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Møde Socialdirektørkredsen 

Tid 16. august 2012, kl. 10.00 

Sted Læsø 

Deltagere Jan Nielsen, Henrik Aarup-Kristensen, Jane Hvas, Anette Stevn, Benjamin 
Holst, Hans Ole Steffensen, Jens Nørgaard, Leif Serup, Ann K. Liljenberg 
og Hilde E. Thun Holst/ref 

Afbud Jes Lunde, Flemming Hansen, Henrik Leth, Dorthe Jende, Jesper Hos-
bond Jensen 

Sagsnr./Dok.nr. 2011-43820 / 2012-215894 

  

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 24. maj 2012 

DAS godkendte udkast til Styringsaftale ved møde den 24. maj 2012. Der har efterfølgende været 
en drøftelse i kommunaldirektørkredsen den. 1. juni og i KKR den 14, juni, hvor det blev anbefalet, 
at Styringsaftalen godkendes med den præcisering, at sætningen ” Betalingskommunerne kan ikke 
regulere/afvise i den fremsendte regning. Regningen betales uanset enighed om regningens stør-
relse.” på side 9 udgår. Som følge af KDK og KKR’s anbefaling er den nævnte passus taget ud af 
udkast til styringsaftale i forbindelse med den videre politiske behandling i de respektive kommu-
nalbestyrelser.  

Godkendt 

3. Sekretariatsbetjening af socialområdet 

Socialdirektørkredsen kan med fordel have en forberedende drøftelse af ønsker i forhold til den 
fremadrettede sekretariatsbetjening af socialområdet, inden frokosten med Kommunaldirektør-
kredsen.  

KKR Sekretariatet har til brug som baggrund for drøftelserne i Kommunaldirektørkredsen udarbej-
det et notat med beskrivelse af organisering og forankring af fælles kommunale sekretariater i de 
øvrige regioner. 

Henrik indleder drøftelserne 

Indstilling 
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Socialdirektørkredsen bedes, at 

 drøfte ønsker til fremadrettet sekretariatsbetjening på socialområdet 

Referat: 

Sagen blev drøftet og der var i bred (dog ikke fuld) enighed om, at sekretariat for rammeaftaler 
fortsat skal være funderet i Aalborg kommune med et tæt samarbejde til KKR sekretariatet. Endvi-
dere var der enighed om, at opgaven med at udarbejde rammeaftalen for specialundervisning mest 
hensigtsmæssigt vil ligge i Sekretariatet, men at opgaven kræver en ressource tilføjelse evt. en 
omprioritering i sekretariatets nuværende oppgaveportefølje.   

    

4. Fællesmøde for KKR, KDK og SOCDIR 

I forbindelse med de drøftelser der fandt sted på mødet i KKR den 14. juni 2012, var der en mere 
principiel drøftelse af behovet for øget samarbejde og koordinering mellem kommunerne om spe-
cielt de mest specialiserede tilbud. KKR udtrykte behov for fortsat at sikre den specialiserede vi-
den, herunder mulighederne for også at kunne trække på specialviden i de lokale tilbud, som 
kommunerne selv udvikler. Det blev således besluttet, at der i forbindelse med udarbejdelsen af 
udviklingsstrategien for 2014 – skal afholdes et fælles visionsmøde med politisk og administrativ 
repræsentation fra alle kommuner. 

De to sekretariater har drøftet mulige temaer for et sådan fællesmøde og fundet det relevant, at 
mødet skal have fokus på såvel det strategiske samarbejde som den kapacitetsanalyse, som er 
igangsat. Formålet er, at give et billede af den samlede tilbudsvifte fordelt på målgrupper og kom-
muner inkl. de private opholdssteder. Dette sammenholdt med en status på det strategiske samar-
bejde vil give et grundlag for en efterfølgende drøftelse af hvilke fokus, der skal være i udviklings-
strategien for 2014. 

En drøftelse af de ovenfornævnte emner vil også ligge i tråd med de drøftelser, som KKR havde 
tilbage i 2008, hvor de fremtidige principper for samarbejdet ”efter hensigtserklæringen” var på 
dagsordenen. Der var blandt andet fokus på forpligtende samarbejder gennem garantier og opsi-
gelsesvarsler, samt hvilke områder/tilbud der skal samarbejdes om. Principperne skulle danne 
grundlaget for udarbejdelsen af flerårige samarbejdsaftaler mellem kommunerne. 

Formanden for FU, Jan Nielsen indleder punktet 

Indstilling 

Socialdirektørkredsen bedes, at 

 drøfte og godkende forslag til emner / tema for fællesmøde  

Referat 

Indstillingen blev godkendt, og der arbejdes videre med de to emner: strategisk samarbejde og 
kapacitet i den geografiske region Nordjylland. Fællesmøde planlægges afholdt primo december.  
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5. Forslag til nyt møde med LOS 

Ved sidst møde i Socialdirektørkredsen blev der orienteret om det planlagte møde med LOS – 
Landsforeningen af Opholdssteder, botilbud og Skolebehandlingstilbud. I forbindelse med de drøf-
telser der fandt sted, blev det aftalt, at kommunerne til sekretariatet skulle tilmelde deltagere samt 
indmelde punkter til dagsordenen. Sekretariatet modtog tilbagemeldinger fra Aalborg og Brønders-
lev kommuner. Derudover modtog sekretariatet en række punkter fra LOS, blandt andet drøftelser 
indenfor børne- og ungeområdet. LOS meddelte desuden, at de deltog i mødet med endnu en del-
tager.  

På baggrund af de mange punkter fra LOS samt kommunernes manglende tilbagemeldinger og 
ønsker i forhold til positioneringer, valgte FU at udsætte mødet til efter sommerferien. FU drøftede 
på et møde den 28. juni indhold og form for det kommende møde med LOS. FU foreslog, at ind-
drage den tværkommunale Godkendelse og Tilsynsafdeling (GOT) i både forberedelse og afvikling 
af mødet, således at GOT udarbejder et oplæg til mødet og deltager i mødet. Det nye møde er 
planlagt til den 6. september 2012.  

Formanden for FU, Jan Nielsen indleder punktet 

Indstilling 

Socialdirektørkredsen bedes, at 

 drøfte og godkende FU’s forslag til tilrettelæggelse af mødet med LOS  

Referat 

Indstillingen blev godkendt. 

 

6. Status på rammeaftale for Specialundervisning / Taleinstituttet 

KKR sekretariatet afholdt den 8. juni 2012 et møde for direktørerne på Børne- og ungeområdet 
samt undervisningsområdet. Formålet med mødet var at få en fælleskommunal drøftelse af fremti-
dens taleinstitut. Der var enighed om, at kommunerne har behov for fleksible modeller med balan-
ce i økonomien, og at regionen må tilpasse driften i forhold til den kommunale efterspørgsel. Der 
kan ikke være tale om ”enten eller”.  

KKR sekretariatet tager de kommunale input med i den videre forhandling med regionen. Der har 
efterfølgende været bilaterale møder med regionen, uden at dette har resulteret i konkrete løsnin-
ger. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af kommunale og regionale repræsentanter, der 
har fået til opgave at komme med et endeligt løsningsforslag. 

I forlængelse af de administrative drøftelser har Taleinstituttet været drøftet politisk mellem KKR’s 
formand og Regionsrådsformanden, og sagen vil blive drøftet på det kommende møde i Kontakt-
udvalget (den 11. september 2012). 

Formanden for FU, Jan Nielsen indleder punktet  

Indstilling 

Socialdirektørkredsen bedes, at 

 tage orienteringen til efterretning 
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Referat 

Rammeaftalen for 2013 er sendt til politisk godkendelse med en selvstændig proces for taleinstitut-
tet. Taksterne for taleinstituttet bliver udregnet udefra kommunernes efterspørgsel i 2012. Derved 
er der en risiko for at instituttet genererer underskud i 2013.  

 
 

7. Temadag for brugerorganisationer, politikere og embedsmænd 2013 

Sekretariatet har afholdt et administrativt møde med Dialogforum for at påbegynde planlægningen 
og processen vedrørende den årlige temadag for brugerorganisationer, politikere og embeds-
mænd. Der er enighed om, at hovedoverskriften for 2013 skal være ”Diagnosesamfundet”. Bag-
grunden for valget af tema er, der i øjeblikket opleves et øget fokus på samt en stigning i antallet af 
diagnoser. Cirka 8 % af befolkningen er på antidepressiv medicin.  

Sekretariatet vil undersøge muligheden for, at Svend Brinkmann, professor i psykologi, holder et 
oplæg med blandt andet fokus på” Hvornår er diagnosen til gavn for den lidende – hvornår får di-
agnosen den modsatte effekt?”. Udover Svend Brinkmann vil der i lighed med sidst år være et 
”praksisoplæg”, hvor Sekretariatet arbejder på at få Odense Kommune til at komme og fortælle om 
deres tilgang til tildeling af hjælpende foranstaltninger, hvor udgangspunktet er borgerens funkti-
onsniveau frem for den eller de diagnoser, de har fået stillet. Repræsentanterne fra Dialogforum 
har endvidere på vegne af DH ønsket at få et oplæg fra Jan Birnbaum Kristensen, som er overlæ-
ge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Midtjylland med ansvar for undersøgelse og 
behandling af børn og unge med psykiatriske sygdomme/tilstande.  

Temaet for temadagen er generelt diagnosesamfundet, men det er hensigten, at der som element i 
temadagen er en særlig opmærksomhed omkring de stigende behov for tilbud til borgere med di-
agnoser indenfor hhv. ADHD og autismespektret. Dette kan være i form af et af hovedoplæggene 
og/eller i relation til de efterfølgende gruppedrøftelser.    

Socialdirektørkredsen bedes, at 

 tage orienteringen til efterretning  

Referat 

Orienteringen blev taget til efterretning  

 

8. Gennemgang af dagsorden til DAS 

Se referat fra møde i DAS 

 

 

9. Evt. 

Se referat fra møde i DAS 


