedet har åbnet Bostedet Aars. 

Region Nordjylland Rehabiliteringscenter Strand-
gården 

Lukket pr. 31. december 2018 

Vesthimmerland Botilbuddet Rosenvænget Tilbuddet er lukket pr. 1. oktober 2019. 

Aalborg Taleinstituttet/Hjerneskade-
center Nordjylland 

Orientering fra Aalborg Kommune: 
I forbindelse med ind/udmelding af tilbud af rammeaftalen for 
specialundervisning og det specialiserede socialområde frem-
sendes hermed orientering om, at Taleinstituttet/Hjerneskade-
center Nordjylland efter den 31.12.2019 udtræder af rammeaf-
talekonstruktionen og det forstærkede samarbejde. 
 
Idet KKR Nordjylland og størstedelen af de nordjyske kommunal-
bestyrelser har truffet beslutning om at ophæve Taleinstitut-
tet/Hjerneskadecenter Nordjyllands forsyningsforpligtigelse, ud-
træder tilbuddet af rammeaftalekonstruktionen, som en naturlig 
konsekvens heraf. Tilbuddet udtræder samtidigt, og af samme 
årsag, af rammeaftalens forstærkede samarbejde. 
 
Aalborg Kommune vil fremadrettet indgå bilaterale aftaler med 
køberkommunerne, der naturligvis vil indeholde de samme ele-
menter, som er indeholdt i rammeaftalens styringsaftale. 

 

Aalborg Kommune har fremsendt udmelding af Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland, som en orienteringssag, 

da Aalborg Kommune ikke vurderer, at udmeldingen er en sag til drøftelse, men alene er en orienteringssag. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe drøfter de indmeldte ind- og udmeldinger af tilbud i socialaftalen, herunder 

Aalborg Kommunes orientering om udmelding af Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland. 

 
Referat 

DAS godkendte alle anmodninger om ind- og udmeldinger bortset fra Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland. 
DAS godkendte ikke udmeldingen på følgende grundlag: 

• DAS følger præcedens for 2018, hvor tilbud med borgere fra 2-3 kommuner ikke blev taget ud af Socialaftalen 

• Tre kommuner har lavet formaliseret bilaterale aftaler 

• Øvrige kommuner ønsker at benytte tilbuddet såfremt behovet opstår 

• TI/HCN er et højtspecialiseret tilbud, som er unikt i Nordjylland.  

• Hvis TI/HCN, som højt specialiseret tilbud, kan trækkes ud på ovenstående kriterier, vil det kunne betyde, at 
mange tilbud (med 3-4 aktuelle køberkommuner) kan trækkes ud, hvilket kunne reducere den fælles tilbuds-
vifte markant, og dermed påføre store konsekvenser for det fremtidige samarbejde i Nordjylland. 

• KKR og de nordjyske byråd har henholdsvis anbefalet og godkendt en beslutning om, at TI/HCN udgår af det 
forstærkede samarbejde, men forbliver en del af rammeaftalesamarbejdet 
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9. Drøftelse af henvendelse om oprettelse af botilbud til borgere med Prader-Willis Syndrom 

 

Resumé 

Region Nordjylland har modtaget en henvendelse fra overlæge ved Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital, 

Stense Farholt. I henvendelsen opfordres der til at undersøge mulighederne for at etablere et tilbud til unge og voksne 

borgere med Prader-Willis Syndrom (PWS). Det skyldes, at der ikke findes et målrettet tilbud til denne målgruppe i den 

nordjyske region. På baggrund af henvendelsen ønsker Region Nordjylland at drøfte kendskabet til målgruppens omfang 

i Nordjylland. Herunder at drøfte om der er grundlag for om området skal undersøges nærmere.   

 

Baggrund 

Borgere med PWS er en yderst lille målgruppe. Det anslås, at der er ca. 150 borgere i Danmark med PWS mellem 0-70 

år, og der fødes ca. fire børn om året med syndromet. Der findes kun en meget sparsom kortlægning af voksne nordjyske 

borgere med PWS. Region Nordjylland har kendskab til otte nordjyske børn med syndromet.  

 

PWS er medfødt og karakteriseres ved udviklingshæmning i varierende grad. Derudover medfører syndromet ofte be-

hovsbestemt adfærd og hormonforstyrrelser, samt at borgeren ikke har nogen mæthedsfølelse, og derfor ikke kan re-

gulere hvor meget vedkommende spiser. Målgruppen har behov for en målrettet og ofte varig indsats, som ikke er 

sammenlignelig med indsatsen til andre udviklingshæmmede.  

 

Nordjylland er den eneste region i landet, hvor der ikke findes et målrettet tilbud til denne målgruppe. Derfor har over-

læge Stense Farholt henvendt sig til Region Nordjylland om muligheden for oprettelse af et botilbud. På denne baggrund 

har Region Nordjylland udarbejdet et baggrundsnotat, som bl.a. beskriver hvilke forudsætninger, der skal være tilstede 

for etablering af botilbud til målgruppen, samt hvilken type indsats målgruppen har behov for. Baggrundsnotatet og 

henvendelsen fra Stense Farholt og er vedlagt som henholdsvis bilag 6 og 7.  

 

Målgruppen har særegne udfordringer, som stiller særlige krav til et botilbud. Hvis der eventuelt skal oprettes et tilbud 

til målgruppen, er der derfor en række forhold, som skal afdækkes nærmere. Det gælder blandt andet, hvilken type 

tilbud og indsats som målgruppen har behov for samt krav til personale. Herudover skal det aktuelle og fremtidige 

borgergrundlag undersøges samt borgergrundlag for drift af botilbud mv.  

 

Drøftelse 

Med afsæt i baggrundsnotatet ønsker Region Nordjylland at drøfte henvendelsen fra Stense Farholt. På baggrund af 

henvendelsen ønsker Region Nordjylland at drøfte kendskabet til målgruppens omfang i Nordjylland. Herunder at drøfte 

om der er grundlag for om området skal undersøges nærmere Indstilling 

 
Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe drøfter kendskabet til målgruppens omfang i Nordjylland og om der er behov for 

nærmere undersøgelse.  

 

Bilag:  

Bilag 6: Baggrundsnotat PWS 

Bilag 7: Henvendelse fra Stense Farholt til Region Nordjylland om PWS 

 
  



 

  16/20 

  

Punkt 9 

 

Sager til behandling 

 

Referat 

Region Nordjylland redegjorde for den henvendelse de har fået fra en speciallæge. Som det fremgår af det vedlagte 

notat, så er der borgere, som inden for få år har brug for et botilbud. Der findes ikke tilbud til målgruppen i Nordjylland. 

Nærmeste tilbud ligger i Midtjylland. Hvis der skal laves et botilbud i Nordjylland vurderes det, at et nyt byggeri på en 

bar mark langt ude på landet vil være det mest hensigtsmæssige for målgruppen.  

 

Region Nordjylland har ikke kendskab til, hvor mange nordjyske voksne, der har prader willis syndrom. Det aftales, at 

regionen i samarbejde med sekretariatet tager kontakt til kommunerne med henblik på en afdækning af antallet.
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Punkt 10 

10. Svar til KKR vedr. tilbud og plejefamiliers arbejde ift. socialtilsynets anbefalinger 

 

Resumé 

I samarbejde med tilbud og plejefamiliekonsulenter har sekretariatet udarbejdet et oplæg om, hvordan kommunerne 

arbejder med Socialtilsyn Nords anbefalinger. Notatet forelægges med henblik på kommentering. 

 

Baggrund 

KKR Nordjylland drøftede den 21. juni 2019 årsrapporten for Socialtilsyn Nord for 2019. I forlængelse heraf ønskede 

KKR Nordjylland, at få forelagt et oplæg om, hvordan plejefamilier og tilbud arbejder med Socialtilsynets anbefalinger. 

I årsrapporten for 2018 har tilsynet haft et særligt fokuspunkt på understøttelse af læring og anbefalingerne i årsrap-

porten har dermed et særligt fokus herpå. På DAS mødet den 26. august 2019 blev det aftalt, at sekretariatet skulle 

udarbejde et oplæg i samarbejde med kontaktpersoner i enkelte kommuner.  

 

Sagsfremstilling  

Sekretariatet har været i kontakt med henholdsvis botilbud og familieplejeafdelingen i Rebild og Frederikshavns kom-

muner med henblik på at få input til oplægget. På denne baggrund er der udarbejdet et oplæg til KKR, som ønskes 

drøftet i DAS kredsen i forhold til om oplægget er rammende for praksis i alle kommunerne og regionen. 

 

Oplægget indstilles til KKR på mødet den 16. november 2019, og drøftes med KDK på mødet den 25. august 2019. 

 

Det bemærkes, at oplægget eftersendes 

 
Indstilling 

Det indstilles,  

• at Den Administrative Styregruppe drøfter oplægget til KKR 
 

Bilag 

Bilag 8: Tilbud og plejefamiliers arbejde med socialtilsynets anbefalinger (eftersendes) 

 

Referat 

Oplægget blev godkendt med en lille præcisering om, at der ikke ønskes mere dialog mellem tilsynet og kommunerne, 
men at den gode dialog, som allerede foregår styrkes. 
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Punkt 12 

11. Årshjul 2020 

 

Resumé 

Årshjul for 2020 forelægges DAS.  

 

Sagsfremstilling 

Vedlagt er årshjul for 2020, hvilket blandt andet inkluderer datoer for FU og DAS møder. Som det fremgår af årshjulet, 

er der allerede planlagt fem større arrangementer i 2020: 

15. januar Temadag om borgere med psykiatriske lidelser og komplekse forløb. Målgruppen er: direktører/chefer 

fra besk., social, psykiatri og sundhed. 

3. februar Temadag om Nordjysk Socialaftale 2021-2022. Målgruppen er: politikere, direktører og brugerorgani-

sationer. 

24. februar Handicapråd temadag. Målgruppen er de nordjyske handicapråd. 

6. marts Temadag om beskæftigelse for borgere med førtidspension. Målgruppen er: direktører, chefer, og afd. 

ledere fra social- og beskæftigelsesområdet.  

17. august Socialpolitisk dialogforum 2020. Målgruppen er politikere, direktører og chefer.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe drøfter udkast til årshjul 2020. 

 

Bilag: 

Bilag 9: Årshjul 2020 

 

Referat 

Årshjul godkendes, dog med et ønske om, at der udarbejdes et årshjul, hvor man kan se, hvilke faste punkter der er på 

de forskellige DAS møder. 
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Punkt 13 

12. Orientering fra FU 

 

FU har siden sidste DAS møde truffet beslutning om følgende: 

 

Udmøntning af fokusområde 3: Nye samarbejdsformer 

FU vurderer ikke, at fokusområdet skal udmøntes som et selvstændigt initiativ, men spilles ind, når der er behov for det.   

 

Det aftales, at Socialpolitisk forum skal tilføjes som ny samarbejdsform. 

 

Det aftales, at man med fordel kan drøfte, om vi kan samarbejde med regionen på nye måder eller ift. nye områder, og 

det aftales, at Dorte Juul inviteres med til næste FU møde med henblik på en sådan snak.  

 

Deltagelse af psykiatrien på DAS møder 

FU har besluttet, at direktør Anette Sloth fra behandlingspsykiatrien fremadrettet inviteres med til DAS social møder. 

Formålet er at skabe bedre sammenhæng mellem DAS socials område (socialpsykiatrien) og behandlingspsykiatrien. 

Dette fremgår også af dagsordenspunkt 5 

 

Sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel i Nordjysk Socialaftale 2021-2022 

I henhold til bekendtgørelsen for rammeaftaler, skal kommunerne og regionen i forbindelse med hver ny rammeaftale 

undersøge, om der er sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel i regionen. Dette har tidligere været gjort på for-

skellige måder i Nordjylland eksempelvis via spørgeskemaer eller på et større møde med kontaktpersoner for hver or-

ganisation.   

 

FU beslutter, at sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel denne gang skal vurderes via en drøftelse på DAS 

mødet den 13. januar 2020. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe tager orienteringerne til efterretning 

 

 

Referat 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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 Afslutning Punkt 14+15 

13. Evt. 

 

 

14. Næste møde  

 

Næste møde afholdes den 13. januar 2020 

 

 


