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re Jakobsen, Ann K. Liljenberg og Hilde E. Thun Holst/ref 

Afbud Flemming Hansen 

Sagsnr./Dok.nr. 2011-14113 / 2012-324350 

  

1. Godkendelse af dagsorden 

Ole Bjerre havde et ønske om, at der i forhold til pkt. 9 skulle være en præcisering af hvilke regio-
nale tilbud ”der  var en politisk tilkendegivelse i forhold til at overtage” og hvilke ”som man blot på-
tænker” at overtage. 

2. Godkendelse af referat 

Følgende bemærkninger er kommet i forbindelse med udsendt referat: 

Ole Bjerre (RN) 

Vedr. pkt. 7: 

Jeg kunne ønske, at det fremgår klart, at Aalborg Kommune tilkendegav, at man ikke har planer 
om at etablere yderligere pladser til målgruppen. Endvidere aftalte vi, at regionen på oktobermødet 
fremlægger forslag til kapacitetstilpasning på Specialbørnehjemmene. 

Vedr. punkt 10: 

Jeg foreslår følgende formulering: ”Ole Bjerre redegjorde for omstændighederne vedrørende efter-
regulering af kommunernes afregning til de sikrede institutioner. Endvidere orienterede han om, at 
regionerne i fællesskab har gennemført en betydelig reduktion af det samlede antal sikrede som 
følge af en markant faldende efterspørgsel det seneste års tid. Regionerne har iværksat en under-
søgelse af årsagerne til dette fald. Undersøgelsen vil blive forelagt styregruppen.” 

Vedr. pkt. 11: 

Her drøftede vi to ting: 

1. Afrapporteringen af regionens drøftelser med de kommunale myndighedschefer om idéer 
og ønsker til nye samarbejdsmuligheder med udgangspunkt i de eksisterende tilbud (jfr. op-
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listningen). Konklusionen blev, at der ikke var basis for et fælles udviklingsprojekt om kon-
krete elementer, men at regionen går i dialog med enkelte kommuner om konkrete bilatera-
le samarbejdsprojekter. Der bliver således ikke tale om en egentlig ”runde”. 

2. Det andet – som i virkeligheden slet ikke var på dagsordenen – var spørgsmålet om kapaci-
tet og geografi på fase 3 – døgnområdet. Her var der forskellige tilkendegivelser fra kom-
munerne, som jeg lyttede til og lovede at vi i regionen vil forholde os til. Jeg mener/håber 
ikke, jeg lovede et egentligt oplæg til mødet den 25/10. I så fald vil der som udgangspunkt 
alene være tale om statistisk materiale vedrørende belægning over tid og fordelt på kom-
muner – med henblik på en drøftelse af behovet for ændringer. 

 
Anette Stevn (Aalborg, FB) 

Vedr. pkt. 7: 

”I forhold til referatet er det vigtigt at fastholde det jeg sagde , at vi går efter at etablere 4 døgn-
pladser i 2013. I udgangspunkt er det planen for 2013. Men som jeg nævnte på mødet kan jeg ikke 
sige noget om behovet kan ændre sig. Jeg nævnte også at vi konkret har det problem, at vi kan 
etablere det væsentligt billigere end regionen, derfor vil det være godt om regionen kunne overveje 
takstnedsættelse på specialbørnehjemmene.  

Derfor af erfaring er det vigtigt at påpege at vores udmelding gælder for 2013”.  

Referat 

Referatet blev godkendt med bemærkninger til referat fra møde 16. august.  
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3. Orientering vedr. Styringsgruppens årshjul / arbejdspapir 

Styringsgruppen har haft behov for, at sætte opgaver, indhold og tidsrammen lidt mere i struktur og 
har på den baggrund udarbejdet et årshjul / arbejdspapir. Årshjulet er som udgangspunkt til internt 
brug for gruppen, men det har været et ønske fra gruppen, at DAS skulle få en orientering herom.   

Formanden for FU, Jan Nielsen indleder punktet  

Indstilling 

Den Administrative Styregruppe bedes 

 at tage orienteringen til efterretning 

Bilag 

Styringsgruppens årshjul / arbejdspapir 

Referat  

Orienteringen blev taget til efterretning  
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4. Rammeaftalens økonomiske fokusområde vedr. VUM 

Et af fokusområderne i Styringsaftalen for 2013 er arbejdet med VUM, Styringsgruppen vil i perio-
den 2012 arbejde videre med metoden med henblik på at opfylde KL og regeringens aftale om et 
fælles begrebsapparat. 

Styringsgruppen har fået stillet følgende opgaver fra DAS: 

 at komme med forslag til håndtering af, hvordan VUM (Voksen Udrednings Metoden) kan 
implementeres. 

 at komme med forslag til en metode for håndtering af differentierede takster. 

Formålet er at udarbejde en mulig plan for implementering af VUM således at de kommunale Myn-
dighedsafdelinger får et metoderedskab, der giver visitatorerne et redskab til sagsoplysning og – 
vurdering. Dette er med henblik på, at i samarbejde med borgerne og driftsenhederne, at opnå en 
kvalificering af den endelige vurdering og handleplan for borgeren. 

Styringsgruppen har nedsat en ”mini” arbejdsgruppe bestående af følgende medlemmer: 

Martin Bjørn Jensen (Region Nordjylland), Carsten Lindgaard Johansen (Ældre- og Handicapfor-
valtningen, Aalborg Kommune), Bo Skou Nielsen (Rebild Kommune), Hilde E. Thun Holst (sekreta-
riatet for Rammeaftaler), Henrik Hugo Pedersen (Thisted Kommune).  

Hvad er VUM 

Voksenudredningsmetoden er et metoderedskab til brug i den kommunale myndighedsopgave. 
En sag kan deles op som følger: 

 Sagsåbning  

 Sagsoplysning  

 Sagsvurdering  

 Afgørelse 

 Bestilling af social indsats 

 Sagsopfølgning  
 
Selve udredningsmetoden benyttes i forbindelse med gennemgang af punktet sagsoplysning og 
sagsvurdering. Under den samlede vurdering udarbejdes indstilling og bestilling. 
 

Temaerne i udredning ganske overordnet er: 

 Borgerens udfordringer 

 Borgerens hverdag 

 Borgerens omgivelser 
 

Ved funktionsvurderingen af borgeren vil man nå frem til et bestemt støttebehov, som udledes af 
den samlede sagsvurdering. Den samlede sagsvurdering og det dertil hørende støttebehov danner 
baggrund for bestillingen af den sociale indsats hos en leverandør/udfører 

Den samlede sagsvurdering skal danne baggrund for den tilhørende budgettildelingsmodel for bo-
tilbuddene  

Arbejdsgruppens refleksioner 

Det bemærkes at, der med vores nuværende takstsystem vil komme i spil i forbindelse med myn-
digheds bestilling af den sociale indsats, hvis VUM anvendes mellemkommunalt.  
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Ved bestillingen af den sociale indsats skal der således opnås enighed om en prisaftale mellem 
bestiller og udfører, som det kendes fra de nuværende betalingsaftaler.  

Det er væsentligt, at bestiller og udfører arbejder med et fælles begrebsapparat, og at der mellem 
de to er enighed om, hvad borgerens behov er, for at borgeren kan optages og drage nytte af at 
være i botilbuddet. 

Ovenstående kan opnås ved, at der benyttes en fælles udredningsmodel indenfor rammeaftaleom-
rådet i Region Nordjylland. 

Endelig kan der kommunerne i mellem meget vel være divergerende opfattelser af, hvilke behov (f. 
eks. støttetimer) en given funktionsnedsættelse vil resultere i, da dette afhænger af kommunens 
vedtagne serviceniveau. 

I praksis vil det være meget vanskeligt for udførerne, at håndtere kommunernes eventuelt forskelli-
ge serviceniveauer i samme tilbud.  

Bemærk venligst, at de to forslag til modeller samt forslag til implementeringsprocesser er vedlagt i 
bilags form. 

Formanden for FU, Jan Nielsen indleder punktet 

Indstilling 

Den Administrative Styregruppe bedes 

 at drøfte og beslutte hvilke af de to foreslåede processer Styringsgruppen skal arbejde vi-
dere med herunder at give styringsgruppen beføjelse til, at inddrage relevante medarbejde-
re i forhold til det videre arbejde med VUM 

Bilag  

Notat med forslag til modeller samt implementeringsprocesser  
 
Principper og beregningsmetoder. Morsø vil meget gerne deltage i arbejde vedr. VUM. Differentie-
rede kobling fra VUM til taksstruktur. Drøftet indkaldt til et møde samt infomøde 
 

Referat 
Oplæggene blev drøftet, og der var enighed om, at der i første omgang skulle arbejdes med den 
faglige del af VUM, og at en budgetmodel evt. kan kobles på, på et senere tidspunkt. Det blev end-
videre aftalt, at der skal arrangeres et temamøde med VUM som tema. Jan Nielsen vil stå for op-
lægget, og  der vil efterfølgende  være mulighed for drøftelse, spørgsmål og refleksion.  
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5. Godkendelse af endelige takster  

Den Administrative Styregruppe blev præsenteret for de midlertidige takster ved møde i august. 
Det blev ved møde præciseret, at taksterne skulle betragtes som midlertidige, og at de endelige 
takster vil blive meldt ind i henhold til aftalt proces.  

Det har vist sig, at det for nogle driftsherres vedkommende har været svært, at overholde den fast-
lagte proces, da de pga. den politiske behandling ikke har haft mulighed for at melde takster ind til 
godkendelse i DAS. I den udstrækning det er muligt, vil den pågældende direktør ved møde give 
en mundtlig orientering, såfremt der er væsentlige ændringer i forhold til tidligere indmeldte takster.  

Dette gælder for: 

Thisted kommune 

Aalborg kommune, Familie og Beskæftigelse  

Vesthimmerland kommune  

Der gøres opmærksom på at Styringsaftale med godkendte endelige takster skal indsendes Soci-
alstyrelsen inden 15. november. 

Formanden for FU, Jan Nielsen indleder punktet 

Indstilling 

Den Administrative Styregruppe bedes  

 at drøfte og godkende de endelig indmeldte takster  

Bilag 

Referat 

Jan Nielsen gjorde opmærksom på, at de takster som Aalborg kommune, ÆHF meldt inde i sidste 
”runde” er mere retvisende end de takster, som blev meldt i august. Anette Stevn Jensen redegjor-
de for den politiske proces i Aalborg kommune, F & B i forbindelse med godkendelse af takster, og 
at det er årsagen til, at F & B ikke har meldt takster ind til mødet den 25. oktober. Vesthimmerland 
Kommunes endelige takster blev håndomdelt på mødet.  

Når de sidste takster er meldt ind, vil en ny oversigt eftersendes. DAS får desuden en oversigt, 
hvoraf taksterne fra både 2012 og 2013 fremgår.  

Ole Bjerre orienterede om den henvendelse F&B har rettet til regionsrådsformanden i forhold til 
taksterne på Specialbørnehjemmene. Det er aftalt, at der skal laves en benchmarking af F&B tak-
ster på de fire pladser, som etableres i forbindelse med Danahus og regionens takster på special-
børnehjemmene.  

De endelige takster blev godkendt. 
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6. Orientering vedr. kapacitetstilpasninger på Specialbørnehjemmene (RN) 

Specialbørnehjemmene oplever en udfordring i form af vigende efterspørgsel fra kommunernes 
side til dets tilbud til målgruppen børn og unge med stærkt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. 
Denne tendens illustreres i de følgende skemaer. 

Belægning pr. 31. september 20121 

 Antal pladser normeret Antal pladser der bliver anvendt 

Afdeling Faste pladser Aflastning Faste pladser Aflastning 

Nygården 6 2 7 2 

Nordens Allé 7 1 7 3 

Sneppen 7 1 6 1 

Kvisten 5 1 5 0,25 

Søstjernen 5 1 4 0,75 

Søanemonen 6 1 3 2 

I alt 36 6 32 9 

 

 Kommunernes brug af Specialbørnehjemmene (døgnpladser) 2007-2012 

Betalingskommune 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Brønderslev Kommune 5 5 6 5 4 3 

Frederikshavn Kommune 2 1 2 1  1 

Hjørring Kommune 8 10 10 11 9 11 

Jammerbugt Kommune 3 4 4 4 4 2 

Mariagerfjord Kommune 2 1 1 1 1 1 

Rebild Kommune 3 3 2 4 4 3 

Vesthimmerlands Kom-
mune 

7 7 6 4 3 3 

Aalborg Kommune 9 14 15 14 12 8 

Hovedtotal 39 45 46 44 37 32 

 

 

 
                                                           
1
 Kommunernes brug af de enkelte afdelinger over tid fremgår af bilag 1 
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Kommuners brug af Specialbørnehjemmene (aflastningsdøgn) 2007-2012 

Kommune 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Brønderslev Kommune 11 27 90 239 236 255 

Frederikshavn Kommune 33 49 549 641 699 518 

Hjørring Kommune 50 19 592 843 835 874 

Jammerbugt Kommune 18 22 114 30 30 30 

Mariagerfjord Kommune 4 12 243 267 152 279 

Rebild Kommune 11 17 504 318 318 197 

Vesthimmerlands Kommu-
ne 21 26 213 239 384 342 

Aalborg Kommune 20 14 746 573 551 297 

I alt 168 186 3.051 3.150 3.205 2.792 

 

Udfordringen med den vigende efterspørgsel bliver yderligere forstærket ved, at der sker en udvi-
delse af kapaciteten til målgruppen i form af erstatningsbyggeriet for Nordens Allé i Nørresundby 
og Aalborg Kommunes beslutning om at oprette fire pladser til målgruppen i Danahus i 2013. Sam-
tidig vil flere børn flytte fra Specialbørnehjemmene grundet alder de næste år. Ved ingen tilgang til 
Specialbørnehjemmene, vil det sammen med kapacitetsudvidelsen give følgende situation fremad-
rettet. 

Kapacitet og brug af pladser på Specialbørnehjemmene fremadrettet  

 Normering 2013 2013 2014 

Afdeling Fast Aflastning Fast Aflastning Fast Aflastning 

Nygården 6 2 6 1,75 3 1,95 

Nordens Allé 11 1 7 2,70 6 2,5 

Sneppen 7 1 5 1 4 0,7 

Kvisten 5 1 5 0,25 5 0,25 

Søstjernen 5 1 2 1 1 0,80 

Søanemonen 6 1 3 2 3 2 

I alt  40 6 27 8,7 21 8,2 

   

Som det fremgår af tabellen, vil der ved ingen tilgang være en underbelægning på 13 pladser i 
2013 og 19 pladser i 2014. Et totalt stop for tilgang til Specialbørnehjemmene er ikke realistisk, 
men med kommunernes vigende efterspørgsel, kan det ikke forventes, at samtlige af disse pladser 
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vil blive fyldt. Samtidig gør Aalborg Kommunes beslutning om at oprette 4 pladser til målgruppen, 
at man må forvente, at der kommer en mindre efterspørgsel fra Aalborg Kommune end hidtil. 

Region Nordjylland ønsker på den baggrund som en ansvarlig driftsherre at tilpasse kapaciteten. 
På Kontaktudvalgsmødet den 11/9 2012 blev det tilkendegivet, at kommunerne ønsker at Region 
Nordjylland selv beslutter hvordan denne tilpasning skal gennemføres.   
 
Region Nordjylland har derfor analyseret mulighederne for kapacitetstilpasninger på Specialbørne-
hjemmene ud fra følgende kriterier: 
 

 Konsekvenser på kort sigt på baggrund af forventet udvikling 

 Konsekvenser på lang sigt på baggrund af forventet udvikling 

 Forventet anvendelse og fremtidige indskrivninger 

 Fleksibilitet i den fremtidige kapacitet 

 Vurdering af bygninger/de fysiske rammer 

 Geografisk spredning af specialbørnehjem 

 Vurdering af påvirkning af takst ved gennemførelse af forslag 
 

Region Nordjylland vil på mødet i Den Administrative Styregruppe den 25. oktober orientere om 
det forventede indhold af den indstilling, der vil blive fremlagt til politisk godkendelse.  

Sektorchef Ole Bjerre indleder punktet 

Indstilling 

Den Administrative Styregruppe bedes  

 at drøfte orienteringen og tage orienteringen til efterretning  

Referat 

Ole Bjerre indledte punktet med at gøre opmærksom på, at der var en regnefejl i det materiale, 
som regionen havde udsendt til punktet. Revideret materiale blev uddelt på mødet og vedlægges 
referat ved udsendelse.  

Ole orienterede om de overvejelser administrationen har i forhold til, at tilpasse kapacitet på speci-
albørnehjemmene. For at imødekomme kommunernes ønske om en geografisk spredning af tilbud 
til målgruppen, samt en ”fastholdelse” af nuværende takstniveau, vil administrationen indstille til 
det politiske niveau, at en af de to afdelinger i Støvring lukkes.    
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7. Orientering om arbejdet med bilaterale samarbejdsaftaler og fleksible ydelser på hjerne-
skadeområdet (RN) 

På mødet i Den Administrative Styregruppe den 16. august 2012 gjorde Region Nordjylland status 
på kommunerunden på hjerneskadeområdet. Formålet med møderne var, at få konkrete input om 
kommunernes behov og udviklingen i efterspørgslen på området. 

Region Nordjylland redegjorde for de kommunale tilbagemeldinger og fremlagde en samlet over-
sigt med kommunernes input og ønsker til de regionale tilbud og ydelser. 

Dialogmøder og bilaterale samarbejdsaftaler 

Konklusionen på styregruppemødet blev, at der ikke er grundlag for et fælles udviklingsprojekt om 
konkrete elementer, men at Regionen tager initiativ til en dialog med de enkelte kommuner for at 
drøfte mulighederne for at indgå bilaterale samarbejdsaftaler.  

Region Nordjylland vil i et samarbejde og i en tæt åben dialog med den enkelte kommune arbejde 
for at kommunens ønsker til og behov for ydelser imødekommes bedst muligt; både hvad angår 
form og indhold. Indsatsen defineres og sammensættes således individuelt på baggrund af de 
konkrete ønsker og tilrettelægges med afsæt i tilbuddenes tværfaglige personalesammensætning 

Eksempler på fleksible ydelser på det specialiserede niveau: 

1. Ambulant indsats på time- eller dagsbasis på tilbuddet 
Indsats kan eksempelvis være træning af fysisk funktionsevne, træning af mental funktionsevne, 
indlæring af kompensationsstrategier og integration af kommunikationshjælpemidler.  Tilsvarende 
kan denne indsats omfatte talepædagogisk træning, neuropsykologisk undersøgelse samt net-
værksmøder for familie og pårørende. 

2. Ambulant indsats i borgerens eget hjem på time- eller dagsbasis 
Den ambulante indsats i borgerens eget hjem kan i dette tilfælde omfatte blandt andet indlæring af 
færdigheder i hjemmet, guidning i forhold til bad, påklædning, tøjvask og rengøring. Indsatsen kan 
også være overføring og implementering af indlærte strategier. Endelig kan der i indsatsen være 
fokus på eksempelvis mobilitet i hjemmet, herunder stående/siddende arbejde, hvilestillinger m.v. 

3. Brush-up ophold på tilbuddet eller i borgerens eget hjem i samarbejde med kommunen 
Tilbuddet om brush-up er blandt andet målrettet borgere, som tidligere har modtaget fase 3 rehabi-
litering, og som efterfølgende har behov for at opnå forbedring i forhold til det fysiske og/eller kog-
nitive niveau. Indsatsen kan også målrettes borgere med et behov for at få genopfrisket kompen-
satoriske strategier. Endelig er der eksempelvis også mulighed for at arbejde med borgerens akti-
vitet og deltagelse i forhold til sociale relationer, fritid og beskæftigelse. 

4. Undervisningstilbud til kommunale medarbejdere 
Denne ydelse kan blandt andet omfatte kurser om de forskellige typer af hjerneskade og hvordan 
de opdages. Kurserne kan eksempelvis målrettes frontmedarbejdere i de kommunale administrati-
oner og frontpersonale i den primærkommunale plejesektor.  

Der kan blandt andet også undervises i neurorehabilitering samt i behandlingskoncepterne, som 
anvendes i forbindelse med rehabilitering og træning af mennesker med erhvervet hjerneskade, 
herunder eksempelvis Affolter- og Coombeskonceptet. 

5. Konsulentbistand  
Der kan på baggrund af en konkret problemstilling, det tilgængelige journalmateriale, og eventuelt 
efter et møde med borgeren, ydes faglig bistand til det kommunale team/kommunale medarbejde-
re. Bistanden kan blandt andet omfatte råd og vejledning i relation til hjerneskaden og skadens 
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konsekvenser, og der kan i et samarbejde med de kommunale medarbejdere udarbejdes eksem-
pelvis fælles neuropædagogiske strategier og en plan for det videre forløb. 

6. Socialfaglige og arbejdsmarkedsrelaterede udredninger 
Til borgere som har behov for yderligere udredning efter rehabilitering i fase 1 og 2 kan der for ek-
sempel tilbydes udredning af både det fysiske såvel som det kognitive funktionsniveau. Udrednin-
gerne kan også vedrøre aktivitet og deltagelse i beskæftigelse, fritid, sociale relationer m.v. 

Individuelt beregnede og omkostningsbaserede ydelser 

Som det fremgår af ovenstående eksempler er der tale om nye ydelser. De fleksible ydelser er 
målrettet den konkrete kommunes lokale strategier og dagsordner. Ydelserne vil være individuelt 
beregnede og omkostningsbaserede.  

Der indgås en bilateral aftaler mellem det regionale tilbud, der leverer ydelsen, og den enkelte 
kommune. Der kan indgås aftaler på cpr.nummer-niveau og generelle samarbejdsaftaler, hvis der 
er grundlag for det. 

Kommunerne har i Den Administrative Styregruppe tilkendegivet, at de ønsker, at de regionale højt 
specialiserede tilbud til mennesker med hjerneskade er tilgængelige. Region Nordjylland vurderer, 
at indgåelse af bilaterale aftaler– som supplement til de eksisterende ydelser – vil bidrage til at 
fastholde den faglige specialisering på tilbuddene samtidig med, at den økonomiske bæredygtig-
hed i opgavevaretagelsen understøttes. 

Status på dialogmøder 

Der er aktuelt afholdt eller planlagt møder med en række kommuner: 

 Mariagerfjord Kommune 
 Morsø Kommune 
 Rebild Kommune 
 Vesthimmerlands Kommune 
 

Region Nordjylland vil løbende orientere om erfaringerne med dialogmøderne. 

Sektorchef Ole Bjerre, indleder punktet 

Indstilling 

Region Nordjylland indstiller, at: 

 Den Administrative Styregruppe tager orienteringen til efterretning 
 

Referat 

Ole Bjerre orienterede om de erfaringer, som er gjort indtil nu, og at der på baggrund af disse nu 
arbejdes konkret med at sammensætte de ydelser som efterspørges. Ydelserne vil blive givet på 
CPR niveau. Ole opfordrede også kommunerne til at ”byde” ind på de definerede ydelser. 

DAS vil blive løbende orienteret i forhold til de bilaterale aftaler som indgås.   
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8. Orientering om politisk dialogmøde 4. december herunder mundtlig orientering om sta-
tus på strategisk samarbejde. 

Sekretariat for rammeaftaler har på vegne af KKR formanden udsendt en invitation til regionale og 
kommunale politikere og ledende embedsmænd til en drøftelse af emnet ”11 kommuner hver for 
sig - eller sammen”?  

KKR sekretariatet og Sekretariat for rammeaftaler har aftalt, at KKR formanden byder velkommen 
og at formanden for FU, Jan Nielsen indleder de politiske drøftelser med en præsentation af de 
analyser, som er igangsat på området. Kapacitetsanalysen, som er en kortlægning af alle sociale 
tilbud i regionen, samt en oversigt over de tilbud, der vurderes at være specialiserede og vigtige at 
fastholde i Nordjylland. KL’s direktør med blandt andet ansvar for det sociale område, Jane Wiis og 
kontorchef Christian Harsløf vil præsentere KL’s udspil vedr. de 10 anbefalinger på hjerneskade-
området og give et bud på denne problematik. Sekretariatet er i dialog med en proceskonsulent 
som skal facilitere dialogmøde. 

Frist for tilmelding er den 4. november og tilmeldingerne skal ske til Hilde E. Thun Holst på følgen-
de mail: hth-aeh@aalborg.dk. Sekretariatet vil efter tidsfrist udsende en oversigt til DAS, som en 
orientering i forhold til hvem fra de respektive kommuner og region som er meldt til.  

Formanden for FU, Jan Nielsen indleder punktet 

Indstilling 

Den Administrative Styregruppe bedes 

 at tage orienteringen til efterretning 

 

Referat 

Taget til efterretning  

  

mailto:hth-aeh@aalborg.dk


 

  13/17 

 

9. Status på overtagelse af regionalt drevne tilbud  

I forbindelse med Styringsaftalen for 2013 har følgende tre kommuner tilkendegivet ønske om 
overtagelse af et regionalt drevet tilbud: 

 
 Vesthimmerland: Skovænget og Vestervang  

 Thisted: Dagshus Thisted  

 Morsø: Daghus Morsø  
 

De tre respektive direktører vil på møde give en mundtlig status på hvor de er i processen.   

Indstilling 

Den Administrative Styregruppe bedes 

 at tage orienteringen til efterretning  

Referat 

Dorte Jende orienterede om, at byrådet i Vesthimmerland har fraskrevet sig interessen i forhold til 
overtagelse af Skovvænget, og at regionen er orienteret herom. Når det gælder Vestervang, er de i 
gang med en analysefase. 

Thisted og Morsø kommuner drøfter virksomhedsoverdragelse med henblik på at finde en løsning 
på, hvem der skal overdrage ledelsen af dagshus Thisted og Morsø. Der skal afholdes et møde 
den 15. november, hvor der forventes at komme en nærmere afklaring, herunder hvad som kan 
nås. 
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10. Orientering om ny proces vedr. de lands- og landsdelsdækkende tilbud.  

Der har fra KL og Danske Regioners side været et ønske om en mere systematisk og detaljeret 
koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud. De 5 rammeaftalesekretariater har derfor 
udarbejdet et selvstændigt skema (skabelon) for indhentning af kommunernes behov for pladser i 
forhold til de respektive tilbud. Det fælleskommunale sekretariat for det specialiserede socialområ-
de i region hovedstaden har påtaget sig opgaven med at forestå selve indsamlingen og den efter-
følgende koordinering.  

Baggrunden for, at kvalificere koordineringen er behovet for at få et mere aktuelt og konkret billede 
af efterspørgslen efter de lands- og landsdelsdækkende tilbud.  Sekretariat for rammeaftaler fore-
slår, at vi i den nordjyske region har et særlig fokus på de to tilbud, som er placeret her; den sikre-
de institution ”Kompasset” og Center for Døvblindhed og Høretab (CDH). Dette særlige fokus kan 
udmøntes ved at driftsherren, som er Region Nordjylland, to gange om året præsenterer en status 
på belægning og efterspørgsel af pladser. På baggrund af denne status vil sekretariatet koordinere 
med de øvrige KKR-regioner omkring de lands- og landsdelsdækkende tilbud.  

FU har haft en indledende drøftelse af opgaven og vurderer, at den nuværende proces, hvor der i 
de kommunale indmeldinger bliver spurgt ind til evt. ændringer i forhold til efterspørgselen af plad-
ser ved de lands- og landsdelsdækkende tilbud kombineret med en til to årlige drøftelser med 
driftsherre i forhold til status på de respektive tilbud er tilstrækkelig. 

Formanden for FU, Jan Nielsen indleder punktet. 

Indstilling 

Den Administrative Styregruppe bedes  

 at tage orienteringen vedr. ny proces om koordinering til efterretning 

 at godkende forslag om to årlige status’er på henholdsvis Kompasset og CDH 

Referat 

Indstilling godkendt  
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11. Afrapportering og anbefalinger vedrørende området for ADHD og autisme  

I Udviklingsstrategien for 2013 er autismeområdet og ADHD området udpeget som fokusområder. 
De faglige netværk på hvert af disse to områder har arbejdet med hhv. at gøre status over, analy-
sere og beskrive udviklingen på områderne samt give pejlemærker og anbefalinger til fremtidig 
styrkelse af områderne.  

Der er udarbejdet 2 rapporter: 

 Spot på ADHD i Nordjylland 

 Spot på Autisme – status og udvikling på området i Nordjylland 
 

De to rapporter findes på www.rammeaftalernord.dk. Der er i forhold til begge rapporter foretaget 
spørgeskemaundersøgelser i de nordjyske kommuner samt for ADHD rapportens vedkommende 
også Region Nordjylland.  

ADHD området 

Rapporten vedrørende ADHD området opsummerer, at der er et stigende antal borgere, der diag-
nosticeres med ADHD, men at der er store forskelle mellem de nordjyske kommuner på antallet af 
borgere, som får diagnosen (tallene baseres alene på tal fra psykiatrien i Nordjylland, hvorved bor-
gere, som diagnosticeres f.eks. af privatpraktiserende psykiatere ikke indgår i opgørelsen).  

Tilbudsviften er stor og strækker sig fra vejledning til botilbud og ikke mange af tilbuddene henven-
der sig til ADHD problematikken alene. Der kan ikke tegnes et entydigt billede af, om der mangler 
tilbud til målgruppen, men de adspurgte kommuner har peget på en række gode ideer til det frem-
tidige arbejde omkring borgere med ADHD. 

Der efterspørges tilbud, som kan rumme borgere med ADHD, der samtidig har misbrugsproblema-
tikker eller andre sideproblematikker og eller dobbeltdiagnoser. Samtidig peges der på, at selv-
hjælpsgrupper og psykoeducation vil være oplagte initiativer til at styrke indsatsen.  

Af øvrige forslag til initiativer på ADHD området kan nævnes: Selvhjælpsgrupper, ungegrupper, 
anvendelse af smartphone-hjælpemidler, oplysningsfoldere til arbejdsgivere, undervisning til pårø-
rende, fokus på vidensdeling, tværfagligt samarbejde, specialisering i ADHD mv. 

Autismeområdet 

Rapporten vedrørende Autismeområdet opsummerer, at den nordjyske tilbudsvifte til borgere med 
autismespektrumsforstyrrelser er bred, og at indholdet også her strækker sig fra vejledning og støt-
te over midlertidige og/eller længerevarende botilbud til enkeltmandsprojekter. Heller ikke på au-
tismeområdet er der mange tilbud, som udelukkende henvender sig til mennesker med autisme-
spektrumsforstyrrelser. 

Kommunerne peger i overensstemmelse med forskningen på området, at der mangler uddannelse 
og kendskab til redskaber, der kan hjælpe medarbejderne i kommunerne, når de skal finde de rig-
tige tilbud til borgere med autisme. Kommunerne efterlyser en styrkelse af det tværkommunale 
samarbejde både på uddannelsesområdet og i forhold til netværk og samarbejde på sagsbehand-
lerniveau. Der efterspørges desuden fokus på ensrettede regionale standarder i forhold til inddra-
gelse af pårørende samt behov for forbedring og udvikling af eksisterende søgeredskaber, når de 
rette tilbud skal findes. 

 

http://www.rammeaftalernord.dk/
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Det faglige netværk på autismeområdet anbefaler følgende på baggrund af rapporten: 

 En styrkelse af det tværkommunale arbejde 

 Mere fokus på (efter) uddannelse af personale  

 Fortsat fokus på fælles kurser og temadage i den nordjyske region.  

 Større fokus på behandling og placering i tilbud af dobbeltdiagnosticerede borgere 

 Forbedring og udvikling af søgeredskaber til sagsbehandlerne 
 

Formanden for FU, Jan Nielsen indleder punktet 

Indstilling 

Den Administrative Styregruppe bedes 

 at drøfte de faglige netværks afrapportering og anbefalinger  

 at beslutte hvilke af de skitserede anbefalinger, der skal arbejdes videre med i en fælles-
kommunal /regional kontekst    

 

Referat 

Indstilling godkendt   
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12. Evt. 

Jan Nielsen orienterede om, at Aalborg kommune, ÆHF vil etablere to midlertidige aflastnings-
pladser i tilknytning til Ranum, idet der er børn fra Vesthimemrland Kommune på venteliste.  

Anette Stevn Jensen orienterede om den nye centerstruktur i Aalborg kommune, Familie og Be-
skæftigelsesforvaltningen, hvilket blandt andet indebærer, at de tidligere indmeldte Klubtilbud i 
forbindelse med Danahus og Stjernehusene etableres udenfor rammeaftalen. Det samme gælder 
for den tidligere indmeldte udvidelse af BørneBøgen, hvor de 14 pladser fastholdes i rammeaftalen 
og en evt. udvidelse sker udenfor rammeaftalen, men med mulighed for bilaterale aftaler. Endelig 
orienterede Anette om, at Afdelingschef i Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Hans Christian 
Mariegaard indtræder som repræsentant i DAS og SOCDIR. 

Jan orienterede om, at projektet vedr. Halfway House som regionalt drevet projekt er sat på stand 
by og det overvejes at etablere tilbuddet i kommunalt regi med faglig sparring og støtte fra psykia-
trien. 
 
 

 

 


