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Møde Møde i udvidet socialdirektørkreds  

Tid 7. december 2012, kl. 13.00-15.00 

Sted Boulevarden 13, rep. 1 

Deltagere Jan Nielsen (Aalborg kommune), Henrik Aarup Kristensen (Brønderslev 
kommune), Dorthe Jende (Vesthimemrland), Else Marie Laurvig (Vest-
himmerland), Hans Chr. Mariegaard, (Aalborg kommune), Martin Øster-
gaard (Hjørring kommune), Ellen Kirk (Thisted kommune), Lone Vester-
gaard (Aalborg), Hans Jørgen Nielsen-Kudsk (Aalborg), Jan Lund-
Andersen (Jammerbugt), Peer Heitmann (Mariagerfjord kommune), Bente 
Brink (Frederikshavn kommune), Ulrik Andersen (Rebild kommune), Ben-
jamin Holst (KKR), Lone Boelt Møller (Sekretariatet), Hilde E. Thun 
Holst/ref 

Afbud Leif Serup (Hjørring), Hans Ole Steffensen (Læsø), Jens Nørgaard (Mari-
agerfjord), Flemming Hansen (Rebild), Jes Lunde (Frederikshavn), Jesper 
Hosbond Jensen (Thisted) Peder Hanghøj (Morsø), 

Sagsnr./Dok.nr. 2011-43820 / 2012-387809 

  

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørkredsen den 25. oktober  

Godkendt  

3. Præsentation af deltagerne samt ny medarbejder i Sekretariatet 

Som det fremgår af mødeindkaldelsen er det ordinære møde i socialdirektørkredsen suppleret op 
med invitation til direktørerne med ansvar for børne og ungeområdet.  

Referat 

Jan gav en kort præsentation af sig selv og Sekretariatet, de øvrige deltagere gav også en kort 
præsentation af sig selv.   

4. Udvidelse af sekretariatets opgaveportefølje 

Kommunaldirektørkredsen besluttede på deres møde den 26. oktober, ”at rammeaftalesekretaria-
tet fremover også skal udarbejde rammeaftalen for specialundervisning”.  Kommunaldirektørkred-
sen besluttede endvidere, at socialdirektørkredsen sammen med direktørerne med ansvar for spe-
cialundervisningsområdet skal drøfte og beslutte den fremadrettede organisering / konstruktion 

samt indholdet 
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og omfang af opgaven.  

Rammeaftalen for specialundervisningsområdet omfatter følgende tre regionalt drevne tilbud: 

 Center for døvblindhed og høretab 

 Institut for syn og hørelse 

 Taleinstituttet  

Socialdirektørkredsens forretningsudvalg afholdt den 15. november et møde, hvor opgaven blev 
drøftet og foreslår følgende organisering og opgavevaretagelse: 

 Socialdirektørkredsen og Den Administrative Styregruppe bliver suppleret med 2-3 direktø-
rer med ansvar for specialundervisningsområdet  

 Forretningsudvalget bliver suppleret med 1 direktør med ansvar for specialundervisnings-
området, vedkommende indtræder i stedet for Jes Lunde fra Frederikshavn Kommune, som 
pr. 1. januar skifter job  

 Der nedsættes en faglig sparringsgruppe med selvstændig sekretariatsbetjening. Følge-
gruppen koordinerer med sekretariat for rammeaftaler 

 Styringsgruppen og Udviklingsstrategigruppen suppleres op med medlemmer fra kommu-
nerne med fagligt kendskab til specialundervisningsområdet 

 Rammeaftalen på Specialundervisningsområdet implementeres i den nuværende rammeaf-
tale for det socialområdet og følger dermed den allerede vedtagne proces for udarbejdelse 
af rammeaftale for det sociale område.  

Sekretariatet har udarbejdet forslag til skabelon for kommunale indmeldinger i forhold til rammeaf-
tale 2014.  For at sikre at alle de nødvendige oplysninger er med, har vi konfereret regionen her-
om. Skabelonen har i øvrigt samme form som de kommunale indmeldinger til rammeaftalen for det 
sociale område. Som det fremgår af skabelon er oplysninger vedr. Taleinstituttet ikke medtaget i 
det, der fortsat er en selvstændig proces for den fremadrettede drift.  

Formand for FU, Jan Nielsen indleder punktet 

Indstilling 

Direktørerne med ansvar for børn- unge og voksne bedes  

 At drøfte forretningsudvalgets forslag til organisering, opgavens indhold samt beslutte 
hvem, som skal indtræde i SOCDIR/DAS og FU  

 At drøfte og godkende forslag til skabelon for kommunale indmeldinger 2014 

Bilag 

Skabelon til kommunale indmeldinger 2014 

Referat 

Jan præsenterede på vegne af FU, det indstillede forslag til indhold og organisering. Der var enig-
hed om, at rammeaftalen for Specialundervisning skal integreres i rammeaftalen for det sociale 
område, idet det også vil give en synergi mellem de to aftaler og områder. Der vil således fremad-
rettet udarbejdes en rammeaftale for social- og specialundervisningsområdet.  

I forhold til organisering, var der også i kredsen enighed om, at følge FU’s indstilling og at SOCDIR 
og DAS skal suppleres op med direktører med ansvar for Børneområdet som bliver udpeget fra 
henholdsvis nord, syd og Aalborg/FU dog kun en enkelt direktør. Kommunerne skal melde navn og 
kontaktoplysninger ind på de personer de ønsker, at KDK skal godkende til indtrædelse i hen-
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holdsvis SOCDIR/DAS og FU, til sekretariatet sendes 21. december. Den foreslåede følgegruppe 
svarer til repræsentanterne ved det allerede eksisterende kontaktforum eller den kommunale re-
præsentation i DAS på Specialundervisningsområdet. Følgegruppen skal udpege en til to faglige 
konsulenter /medarbejdere som skal indgå i arbejdsgrupperne for henholdsvis udviklingsstrategi og 
styringsaftale.  

5. Sekretariatets fremadrettede opgaveportefølje   

I forbindelse med kommunaldirektørkredsens beslutning om, at Sekretariatet også skal varetage 
opgaven med specialundervisning, har FU haft en drøftelse af hvilke opgaver, Sekretariatet frem-
adrettet skal løfte, idet der ikke er ressourcer til at løse hele rammeaftaleområdet med den nuvæ-
rende bemanding på to medarbejdere. FU har foreslået følgende omfordeling:  

 Opgaver som har et snit til KKR, skal løftes af KKR sekretariatet 
o Sekretariatsbetjening af Dialogforum 
o Udarbejdelse af KKR manchetter og andet skriftlig materiale til KKR 
o Planlægning og afholdes af temadage hvor KKR inviterer (den årlige temadag for 

brugerorganisationer, politikere og embedsmænd samt politiske dialogmøder) 

 Prioritering af opgaver 
o Større analyseopgaver udgår helt fra opgaveporteføljen  

 Større kommunalt ansvar i forhold til opgavevaretagelsen 
o Generelt skal opgaverne fremadrettet løftes med et større ansvar placeret i kommu-

nerne, hvilke betyder at medarbejderne i kommunerne vil bidrage mere i forhold til 
den fælleskommunale opgavevaretagelse f.eks. i arbejdsgrupper, producere dags-
ordner o.l. Sekretariatet vil i højere grad få rollen som ”bestillere” på vegne af soci-
aldirektørerne og primært have den koordinerende rolle, hvilket også var den oprin-
delige beslutning truffet af KKR den 4. februar 2011.  

Formanden for FU, Jan Nielsen indleder punktet 
 
Indstilling 
 
Socialdirektørkredsen bedes  
 

 at drøfte forretningsudvalget forslag til den fremtidige opgavevaretagelse  
 
Referat 
Der var en indledende drøftelse af punktet. På baggrund af de mange afbud fra SOCDIR samt, at 
der i KDK den 4. januar skal være en drøftelse af den fremtidige sekretariatskonstruktion blev der 
aftalt, at punktet genoptages til drøftelse ved næste møde den 17. januar. Der var enighed om, at 
der i indstilling skal være en tydelig præcisering af, at ansvar med udfærdigelsen af rammeaftalen 
ligger i Sekretariatet. 
 

6. Orientering fra Borgmestermøde vedr. Taleinstituttet og Godkendelse og tilsyn  

Line Rohde vil give en mundtlig orientering af de drøftelser der fandt sted ved borgmestermøde 
fredag 30. november i forhold til drøftelserne af Taleinstituttet og processen vedr. godkendelses og 
tilsynsenheden.  

Indstilling 

Direktørerne med ansvar for børn- unge og voksne bedes 

 at tage orienteringen til efterretning 
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Referat 

Benjamin redegjorde kort for de drøftelser der fandt sted ved Borgmestermøde og der var enighed 
blandt borgmestrene om, at arbejdsgruppen skal afslutte sit arbejde inden der bliver truffet en en-
delig beslutningen om den fremtidige drift af Taleinstituttet. Det forventedes, at Kontaktudvalget 
drøftede sagen på møde i januar 2013 

7. Orientering vedr. evaluering af kommunalreformen  

Jan vil give en mundtlig orientering om status på evaluering af strukturreformen  

 

Direktørerne med ansvar for børn- unge og voksne bedes  

 at tage orienteringen til efterretning 

 

Referat 

Jan redegjorde for status og den videre proces i forhold til den igangværende evaluering. Den 
umiddelbare vurdering er, at der ikke bliver ”rullet” opgaver tilbage til regionerne men, at der i lig-
hed med initiativet omkring godkendelses- og tilsynsreformen kan ske justeringer af lovgivningen, 
der sikrer de politiske ønsker til ændringer.  

 

8. Evt. 


