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Møde Socialdirektørkredsen 

Tid 22. januar 2016, kl. 10.00-12.00  

(Bemærk at mødet afsluttes med en rundvisning, som påbegyndes 11.15) 

Sted  Sødisbakke, Havndalvej 7, 9550 Mariager  

Deltagere Dorthe Jende (Vesthimmerlands Kommune), Pil Rahbek (Jammerbugt Kommune), Henrik 

Aarup-Kristensen (formand, Brønderslev Kommune), Pia Skaarup (Hjørring Kommune), Pe-

ter Rasmussen (Mariagerfjord Kommune), Hans Ole Steffensen (Frederikshavn Kommune), 

Ulrik Andersen (Rebild Kommune), Charlotte Søndergaard Andersen og Morten Aggerholm 

(begge sekretariat for rammeaftaler/ref.). 

Gæst Charlotte Schjødt Jensen (Vesthimmerland Kommune) og Nis Poulsen (Hjørring Kommune) 

deltog under punkt 5: Genudbud af NOPII  

Afbud 

 

 

 

Hans Chr. Mariegaard (Aalborg Kommune FB), Lone Becker (Thisted Kommune) Alice 

Aagaard Hagemann (Aalborg Kommune ÆH), Hanne Madsen (Jammerbugt Kommune), Kari 

Rune Jakobsen (Aalborg Kommune, Skoleforvaltningen), Leif Serup (Hjørring Kommune), 

Lotte Keller Christensen (Læsø Kommune), Rikke Albrektsen (Frederikshavn Kommune), 

Rikke Würtz (Morsø Kommune), Helene Lund Therkildsen (KKR), Lone Becker (Thisted 

Kommune) 

Velkomst 1. Godkendelse af dagsorden (side 2) 

2. Godkendelse af referat (side 2) 

Sager til be-

handling 

3. Opsplitning af sundhedslovsydelser og servicelovsydelser i forbindelse med mellem-

kommunal refusion (side 3) 

4. Afholdelse af temadag vedr. ministertemaet for anbragte børn og unge (side 4) 

5. Genudbud af NOPII-projektet (side 6) 

Sager til orien-

tering 
6. Status på godkendelse af finansieringsmodel for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter 

Nordjylland (side 9) 

Afrunding 7. Gennemgang af dagsorden til mødet i Den Administrative Styregruppe (side 11) 

8. Evt. (side 11) 

9. Næste møde (side 11) 
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Punkt 6 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

 Socialdirektørkredsen godkender dagsordenen 

 

Referat 

Indstilling blev godkendt 

 

 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet fredag den 20. november 2015 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

 Socialdirektørkredsen godkender referatet 

 

Bilag 

Referatet kan findes her: Referat fra møde i SOCDIR den 20.11.15 

 

Referat 

Indstilling blev godkendt 
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Møde Socialdirektørkredsen 

Tid 22. januar 2016, kl. 10.00-12.00  

(Bemærk at mødet afsluttes med en rundvisning, som påbegyndes 11.15) 

Sted  Sødisbakke, Havndalvej 7, 9550 Mariager  

Deltagere Alice Aagaard Hagemann (Aalborg Kommune ÆH), Dorthe Jende (Vesthimmerlands Kom-

mune), Hanne Madsen (Jammerbugt Kommune), Henrik Aarup-Kristensen (formand, Brøn-

derslev Kommune), Jan Lund-Andersen (Jammerbugt Kommune), Kari Rune Jakobsen (Aal-

borg Kommune, Skoleforvaltningen), Leif Serup (Hjørring Kommune), Lotte Keller Christen-

sen (Læsø Kommune),  Peter Rasmussen (Mariagerfjord Kommune), Rikke Albrektsen (Fre-

derikshavn Kommune), Rikke Würtz (Morsø Kommune), Ulrik Andersen (Rebild Kommune), 

Helene Lund Therkildsen (KKR), Charlotte Søndergaard Andersen og Morten Aggerholm 

(begge sekretariat for rammeaftaler/ref.). 

Afbud 

 

 

 

Hans Chr. Mariegaard (Aalborg Kommune FB), Martin Østergaard Christensen (Aalborg 

Kommune, Skoleforvaltningen); Lone Becker (Thisted Kommune) 

Velkomst 1. Godkendelse af dagsorden (side 2) 

2. Godkendelse af referat (side 2) 

Sager til be-

handling 

3. Opsplitning af sundhedslovsydelser og servicelovsydelser i forbindelse med mellem-

kommunal refusion (side 3) 

4. Afholdelse af temadag vedr. ministertemaet for anbragte børn og unge (side 4) 

5. Genudbud af NOPII-projektet – eftersendes (side 5) 

Sager til orien-

tering 
6. Status på godkendelse af finansieringsmodel for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter 

Nordjylland (side 6) 

Afrunding 7. Gennemgang af dagsorden til mødet i Den Administrative Styregruppe (side 7) 

8. Evt. (side 7) 

9. Næste møde (side 7) 

  

http://www.rammeaftalernord.dk/media/20639/referat_af_m_det_i_socialdirekt_rkredsen_den_20._november_2015.pdf
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Punkt 3 

3. Opsplitning af sundhedslovsydelser og servicelovsydelser i forbindelse med mellem-

kommunal refusion 

Vesthimmerlands Kommune er i to separate sager blevet kontaktet af to forskellige kommuner vedr. en drøf-

telse af opgavefordelingen på plejecentrene, nærmere bestemt hvilke opgaver under sundhedslovgivningen, 

der udføres af SOSU assistenter på plejecentrene. 

 

Som det fremgår i den fælleskommunale model for takstberegning for plejeboliger fra 2013 skal alle ydelser, 

der leveres til borgerne efter sundhedsloven holdes ude af taksterne, da der ikke er lovhjemmel til at op-

kræve disse udgifter mellemkommunalt. Den fælleskommunale model er indgået i 2013 og med virkning fra 

1. januar 2014. Siden da er der sket et ”opgaveskred” på sundhedsområdet, som direkte påvirker plejeområ-

det og i en vis grad også det specialiserede område.  

 

Dorthe Jende vil indlede punktet med en nærmere præsentation af problemstillingen, og på den baggrund 

lægges der op til en drøftelse af principper for mellemkommunalt salg i forbindelse med plejecentrene. 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at 

 Socialdirektørkredsen drøfter, hvordan man fremadrettet skal forholde sig til den mellemkommunale 

finansiering i forbindelse med opsplitning af sundhedslovsydelser og servicelovsydelser. 

 

Bilag: 

 Bilag 1: Fælleskommunal model for takstberegning for plejeboliger fra 2013 

 

Referat 

Sekretariatet har været i kontakt med sundhedsministeriet, der oplyser, at der på sundhedsområdet anven-

des bopælskriteriet. Det er derfor bopælskommunen, som skal betale for borgernes sundhedsydelse, også 

selvom det er en del af et tilbud, der hører under lov om social service. Den tid en Social- og Sundhedsassi-

stent bruger, som borgerens ”forlængede arm” må gerne indgå i taksten, fx at åbne pilleglasset, men tiden til 

medicinhåndtering kan ikke indgå i taksten.  

 

Formanden henviser til, at henvendelserne har været på ældreområdet, men at diskussionen også er rele-

vant i forhold til handicapområdet 

 

Aalborg Kommune, Ældre- og Handicap orienterer om, at de med seneste opkrævning af mellemkommunal 

refusion har sondret mellem servicelovsydelser og sundhedslovsydelser, og at de har en forventning om at 

andre kommuner gør det samme.  

 

Vesthimmerlands Kommune lægger vægt på, at det er vigtigt, at vi fortsætter med det gode kollegaskab, og 

hvis der er noget, der skal håndteres i forhold til denne problemstilling, så må det tages op i denne kreds. 

Det drøftes, at der er forskellige udfordringer i de forskellige kommuner eksempelvis har nogle kommuner 

mange private leverandører, hvilket er en særlig problemstilling.  

 

Det drøftes at frikommuneforsøget kan være en mulig løsning. 

 

Det aftales, at der i første omgang tillægges en undersøgende tilgang for at tydeliggøre, hvilken praksis de 

forskellige kommuner har, og hvilke udfordringer der er. Sekretariatet undersøger dette nærmere. 
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Punkt 4 

4. Afholdelse af temadag vedr. ministertemaet for anbragte børn og unge 

Der blev i 2014 udmeldt et særligt ministertema for udviklingsstrategien 2015. Temaet var: ”Anbragte børn 

og unges undervisning og uddannelse”. Nordjylland har den 30. november 2015 fremsendt den godkendte 

afrapportering på ministertemaet. I forbindelse med fremsendelse af afrapporteringen opfordrede Den Admi-

nistrative Styregruppe til, at der blev udarbejdet en faglig forløbsbeskrivelse på området jf. beslutning på 

DAS mødet den 10. juni 2015. 

 

Det gennemgående tema i afrapporteringen er, at der skal rettes særligt fokus mod en generel kulturændring 

inden for undervisning af anbragte børn og unge, hvor fokus bør være på de læringsmæssige kompetencer 

og ressourcer som børnene/de unge besidder frem for det traditionelle syn på, at der skal være tale om en 

personlig og social stabilisering, før der kan etableres et skoletilbud. Afrapporteringen på ministertemaet li-

ster en række anbefalinger for den gode praksis i forbindelse med anbragte børn og unges skolegang samti-

dig anbefales følgende: 

 

(1) Det anbefales, at den enkelte kommune afsætter midler til at afholde en fælles temadag i Nordjylland 

for socialrådgivere, PPR medarbejdere og opholdssteder m.fl., med henblik på at sætte fokus på vig-

tigheden af at italesætte det ændrede forskningsmæssige fokus/paradigmeskifte, der antager et 

mere læringsmæssigt ressourceorienteret og inkluderende perspektiv på anbragte børn og unges 

undervisning. 

 

Forretningsudvalget har på møde den 6. januar drøftet anbefalingen om temadagen. Eftersom afrapporterin-

gen er godkendt og fremsendt til Socialstyrelsen anbefales det, at planlægningen af temadagen påbegyn-

des.  

 

Planlægning af temadagen 

Det vurderes at være en fordel, at temadagen planlægges i fællesskab mellem flere kommuner således der 

kan trækkes på fagrelevant kompetence inden for flere områder og flere myndigheder. Derfor anbefaler For-

retningsudvalget, at den arbejdsgruppe der har udarbejdet afrapporteringen for ministertemaet genopstår for 

at planlægge temadagen. Deltagerne i arbejdsgruppen var: 

 

Vesthimmerlands Kommune Lone Hestvang 

Aalborg Kommune, Socialaf-

delingen 

Vita Ildal Djørup 

Aalborg Kommune, Skolefor-

valtningen 

Flemming Engel 

Brønderslev Kommune Berit Møller 

Klynge Vest Vakant 

Sekretariat for Rammeaftaler  

 

Det anbefales endvidere at Kontaktforum for Specialundervisning er faglig referencegruppe for temadagen, 

og som sådan blandet andet kan komme med input omkring områder, der kan belyses samt oplægsholdere. 

 

Den økonomiske ramme for temadagen er ikke fastlagt, og det lægges derfor op til Socialdirektørkredsen, at 

det drøftes om kommunerne i fællesskab skal afsætte et beløb til afholdelse af temadagen. Alternativet hertil 

er, at der anvendes deltagerbetaling 
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Indstilling: 

Det indstilles, at  

 Socialdirektørkredsen godkender, at temadagen vedr. ministertemaet for anbragte børn og unge 

skal afholdes i 2016  

 Socialdirektørkredsen godkender, at det er arbejdsgruppen vedr. ministertemaet, der planlægger 

temadagen med kontaktforum for Specialundervisning som faglig referencegruppe 

 Det drøftes, om kommunerne i fællesskab skal afsætte et beløb til afholdelse af temadagen 

 

Bilag  

 Bilag 2: Afrapportering Ministertema 2015 for anbragte børn og unges undervisning og uddannelse 

 

 

Referat 

Det aftales, at skolerne på almenområdet inviteres med som deltagere, da det langt hen af vejen er dem der 

kommer til at løfte opgaven. 

  

Det aftales, at beslutningskompetencen i forhold til temadagens økonomi uddelegeres til Forretningsudval-

get. 

  

Indstillingerne godkendes. 
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Punkt 4 

5. Genudbud på medicinhåndtering - NOPII-samarbejdet 

 

Baggrund 

På mødet i Socialdirektørkredsen den 20. november 2015 blev det besluttet, at kommunerne skulle tilkende-

give, om de støtter op om et genudbud på medicinhåndtering inden jul. 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af mødet har kommunerne behandlet tilslutningen til et genudbud. 8 kommuner deltager i NOPII 

samarbejdet i forberedelsen af udbuddet på baggrund af det tidligere gennemførte udbud: 

 

Aalborg, Vesthimmerland, Hjørring, Jammerbugt, Rebild, Thisted, Brønderslev og Frederikshavn.  

 

Formål med udbuddet: 

Ved genudbuddet vil udbuddets hovedformål være uændret: 

(1) At øge livskvalitet for borgere i eget hjem, der modtager hjælp til tryghed og overblik vedr. dosering, 

fysisk greb om pillerne, kognitivt styr på piller og kompetence om korrekt ophældning og indtagelse af 

medicin, og  

 

(2) At den sundhedsfaglige kvalitet øges, samtidigt med at omkostningerne vedrørende dosering, påmin-

delse og givning af medicin reduceres. 

 

Proces 

Projektleder Charlotte Schjødt Jensen, Vesthimmerland og udbudskonsulent Nis Poulsen, Hjørring har den 

11. januar 2016 afholdt møde med Peter Dann Jørgensen, partner i Advokatfirmaet Bird & Bird. En ny over-

ordnet tids- og projektplan blev udarbejdet, som dels tager hensyn til den forsinkede opstart, dels dialogen 

med Peter Dann Jørgensen. Den tidligere fremlagte tidsplan er ikke længere aktuel. 

 

Det stiles mod at anvende udbudsformen udbud med forhandling, en udbudsform der skal være med til at 

sikre en højere kvalitet i løsningen, samt gøre det muligt at etablere en bedre kontrakt mellem kommunerne 

og de tilbudsgivere der deltager. 

Ved udbudsformen udbud med forhandling, vil udbudsprocessen fungere anderledes end det første udbud. Til 

forskel vil denne proces give mulighed for en forhandlingsproces med leverandørerne, som tilpasses kommu-

nernes efterspørgsel. Denne proces kan være iterativ, og vil kræve en konkret og løbende stillingtagen til de 

individuelle indkomne tilbud fra projektgruppen.  

Overordnet ser planen således ud: 

 

Overordnet tidsplan for genudbud på medicinhåndtering 

Udbudsform: Udbud med forhandling 

 

Uge 6:  Kick of for styregruppen 

Uge 6/7: Kick of for projektgruppen  

Uge 6-21:  Færdiggørelse af udbudsmateriale 

Uge 22-26: Kommunal høring og godkendelse af udbudsmateriale 

 

Uge 27-30 Ferieperiode 
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Uge 31:  Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse og udbudsmateriale 

Uge 37: Prækvalifikation og start på tilbudsfase 

Uge 40: Forhandlingsfase 

Uge 43: Tilbudsfrist  

Uge 46: Kommunal orientering om kontrakttildeling 

Uge 48 Kontraktopstart 

 

Uge 51-52: Ferieperiode 

 

Uge 1, 2017: Igangsættelse af fase 1 

 

Detaljeret projekt- og tidsplan udarbejdes af projektleder.  

 

Ressourcer: 

Peter Dann Jørgensen, giver NOPII juridisk og udbudsprocessuel rådgivning, samt kvalitetssikrer proces og 

materiale. Peter Dann Jørgensens juridiske bistand sker samtidigt også i henhold til den ny udbudslov, som 

er trådt i kraft pr. 1. januar 2016, og dermed er der et behov for en kvalitetssikring af processen og indholdet 

af udbudsmaterialet i forhold til det nye regelsæt.  

Aalborg, Vesthimmerland, Hjørring og Jammerbugt har tilkendegivet, at de fortsat ønsker at deltage i styre-

gruppen. De øvrige kommuner har tilkendegivet, at de ønsker af lade sig repræsentere af styregruppen. Sty-

regruppen konstitueres på første møde. 

 

Projektgruppen med deltagelse fra de deltagende kommuner fortsætter uændret, og kommunerne inddrager 

selv nødvendige fagpersoner. Under planlægningen vil der blive skabt et overblik over nødvendige kompeten-

cer til arbejdsgrupperne.  

 

Økonomi:  

Processen ved udbudsformen udbud med forhandling kræver yderligere bistand af Peter Dann Jørgensen, 

hvilket forøger behovet for ekstern bistand svarende til 100.000 kr.    

Budgettet forhøjes, hvorefter omkostningerne til udbuddet i alt 600.000,00 kr. fordeles efter befolkningstal så-

ledes:  

 

(Det bemærkes, at de 7 tidligere deltagende kommuner ved det første udbud har givet tilsagn om 187.500,00. 

Beløbet er ikke opkrævet). 

Det samlede beløb opkræves umiddelbart efter kick of i projektgruppen. 

 

Indstilling 

NOPII projektet indstiller til Socialdirektørkredsen: 

 At orienteringen tages til efterretning. 

 At den reviderede overordnede tidsplan godkendes. 

 At det reviderede budget godkendes og finansieres af de deltagende kommuner fordelt efter befolk-

ningstal.  

 

Referat 

Projektleder Charlotte Schjødt Jensen og udbudskonsulent Nis Pedersen præsenterer status på NOPII pro-

jektet. Der har været møde mellem advokat, projektleder og udbudskonsulent, og på den baggrund er der 

udarbejdet ny tidsplan og nyt økonomisk budget. Med den nye tidsplan forventes det, at kunne starte test af 

Deltagende kommuner Indbyggertal % Genudbud - 

oprindeligt budget

Genudbud - 

yderligere udgift til 

forhandling

Nyt budget for 

genudbud

Thisted Kommune 44.078 8,51 42.555,62 8.511,12 51.066,74

Brønderslev Kommune 35.781 6,91 34.545,18 6.909,04 41.454,22

Vesthimmerlands Kommune 37.399 7,22 36.107,30 7.221,46 43.328,76

Rebild Kommune 28.859 5,57 27.862,26 5.572,45 33.434,71

Jammerbugt Kommune 38.293 7,39 36.970,42 7.394,08 44.364,50

Aalborg Kommune 207.805 40,13 200.627,74 40.125,55 240.753,29

Hjørring Kommune 65.295 12,61 63.039,81 12.607,96 75.647,78

Frederikshavn 60.377 11,66 58.291,67 11.658,33 69.950,01

I alt 517.887 100,00 500.000,00 100.000,00 600.000,00
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et nyt produkt primo januar 2017. Testfasen munder ud i en resultatkontrakt, hvilket betyder, at vi ikke skal i 

udbud efter testfasen, selvom der laves væsentlige ændringer i produktet. 

 

Der er en ny organisering af styregruppen, da formand Lars Nøhr trækker sig. Der er ikke udnævnt en ny 

formand. Ingelise Hornshøj, Jammerbugt Kommune indtræder i Styregruppen i stedet for Christian Cronwald.  

 

Frederikshavn Kommune er indtrådt i samarbejdet om udbud af NOPII projektet.  

 

Formanden spørger ind til, hvornår der er sidste chance for at være med i udbuddet. Det præciseres, at det 

kan være en fordel at være med på det tidspunkt, hvor der er kick-off for projektgruppen. Mariagerfjord Kom-

mune orienterer om, at de overvejer at indtræde i samarbejdet. Endvidere orienterede Charlotte Schødt Jen-

sen om, at der har været dialog med Morsø Kommune om eventuel deltagelse i udbuddet. 

 

Som del af behandlingen af NOPII drøftes behovet for at undersøge et fælles fodslag i forhold til velfærdstek-

nologi.  Der drøftes, at der kan være behov for et velfærdsteknologisk netværk. Der er et sådan i regi af BRN, 

men der kan være behov for et netværk, som er tættere på borgeren og forvaltningen. Det aftales, at velfærds-

teknologi er et område, som Socialdirektørkredsen bør interessere sig for, og at FU drøfter muligheder og 

kommer med et oplæg. 

 

Indstillingerne godkendes inkl. det reviderede budget. 
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6. Status på godkendelse af finansieringsmodel for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter 

Nordjylland 

KKR drøftede den 20. november en solidarisk finansieringsmodel for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nord-

jylland, og der var enighed om at indstille finansieringsmodellen til de nordjyske kommunalbestyrelser.  

 

Finansieringsmodellen er 4-årig, og Aalborg Kommune forpligter sig til et forbrug svarende til 10 mio. kr. af 

de 17,7 mio. kr. Graden af objektiv finansiering udgør 4 mio. kr. og det resterende beløb fordeles efter en 

fordelingsnøgle i forhold til 2014 forbrug, hvilket giver følgende fordeling: 

Status for godkendelse 

Alle kommunerne har tilkendegivet, at de kan tilslutte sig ovenstående fordelingsnøgle. 

 

Afklaring af indkomne spørgsmål til finansieringsmodellen 

I forbindelse med den politiske godkendelse af finansieringsmodellen har der fra administrativt niveau i en-

kelte kommuner været spørgsmål til modellen, som udfoldes og besvares i nedenstående afsnit. 

 

Håndtering af over- og underskud 

I finansieringsaftalen 2016 og frem håndteres eventuelle over- og underskud efter de gængse regler i Takst-

bekendtgørelse og Styringsaftale. Der vil ikke ske udligning på tværs af andre tilbud. For 2015 gælder den 

aftalte underskudsdækning. 

 

Indbyrdes handel mellem kommunerne  

Det er fortsat en del af aftalen, at kommunernes trækningsret kan udlignes kommunerne imellem, således at 

en myndighed, der trækker mere end forudsat på ydelserne, kan imødekomme at andre kommuner ikke op-

bruger deres trækningsret. Uopbrugt trækningsret kan således overdrages til en eller flere andre kommuner 

efter aftale. Eventuelle økonomiske mellemværender som følge af sådanne aftaler er Aalborg Kommune 

uvedkommende. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

 Socialdirektørkredsen tager orienteringen til efterretning 
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Referat 

Der orienteres om, at alle kommuner har godkendt finansieringsaftalen.  

  

Det drøftes, hvordan den indbyrdes handel mellem kommunerne kan foregå, og at det er nødvendigt at sy-

stematisere det. Det aftales, at Rammeaftalesekretariatet kommer med et udkast til en proces herom. 

  

Indstillingen godkendes. 
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Afrunding 

 

Punkt 7 - 9 

 

7. Gennemgang af dagsorden til mødet i Den Administrative Styregruppe. 

 

Referat: 

Intet at bemærke 

 

 

8. Eventuelt. 

 

Referat: 

Hjørring Kommune orienterer om en sag, hvor der er oprettet et friplejehjem i kommunen med en målgruppe, 

der gør, at det typisk vil være et SEL § 107 tilbud. I og med at det er et friplejehjem betyder det, at tilbuddet 

ikke hører under Social Tilsyn. Hjørring Kommune ønsker at gøre opmærksom på problemstillingen, og for-

høre sig om andre har erfaring med lignende sager. Deltagerkredsen kender ikke til tilsvarende sager.  

 

 

9. Næste møde den 16. marts 2016 kl. 10.00-12.00 

Mødested udmeldes på et senere tidspunkt. 

 


