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Møde Socialdirektørkredsen 

Tid 17. august 2015, kl. 11.00-12.00 

Sted  Enterne, Bodil Hjorths Vej 16, 9310 Vodskov  

Deltagere Alice Aagaard Hagemann (Aalborg Kommune ÆH), Dorthe Jende (Vesthimmerlands Kom-
mune), Hans Chr. Mariegaard (Aalborg Kommune FB), Henrik Aarup-Kristensen (formand, 
Brønderslev Kommune), Jan Lund-Andersen (Jammerbugt Kommune), Peter Rasmussen 
(Mariagerfjord Kommune), Leif Serup (Hjørring Kommune), Lone Becker (Thisted Kommu-
ne), Rikke Albrektsen (Frederikshavn Kommune), Ulrik Andersen (Rebild Kommune), Helene 
Lund Therkildsen (KKR), Frederik Moselund Møller, Charlotte Søndergaard Andersen og 
Thomas Gajhede Haugaard (sekretariat for rammeaftaler). 

  

Afbud Hanne Madsen (Jammerbugt Kommune), Henrik Leth (Morsø Kommune), Lotte Keller Chri-
stensen (Læsø Kommune), Martin Østergaard Christensen (Aalborg Kommune, Skolefor-
valtningen) 

  

Mødet indledes med at byde velkommen til nye medlemmer af socialdirektørkredsen og den nye besætning i Rammeaf-
talesekretariatet. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Referat: Godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet onsdag den 10. juni 2015. 

 

Referat: Godkendt uden bemærkninger 

 
 

Sager til behandling 
 
 

3. Orientering omkring Aalborg Kommunes reviderede finansieringsmodel for Taleinstituttet og 
Hjerneskadecenter Nordjylland 2016 og fremefter 

Sagsfremstilling 

På baggrund af de kommunale indmeldinger til det forventede forbrug af ydelser på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter 
Nordjylland orienterer Aalborg Kommune om overvejelserne for den reviderede finansieringsmodel for tilbuddet. 

Der tages i forbindelse med drøftelserne samtidigt stilling til den videre politiske behandling i regi af KKR. 
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Indstilling 

Det indstilles, at Socialdirektørkredsen, 

- Drøfter orienteringen omkring den reviderede finansieringsmodel 

 

Bilag 

 Bilag 3: Finansieringsmodel for Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland [NB: ikke udsendt med dagsor-
denen] 

 

 

Referat: 

Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning orienterede om, at kommunerne Frederikshavn, Vesthimmerland, 
Jammerbugt, Rebild, Læsø og Brønderslev havde indmeldt forventet forbrug i forbindelse med genforhandlingen af fi-
nansieringsaftalen for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland. Samlet set ønskede kommunerne at tegne abon-
nement for 14,4 mio. kr., hvilket resulterer i, at når der ikke tage højde for tilkøb, så mangler der 3,3 mio. kr. for at Aal-
borg Kommune kan drive Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland videre. Aalborg Kommune oplyste endvidere, at 
den videre proces vedrørende Taleinstituttet/ Hjerneskadecenter Nordjylland bliver at involvere det politiske niveau i 
kommunerne, da Aalborg Kommune vurderer, at det er vigtigt at politikerne er med til at beslutte, om de står ved det 
forventede forbrugsmønster, som kommunerne har indmeldt for 2016. Tidsmæssigt forventes det, at sagen bringes op 
på politisk niveau i løbet af september 2015. 

Socialdirektørkredsen drøftede sagen og efterspurgte gennemsigtighed i forhold til, hvilke specialer der eventuelt ville 
forsvinde, da det så ville være nemmere at forholde sig til. Socialdirektørkredsen anbefaler, at Aalborg Kommune etable-
rer en dialog med kommunerne om deres ønskede forbrug på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nord. Aalborg Kommune 
oplyste, at der påtænkes at igangsætte en dialog med de kommuner, der har meldt forbrug ind, men først efter, at sagen 
er behandlet i kommunaldirektørkredsen. 

Formanden efterspurgte en skitse for det tidsmæssige forløb, da den nuværende finansieringsaftale ophører den 31. 
december 2015, hvilket der var generel opbakning til i kredsen 

 

4. Genoptagelse af drøftelse omkring nye medlemmer af Forretningsudvalget for Socialdirektør-
kredsen 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med drøftelsen i Socialdirektørkredsen den 10. juni 2015 blev det besluttet, at genoptage drøftelserne på 
august mødet.  

Der lægges på den baggrund op til en drøftelse i deltagerkredsen af den fremadrettede sammensætning af Forretnings-
udvalget, idet der skal findes repræsentanter for såvel social- som specialundervisningsområdet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at Socialdirektørkredsen, 

- Drøfter og godkender den fremtidige sammensætning af Forretningsudvalget for Socialdirektørkredsen. 

 

Referat: 

Som følge af udtrædelsen af medlemmerne direktør Jens Nørgaard, Mariagerfjord kommune og direktør Jan Lund-
Andersen, Jammerbugt Kommune blev der foretaget to nyudpegninger til Forretningsudvalget for Socialdirektørkredsen. 
På mødet blev i deres sted udpeget direktør, Rikke Albrektsen, Frederikshavn Kommune, og børne- og familiechef, Hans 
Chr. Mariegaard, Aalborg Kommune. Formanden orienterede endvidere om at Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune 
forud for mødet havde indmeldt PPR chef Kari Rune Jakobsen som permanent medlem af Socialdirektørkredsen og 
DAS-kredsen i stedet for direktør Martin Østergaard Christensen. 

Nyudpegningerne forelægges nu til kommunaldirektørkredsens endelige godkendelse. 
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5. Afrapportering arbejdsgruppe omkring fælles honoreringsmodel på plejefamilieområdet. 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med DAS mødet den 6. marts 2014 blev der fremsat forslag fra Hjørring Kommune om nedsættelsen af en 
tværkommunal arbejdsgruppe, der skulle have til formål at afdække potentialerne for at lave en samordning af vilkår for 
aflønning mv. på familieplejeområdet. Idet familieplejeområdet er af ren kommunal interesse blev opgaven forankret i 
Socialdirektørkredsen, der fik forelagt kommissorium for opgaven på dennes møde den 12. juni 2014. 

Der har nu været nedsat en arbejdsgruppe på tværs af de nordjyske kommuner med repræsentation af 8 kommuner med 
undtagelse af Jammerbugt, Læsø og Rebild Kommuner, og hvor Hjørring Kommune har fungeret som formand med 
sekretariatsbistand fra sekretariatet. Socialtilsyn Nord har endvidere deltaget i arbejdsgruppen. Der har i den forbindelse 
været afholdt fire møder med det overordnede formål at afdække hvorvidt der er potentiale for en fælles honoreringsmo-
del i Nordjylland. 

Overordnet set er plejefamilieområdet typisk organiseret i de respektive kommuners Børne- og Ungeforvaltninger, hvor 

myndighedsrådgivere også oftest er forankrede. Generelt set har arbejdsgruppens drøftelser vist, at der er en stor grad 

af uformelt samarbejde kommunerne imellem, idet man på ledelsesplan og på familieplejekonsulent niveau er i tæt dia-

log og afholder ERFA møder. Drøftelserne har imidlertid også vist, at der også er behov for og ønske om et mere forma-

liseret og strategisk samarbejde. Der er flere kommuner, der har arbejdet meget strategisk med området; særligt omkring 

de mest komplekse sager, hvor der er etableret specialiserede/professionelle plejefamilier, der har modtaget højere 

vederlag for mere komplekse opgaver. Dette forhold har imidlertid ufordret, idet kommunerne har været i intern konkur-

rence med hinanden om de fagligt mest specialiserede plejefamilier. 

Arbejdsgruppen har endvidere haft et særligt fokus på den Gennemsnitsmodel, som Århus Kommune har arbejdet efter i 

en årrække. Hanne Beedholm Rasmussen, leder af Århus Kommunes Familieplejecenter, har deltaget i et af arbejds-

gruppemøderne, og været sparringspartner omkring dette. Gennemsnitsmodellen fastholder honoreringen på samme 

niveau gennem hele anbringelsesforløbet og kan som udgangspunkt ikke genforhandles. Honoreringens størrelse base-

res på den gennemsnitlige plejeopgave fordelt over tid, hvorfor plejefamilien i perioder løfter en større opgave end de 

honoreres for, og i perioder løfter en mindre opgave end de honoreres for. Århus Kommunes erfaringer har vist, at denne 

incitamentsstruktur gør, at plejefamilierne fokuserer på barnets ressourcer frem for vanskeligheder, samt at den nye 

models honoreringsform skaber mere ro omkring det anbragte barn – for såvel plejefamilie som det anbragte plejebarn. 

Arbejdsgruppens vurdering af Gennemsnitsmodellen har været, at denne kan tjene til stor inspiration særligt i forhold til 

at ændre fokus i incitamentstrukturen, men også at der er behov for en særlig nordjysk model, såfremt der skal arbejdes 

videre med en fælles honoreringsmodel. Tankerne bag Gennemsnitsmodellen er gode, men Århus Kommunes erfaringer 

har også vist, at der i mange tilfælde må dispenseres fra modellen, hvilket arbejdsgruppen vurderer som uhensigtsmæs-

sigt. 

Arbejdsgruppens konklusion har på den baggrund været, at der er enighed om at der ligger et stort potentiale i at arbejde 

videre med en model/et konkret samarbejde omkring honoreringen af plejefamilierne, hvilket arbejdsgruppens afslutten-

de møde skulle have haft fokus på. Imidlertid har Socialstyrelsen i mellemtiden igangsat et nationalt arbejde med udvik-

lingen af en landsdækkende model for vederlag og kontrakter til plejefamilier. Deloitte har vundet udbuddet på opgaven 

og såvel Hjørring som Brønderslev Kommuner er blevet inviteret med ind i dette arbejde. Arbejdsgruppen inviterede 

derfor Deloitte med på det afsluttende arbejdsgruppemøde med henblik på at redegøre for det arbejdsgruppens drøftel-

ser, og dermed sikre at den viden og de overvejelser, der har været undervejs bæres videre ind i det kommende arbejde 

med en national honoreringsmodel.  

Indstilling 

Det indstilles, at Socialdirektørkredsen, 

- Drøfter arbejdsgruppens afrapportering og godkender at arbejdsgruppen nedlægges og afventer den nationale 
model 

 

Bilag 

 Oversigt over indmeldinger fra spørgeskemaer 
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Referat:  

Sekretariatet orienterede om arbejdsgruppens arbejde og at man var nået frem til den overordnede konklusion, at der er 
stor enighed i Nordjylland om, at der skal arbejdes tættere sammen omkring honoreringsdelen af plejefamilier. Konklusi-
onen for arbejdsgruppen var, at grundtankerne bag gennemsnitmodellen, der har været brugt i Aarhus Kommune i man-
ge år, kan videreføres i nordjysk kontekst, men at dette vil kræve yderligere arbejde. I lyset af at Socialstyrelsen har 
påbegyndt arbejdet med en national model for honorering af plejefamilier, hvor Brønderslev og Hjørring Kommuner er 
blevet budt med i arbejdsgruppen, anmodede arbejdsgruppen om at blive nedlagt.  

Socialdirektørkredsen takkede arbejdsgruppen for arbejdet og udtrykte stor tilfredshed med, at arbejdet i Nordjylland 
bliver videreført på nationalt plan. Socialdirektørkredsen godkendte at arbejdsgruppen nedlægges. 

 

6. Anvendelse af overførte midler fra Jysk Socialforsknings- og Evalueringssamarbejde (JYFE)  

Sagsfremstilling 

Jysk Socialforsknings- og Evalueringssamarbejde (JYFE) blev i sin tid etableret af Nordjyllands, Viborg og Århus amter, 
og gennem samarbejde med forskellige forskningsmiljøer og uddannelsesinstitutioner, har JYFE gennem tiden bidraget 
til at inspirere, støtte og udvikle den sociale sektor. 
 
JYFE blev imidlertid nedlagt pr. maj 2014, hvorfor sekretariatet har afventet udbetalingen af de resterende kommunemid-
ler, som også tidligere drøftet i Socialdirektørkredsen. 
 
Sekretariatet har nu modtaget de overførte midler fra JYFE, der konkret beløber sig til 139.683,53 kr. Socialdirektørkred-
sen har tidligere drøftet, at midlerne kan anvendes til større arrangementer eller lignende, hvorfor det nu foreslås at mid-
lerne anvendes til afholdelse af større arrangementer eller temadage af tværkommunal interesse. 
 

Indstilling 

Forretningsudvalget indstiller, at Den Administrative Styregruppe 

- Godkender at midlerne sættes af til afholdelse af større arrangementer af tværkommunal relevans. 

Referat:  

Socialdirektørkredsen godkendte uden bemærkninger, at midlerne afsættes til at afholde større arrangementer af tvær-
kommunal relevans.  

 

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

 

Referat 

Der henvises til referatet for DAS-mødet med følgende supplerende bemærkninger 

Ad punkt 4  (Endeligt udkast til Udviklingsstrategi 2016): 

Formanden orienterede om, at der er lavet en tilføjelse vedrørende sammenhængen mellem Social- og beskæftigelses-
området, og at arbejdet bliver forsinket grundet ny besætning i rammeaftalesekretariatet. 

Formanden orienterede om, at en aftale i forhold til håndteringen af midlertidig overbelægning og merkapacitet på de 
sociale tilbud, var faldet på plads og er indskrevet i styringsaftalen. 

Ad punkt 7 (Godkendelse af kommissorium for aftagerpanel for Rehabiliteringscenter Strandgården) 

Deltagerkredsen drøfter kommissoriet og lægger op til, at det er relevant at drøfte med Region Nordjylland, om der er 
behov for et fast aftagerpanel, som det er foreslået i kommissoriet, frem for en midlertidig gruppe. 
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Ad punkt 8 (orientering om afholdt møde i KL’s koordinationsforum den 22. juni 2015) 

Socialdirektørkredsen er enig om, ikke at støtte, at Hanne-Marie Hjemmet skal finansieres objektivt. 

 

8. Eventuelt. 

 Ingen bemærkninger 

 

9. Næste møde fredag den 20. november 2015 kl. 10.00-12.00 

Mødet forventes afholdt på Kridtsløjfen, Kridtsløjfen 50, 9000 Aalborg.  

 


