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Møde Socialdirektørkredsen 

Tid 10. juni 2015, kl. 10.00-12.00 

Sted Behandlingscenteret Østerskoven, Amerikavej 46, 9500 Hobro  

Deltagere Charlotte Egeblad for Alice Aagaard Hagemann (Aalborg Kommune ÆH), Dorthe Jende 
(Vesthimmerlands Kommune), Henrik Aarup-Kristensen (formand, Brønderslev Kommune), 
Henrik Leth (Morsø Kommune), Jan Lund-Andersen (Jammerbugt Kommune), Leif Serup 
(Hjørring Kommune), Lone Becker (Thisted Kommune), Ulrik Andersen (Rebild Kommune) 
og Thomas Gajhede Haugaard (Sekretariat for Rammeaftaler/ref.). 

Gæster:  
Pkt. 3. Anne Oppelstrup, (Aalborg Kommune ÆH)  
Pkt. 5. Charlotte Schjødt Jensen (Vesthimmerlands Kommune, NOPII projektet) 

Afbud Alice Aagaard Hagemann (Aalborg Kommune ÆH), Hanne Madsen (Jammerbugt Kommu-
ne), Hans Chr. Mariegaard (Aalborg Kommune FB), Jens Nørgaard (Mariagerfjord Kommu-
ne), Lotte Keller Christensen (Læsø Kommune), Martin Østergaard Christensen (Aalborg 
Kommune, Skoleforvaltningen), Rikke Albrektsen (Frederikshavn Kommune), Benjamin Holst 
(KKR sekretariatet) 

  

  

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Referat: Dagsorden godkendt uden bemærkninger 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet fredag den 8. april 2015 

 

Referat: Referat godkendt uden bemærkninger 

 

Sager til behandling 

 

3. Taleinstituttet/HjerneskadeCenter Nordjylland: Orientering omkring fremadrettet finan-
sieringsmodel samt dialogen med kommunerne. 

Sagsfremstilling 

På mødet i Socialdirektørkredsen den 8. april 2015 blev det besluttet, at de nordjyske kommuner senest den 1. maj 2015 
administrativt skulle indmelde til Aalborg Kommune hvilken finansieringsmodel den enkelte kommune forventer at tiltræ-
de for 2016, mens den endelige politisk godkendte besked skulle gives snarest muligt herefter og senest den 1. juni 
2015.  
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I forlængelse af dette giver Aalborg Kommune på mødet en mundtlig orientering omkring status på kommunernes ind-
meldinger, samt på det udkast til dialogmodel der pt. arbejdes på. 

Indstilling 

Det indstilles, at Socialdirektørkredsen, 

- Drøfter hvad den mundtlige orientering giver kommunerne anledning til af overvejelser. 

 

Referat 

Charlotte Egeblad, Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen orienterede om modtagelsen af de administrati-
ve indmeldinger fra alle de nordjyske kommuner, mens der forsat udestod fire politiske behandlinger af samme ved mø-
dets afholdelse.  

Indmeldinger fra kommunerne til HCN/TI 

Kommune Indmelding 

Jammerbugt 75+ 

Brønderslev 75+ 

Rebild 75 

Læsø 75 

Frederikshavn 50 

Vesthimmerland 25 

Hjørring Ingen 

Mariagerfjord Ingen 

Thisted Ingen 

Morsø Ingen 

 

Indmeldingernes karakter affødte en drøftelse af principperne for det forstærkede samarbejde, idet Aalborg Kommune 
udtrykte bekymring for indmeldingernes karakter og i lyset af dette også en bekymring for den gensidige forpligtigelse i 
samarbejdet.  Formanden henstillede til at Aalborg Kommune har mulighed for at rejse en drøftelse af dette på et kom-
mende møde i DAS kredsen, så der kan finde en nærmere drøftelse af udfordringerne sted.  

Kommunerne har meldt ind, at der ikke ønskes ændringer i forhold til det forstærkede samarbejde, samt at en evt. drøf-
telse af hvorvidt HCN/TI evt. skal træde ud heraf, beror på et udspil fra Aalborg Kommune. Det er alene er den del af 
hjerneskadecentret, som oprindeligt var en del af Taleinstituttet, der er omfattet af det forstærkede samarbejde, og der-
med ikke de øvrige funktioner, som Aalborg Kommune har på hjerneskadeområdet. 

Anne Oppelstrup, Aalborg Kommune, orienterede om Aalborg Kommunes foreløbige overvejelser omkring den fremtidige 
dialog omkring ydelser i regi af Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland. Der arbejdes med en todelt model, bestå-
ende af (1.) et praksisnært møde hvert efterår med de individuelle kommuner hvor fokus rettes på indholdsdrøftelser og 
hvilke ydelser, der ønskes af den enkelte kommune. Herudover lægges der op til, at der hvert forår afholdes (2.) et mere 
strategisk orienteret møde med fokus på den enkelte kommunes strategier, der evt. kan influere på Taleinstitut-
tet/Hjerneskadecenter Nordjyllands drift. Formanden henstillede til at de strategisk orienterede møder henlægges så 
tidligt som muligt i foråret af hensyn til de årlige kommunale indmeldinger til Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjyl-
land. 
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4. Nye medlemmer af Forretningsudvalget for Socialdirektørkredsen 

Sagsfremstilling 

Jens Nørgaard og Jan Lund-Andersen har begge meddelt formanden for Socialdirektørkredsen, at de ønsker at udtræde 
af Forretningsudvalget for Socialdirektørkredsen. I forbindelse med at Forretningsudvalget for Socialdirektørkredsen 
henover sommeren 2015 således reduceres med to medlemmer, skal der findes to nye medlemmer af Forretningsudval-
get.  

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 socialområdet som specialundervisningsområdet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at Socialdirektørkredsen, 

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

 

Referat 

Deltagerkredsen drøftede den fremadrettede sammensætning af forretningsudvalget, og det blev besluttet, at formanden 
tager kontakt til Aalborg Kommune med henblik på at sikre repræsentation herfra på børneområdet. Deltagerkredsen 
besluttede at sætte punktet på dagsordenen igen på mødet i Socialdirektørkredsen den 17. august med henblik på at få 
fastlagt den endelige sammensætning af forretningsudvalget fremadrettet. Herefter vil den endelige sammensætning af 
forretningsudvalget blive forelagt KDK med henblik på endelig godkendelse. 

 

5. Orientering om innovativt udbud efter nye løsninger til at gøre borgerne selvhjulpne med 
medicinhåndtering (NOPII samarbejdet) 

Baggrund 
De 7 nordjyske kommuner: Aalborg, Vesthimmerland, Hjørring, Jammerbugt, Brønderslev, Thisted og Rebild har indgået 
et samarbejde om et tværkommunalt udbud indenfor medicinhåndtering. Tilbudsfristen i udbudsprocessen udløb den 28. 
maj kl. 12.00. 
 
På baggrund af dialog med markedet, har udgangspunktet for udbuddet været at efterspørge en løsning, som ikke eksi-
sterer på markedet i dag. Den efterspurgte løsning skal tilgodese både borgerens og kommunens perspektiv og følge 
markedsudviklingen i hele kontraktperioden. Leverandørerne har både fremvist eksisterende og innovative produkter og 
udvist interesse i at udvikle nye produktioner, så de i højere grad kunne følge hele medicinens rejse.  Forventningen var, 
at udbuddet ville medføre både nye produkter og arbejdsgange.  

Udbudsmaterialet har taget udgangspunkt i borgernes og medarbejdernes ønsker og behov. Medicinhåndtering fra dose-
ring til givning er blevet kortlagt både fra borgerens og fra medarbejdernes perspektiv. Der er herunder blevet foretaget 
interviews af borgere på tværs af kommunerne og af det sundhedsfaglige personale hos de deltagende kommuner.  

For at give virksomhederne de bedste muligheder for at lave tilbud med de nyeste og innovative løsninger på området, er 
udbudsmaterialet lavet som et funktionsudbud. Det vil sige, at der ikke er efterspurgt en bestemt løsning på forhånd, men 
i stedet givet mulighed for, at virksomhederne kan byde ind med mange forskellige løsninger, som giver den bedste 
effekt for målgruppen.  

Vi efterspørger i udbudsmaterialet en løsning, som lever op til NOPII projektets formål: 

(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, påmindelse 
og givning af medicin reduceres. 

Sagsfremstilling 
Der blev afholdt spørgemøde for leverandører den 17. marts, hvor der var stor interesse for tilbuddet.  
Der har i tilbudsperioden været stor interesse blandt potentielle leverandører, som har hentet udbudsmaterialet. 
Tilbudsfristen udløb den 28. maj og der er modtaget to konditionsmæssige tilbud, hvilket er væsentlig mindre end forven-
tet, da en række leverandører til sidst ikke afgav tilbud. Der er ikke modtaget tilbud, som omfatter hele processen.  
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Tilbuddene er gennemgået af Styregruppen for udbuddet den 1. juni.  

De modtage tilbud vil umiddelbart kunne give kommunerne en økonomisk effekt på kort sigt, men ingen af tilbuddene 
lever op til den indledende dialog med markedet. Virksomheder har i høj grad budt ind med eksisterende løsninger frem 
for mere innovative produkter.  

Det vurderes ikke, at et kommunalt indkøb vil overstige udbudsgrænsen på 500.000 kr. Derfor anbefales det, at kommu-
nerne selv skal vurdere, om de vil indkøbe og afprøve nogle af disse løsninger. 

Nærmere undersøgelser om, hvorfor de leverandører, som udviste interesse med helt nye løsninger, ikke afgav tilbud, 
ønskes gennemført.  

Samtidig har NOPII kendskab til andre igangværende projekter vedr. medicinhåndtering. Det ønskes undersøgt, hvordan 
disse projekter forløber. Herunder indledes en dialog relevante styrelser og med WelfareTech, som har kontakt med 
leverandører på området. 

Styregruppen besluttede på denne baggrund at aflyse udbuddet med henblik på at genoptage udbuddet, når markedet 
vurderes mere modent. Til afklaring af dette og for at tilvejebringe viden om igangværende projekter af lignende karakter, 
anbefaler styregruppen, at samarbejdet fortsætter nu med et undersøgelsesformål. 

 

Indstilling 

NOPII projektets styregruppe indstiller til Socialdirektørkredsen 

- At aflysningen af udbuddet tages til efterretning. 
- At samarbejdet fortsætter for at tilvejebringe viden om igangværende projekter af lignende karakter. De ikke 

forbrugte midler anbefales anvendt til formålet.  
- At styregruppen genoptager sit arbejde i 3. kvartal 2015 med henblik på at vurdere den indsamlede viden og 

fremsende sin anbefaling til Socialdirektørkredsen.  

Referat 

Projektleder Charlotte Schjødt Jensen orienterede om forløbet af udbudsprocessen, der indledningsvist havde virket 
attraktivt for de potentielle samarbejdspartnere, men dette til trods havde resulteret i, at der kun var indkommet to tilbud, 
hvoraf ingen havde en tilfredsstillende karakter. Den største udfordring bestod i at leverandørerne ikke havde haft tid og 
dermed mulighed for at indarbejde udviklingsperspektiverne/det innovative i de endeligt afgivne tilbud. 

Socialdirektørkredsen gav udtryk for en generel undren over, at det netop var omkring de innovati-
ve/udviklingsorienterede dele af udbuddet, at der var de største udfordringer. 

Socialdirektørkredsen tog aflysningen af udbuddet til efterretning, og der var tilslutning til at de resterende projektmidler 
anvendes til at undersøge sammenlignelige projekter samt til yderligere dialog med leverandørerne. Det blev besluttet at 
undersøgelsesprocessen forsætter frem til oktober 2015, samt at der herefter gives status igen på Socialdirektørkred-
sens møde den 13. november 2015. 

 

6. Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde 

Sagsfremstilling 

KL har sendt en invitation til kommunale chefer og ledere med ansvar for myndighedsarbejdet på voksensocialområdet 
med henblik på at deltage i et ledernetværk på området. 

Ambitionen er at styrke og udvikle kvaliteten af det kommunale myndighedsarbejde på voksensocialområdet bl.a. ved at 
dele erfaringer på tværs af kommuner og ved at bringe ny viden i spil. Arbejdet i netværket vil tage afsæt i den omstilling, 
som det specialiserede socialområde gennemgår i disse år og fokusere på, hvordan myndighedsarbejdet kan understøt-
te denne udvikling – både organisatorisk, fagligt og økonomisk.  

Netværket er et fagligt arbejdsrum, hvor konkret sparring, faglige drøftelser og videndeling på tværs af kommunerne er 
de bærende elementer. Uddybende beskrivelse af ledernetværket og arbejdsformen fremgår af bilagsmaterialet. Invitati-
onen til ledernetværket er udsendt til den respektive chef på området i den enkelte kommune. Sidste frist for tilmelding er 
den 15. juni 2015. 

På forrige møde i Socialdirektørkredsen blev der ydermere fremsat forslag om at etablere et lignende nordjyske netværk 
på tværs af de nordjyske handicapchefer, hvorfor den nordjyske repræsentation i begge netværk på denne baggrund 
drøftes. 
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Indstilling 

Det indstilles, at Socialdirektørkredsen, 

- Drøfter deltagelsen i KLs ledernetværk og det nordjyske ledernetværk 
 

Bilag 

 Invitation til ledernetværk 

 Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksensocialområdet 

 
Referat 

Formanden orienterede kort om baggrunden for KL’s netværk, der primært har et myndighedsfokus. Deltagerkredsen 
drøftede repræsentationen i de to netværk, og konkluderede på den baggrund, at der er principiel nordjysk opbakning til 
såvel KL’s nationale netværk rettet mod myndighedssiden, som det udfører netværk, der er under opstart i Nordjylland. 

 

7. Orientering om fremsendt brev og input til dialogmøde omkring Tilbudsportalen den 9. 
juni 2015 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med Socialdirektørkredsens møde den 8. april 2015 blev det besluttet, at rette henvendelse til DAS i Midtjyl-
land med henblik på at lade den nordjyske repræsentation gå herigennem. Det blev endvidere besluttet at sekretariatet 
forud indhenter input fra de nordjyske kommuner med henblik på at forelægge evt. opmærksomhedspunk-
ter/problemfelter for Socialstyrelsen på møde. Brev til DAS i Midtjylland og input til mødet med Socialstyrelsen fremsen-
des til Socialdirektørkredsens orientering. 
 

Indstilling 

Det indstilles, at Socialdirektørkredsen, 

- Tager orienteringen til efterretning 

 
Bilag 

 Brev til formanden for DASSOS i Midtjylland 

 Input vedr. Tilbudsportalen 
 
 
Referat 

Socialdirektørkredsen tog orienteringen til efterretning med ønske om status omkring det afholdte møde med Socialsty-
relsen i forbindelse med Socialdirektørkredsens møde den 17. august 2015. 

[Efterskrift: Sekretariatet har efterfølgende erfaret at Socialstyrelsen aflyste mødet pga. valget, hvorfor der ikke vil kom-
me en opfølgning på august mødet] 

 
 

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

Ad. Pkt. 3. Deltagerkredsen drøftede formuleringen omkring akkumulering af overskud og var enige om at anbefale, at 
den nuværende formulering fastholdes. Der var endvidere enighed om, at anbefale, at der forsat laves en omkostnings-
beregning af overhead, og at der ikke fastlægges en øvre % sats. Deltagerkredsen noterede sig den store varians, og 
besluttede at anbefale, at der findes en model for at monitorere praksis nærmere. 

Ad. Pkt. 7. Deltagerkredsen blev enige om at anbefale, at der ses bort fraanbefalingen vedr. etablering af en central 
planlægningsenhed/et rejsebureau, samt at sekretariatet følger op på henvendelse til Ankestyrelsen vedr. ferie/udflugter 
arrangeret som fælles aktiviteter. Hjørring kommune bemærkede endvidere, at der ikke vil blive tale om tilbagebetaling af 
opkrævede midler, da der er tale om en ny retstilstand på baggrund af Ankestyrelsens afgørelse.  

Ad. Pkt. 10.  Deltagerkredsen drøftede kort udfordringerne på Strandgården, og de forskellige handlemuligheder, der 
foreligger i forhold til Region Nordjyllands bekymringerne for driften. 
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9. Eventuelt. 

 

10. Næste møde mandag den 17. august 2015 kl. 10.00-12.00 

Mødet forventes afholdt på Enterne, Bodil Hjorths Vej 16, 9310 Vodskov. 


