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Møde Den Administrative Styregruppe 

Tid 14. januar 2020 – skriftlige bemærkninger 

Frist for skriftlige 

bemærkninger 

Skal fremsendes til Sekretariatet for Nordjysk Socialaftale senest d. 20. januar 2020 

Sager til behandling 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet den  (side 2) 

2. Status på NOPII projektet ”Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering (TIM)” 

(side 3)  

Sager til orientering  3. Børnehus Nord: Ændring i objektiv finansiering og takster (side 4) 

4. Tidsplan for Nordjysk Socialaftale 2021-2022 (side 5) 

5. Arrangementer 2020  (side 6) 

6. Orientering fra FU (side 7) 

Afrunding 

 

13. Evt. (side 8) 

14. Næste møde (side 8) 
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Punkt 1  

 

Sager til behandling 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 24. oktober 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe godkender referatet fra DAS mødet den 24. oktober 

 

Bilag 

Referatet kan findes her 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://nordjysksocialaftale.dk/media/1670/das-referat-d-24-oktober-2019.pdf
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Sager til behandling 

 

Punkt 2 

2. Status på NOPII projektet ”Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering (TIM)” 

 

Resumé 

NOPII-projektet TIM afsluttes pr. 31.3.2020 og evalueringsrapporten for projektet fremlægges sammen med orientering 

om den videre proces efter afsluttende test. 

 

Evalueringsrapporten er fortrolig frem til d. 27. januar 2020, hvorfor detaljer omkring projektet kun er sendt til DAS 

repræsentanterne 

 

Baggrund 

Socialdirektørkredsen godkendte på møde den 20.11.15 at gennemføre et genudbud på medicinhåndtering, herunder 

budgettet og finansieringen af udbuddet. Genudbuddet blev gennemført som funktionsudbud med forhandling.  

DAS Social er løbende blevet orienteret om status på udbud, indgåelse af kontrakt og den efterfølgende projektgen-

nemførelse, senest den 30. maj 2018.  

 

Projektet nærmer sig nu sin afslutning og styregruppen fremsender hermed evalueringsrapport samt orientering om 

den videre proces i de 9 kommuner, som deltager i projektet. 

 

Sagsfremstilling 

Se bilag 2, som grundet fortrolighed er sendt særskilt til alle DAS repræsentanter. 

 

Den fremsendte orientering giver en kort gennemgang af evalueringens konklusioner. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe tager orienteringen til efterretning. 

• Den Administrative Styregruppe godkender, at orienteringen fremsendes til Strategisk Sundhedsforum 

• Den Administrative Styregruppe godkender, at styregruppen for NOPII udarbejder oplæg til drøftelse i DAS 

Social på et kommende møde vedrørende NOPII samarbejdets fremtid   

 

Bilag  

Bilag 1. Evaluering af TIM projektet (fortrolig – kun sendt til DAS kredsen) 

Bilag 2. Orientering om evalueringens konklusioner (fortrolig – kun sendt til DAS kredsen) 
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Sager til orientering 

 

Punkt 3 

3. Børnehus Nord: Ændring i objektiv finansiering og takster 

 

Resumé 

Børnehus Nords budget for 2020 fremsendes til orientering til DAS kredsen, hvilket indebærer en stigning i kommuner-

nes objektive finansiering til børnehuset samt en takststigning ved anvendelse af tilbuddets ydelser. Ændringerne skyl-

des primært ændrede forventninger til sagstallet og stigninger i budgettet som følge af løn- og prisfremskrivning samt 

en ændret personalesammensætning. 

 

Baggrund 

Aalborg Kommune er driftsherre i Region Nordjylland for Børnehus Nord, som åbnede i 2013. Børnehuset henvender 

sig til børn og unge i alderen 0 til 18 år, som har været udsat for seksuelle overgreb og/eller fysisk vold, eller hvor der er 

mistanke om det. Det overordnede formål med et børnehus er, at samle indsatserne i forbindelse med børn og unge, 

der udsættes for overgreb, eller hvor der er mistanke om det. Dette skal sikre en koordineret og skånsom tværfaglig 

indsats over for det enkelte barn og sikre en ensartet høj kvalitet i indsatsen i hele landet.  

 

DAS blev senest orienteret om status for Børnehus Nord den 21. maj 2019. 

 

Sagsfremstilling 

Antal sager 

Der har i 2019 været en mindre stigning i sagstallet i forhold til det budgetterede antal på 190. På den baggrund fast-

sættes sagstallet til 210 i 2020. 

 

Budget 2020 

Det samlede budget for Børnehus Nord stiger med 719.000 kr. i 2020. Stigningen i budgettet begrundes primært med: 

• Stigning i sagstallet 

• Løn og prisfremskrivning 

• Ændret personalesammensætning idet andelen af psykologer er hævet. 

 

Driften af Børnehus Nord er dels objektiv finansieret og takstfinansieret. Den objektive finansiering stiger i 2020 med 

431.400 kr. Taksten stiger fra 13.398 kr. til 13.491 kr. i alt 93 kr. 

For yderligere beskrivelse se bilag med budget for 2020 samt bilag med ændringen i den objektive finansiering. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag 

Bilag 3: Budget for Børnehus Nord 2020 

Bilag 4: Oversigt over ændring i den objektive finansiering fra 2019 til 2020 
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Sager til orientering 

 

Punkt 4 

4. Tidsplan for Nordjysk Socialaftale 2021-2022 

 

Resumé 

Tidsplan for udarbejdelse af Nordjysk Socialaftale forelægges til orientering. 

 

Baggrund 

Nordjysk Socialaftale 2021-2022 skal udarbejdes i foråret 2020. Foruden den politiske aftale skal følgende behandles 

som en del af aftalen: 

• Udbud og efterspørgsel af pladser i forhold til målgrupper. 

• Mulighed for overtagelse af regionale tilbud. 

• Styringsaftale 2021-2022. 

• Central udmelding om borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling. 

• Central udmelding om udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug. 

• Central udmelding om for borgere med svære spiseforstyrrelser. 

• Rapport om lands- og landsdelsdækkende tilbud 

• Årsrapporter for nuværende tilbud i Det forstærkede samarbejde 

• Ind- og udmelding af tilbud til Det forstærkede samarbejde for 2021-2022. 

 

Orientering 

I bilag 5 er det muligt at se en oversigt over tidskadencen for udarbejdelsen af ovenstående produkter. 

 

Socialstyrelsen udmeldte i december 2019 to centrale udmeldinger om henholdsvis borgere med udviklingshæmning 

og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling, samt udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug. Derud-

over har Socialstyrelsen i januar varslet at der kommer endnu en central udmelding senest den 31. januar, som om-

handler borgere med svære spiseforstyrrelser. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe tager orientering om tidsplan til efterretning 

• Den Administrative Styregruppe tager orienteringen om de centrale udmeldinger til efterretning 

 

Bilag: 

Bilag 5. Tidsplan for udarbejdelsen af Nordjysk Socialaftale 2021-2022 
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Sager til orientering 

 

Punkt 5 

5. Arrangementer 2020  

 

Resumé 

DAS har besluttet, at der skal afholdes flere arrangementer i 2020. Nedenfor er en oversigt over arrangementerne. 

 

Orientering 

Som led i udmøntningen af Nordjysk Socialaftale 2018-2020 eller udarbejdelsen af Nordjysk Socialaftale 2021-2022 af 

holdes følgende arrangementer. 

 

Dato Arrangement Formål Deltagerkreds Sted 

15. januar 

Kl. 12.30-16.00 

Psykiatritemadag Hvordan styrker vi det tværsek-

torielle samarbejde omkring 

borgere med psykiatriske lidel-

ser i komplekse forløb med 

mange aktører 

Direktører og chefer fra social-, 

sundhed- og beskæftigelsesom-

rådet samt PLO og behandlings-

psykiatrien. 

Scandic Aalborg 

3. februar 

Kl. 9.00-12.00 

Visionsdag for NSA 

2021-2022 

At udpege retning for fælles  

fokus for NSA 2021-2022 

Direktører, chefer, politikere og 

brugerorganisationer 

Idrætscenter  

Vendsyssel 

6. marts 

8.30-14.00  

Temadag om mulig-

heden for at få før-

tidspensionister i  

beskæftigelse 

Styrkelse af det tværfaglige  

arbejde ift. at få førtidspensioni-

ster i beskæftigelse. 

Direktører, chefer og afdelings-

ledere fra social- og  

beskæftigelsesforvaltningerne 

Idrætscenter  

Vendsyssel 

16. april 

Kl. 12.00-16.00 

Handicaprådsdag Hvordan kan vi styrke samarbej-

det i de kommunale  

handicapråd 

Politikere, borgerrepræsentan-

ter og embedsmænd fra de 

kommunale handicapråd 

Scandic Aalborg 

17. august 

Kl. 9.00-12.00 

Socialpolitisk  

Dialogforum 

Dialog mellem politikere og top-

embedsmænd om aktuelle ud-

fordringer på socialområdet. 

Politikere, direktører og chefer Scandic Aalborg 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe tager orientering om arrangementer til efterretning 
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Sager til orientering 

 

Punkt 6 

6. Orientering fra FU 

 

FU har siden sidste DAS møde truffet beslutning om følgende: 

 

Regnskab 2019 og Budget 2020 for Sekretariat for Nordjysk Socialaftale 

FU har godkendt regnskab 2019 og budget 2020 for Sekretariat for Nordjysk Socialaftale. Regnskab og budget vil blive 

forelagt på KKR møde d. 7. februar for endelig godkendelse. 

 

Dialog vedr. praktikpladser i Nordjylland – sygeplejersker og pædagoger 

Med henblik på at skabe flere pædagogpraktikpladser på det specialiserede socialområde samt sygeplejerskepraktik-

pladser på psykiatriske botilbud vil FU bede handicapchefkredsen drøfte, hvad man i dag gør for at skaffe relevante 

praktikpladser. Kan vi justere på nogle af de håndtag vi selv er herre over? Hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan man 

påbegynde en dialog med UCN om muligheden for at få mere indflydelse på antallet og fordelingen af praktikpladser. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

• Den Administrative Styregruppe tager orienteringerne til efterretning 
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 Afslutning Punkt 7-8 

7. Evt. 

 

 

8. Næste møde  

 

Næste møde afholdes den 9. marts 2020 

 

 


