
Baggrund  

DAS har godkendt, at fokusområderne for Nordjysk Socialaftale skal være de nuværende fokusområder som 

fortsættes og evt. udvides. Det er følgende: 

 Fokus på psykiatrien  

 Fokus på borgere der bliver ældre 

 Effektive og vidensbaserede indsatser 

DAS godkendte en proces for udarbejdelsen af aftalen, som FU har besluttet at justere grundet vakancen i 

sekretariatet. Justeringen omhandler at de faglige workshops om hvert fokusområde flyttes fra foråret til efteråret. 

Workshoppene anvendes til at føde indhold ind i fokusområderne, så man har skarpere fokusområder, hvor man 

hurtigere kan gå i gang med udmøntningen. 

Procesplanen ser nu således ud: 

Tidspunkt  Forum Handling  

November 2021 DAS Godkendelse af proces for udarbejdelse af Nordjysk Socialaftale 2023-2024 

28. januar 2022 DAS DAS udpeger fokusområder  

Marts 2022 DAS DAS drøfter rammen for visionen 

April 2022  Der udsendes spørgsmål til de politiske udvalg med udgangspunkt i DAS’ drøftelser om 
rammer for visionen 

Maj 2022 DAS DAS drøfter 1. udkast til socialaftalen 

Juni 2022 Socialpolitisk 
Dialogforum 

Politiske drøftelser og input til visionen 

Juni 2022 Arbejdsgrupper 
under DAS 

Vurdering af sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel 

August 2022 DAS DAS godkender udkast til Socialaftalen 

September/oktober  Der afholdes 1 faglig workshop for hvert fokusområde som skal bidrage til at  

November 2022 Politiske udvalg Aftalen godkendes politisk 

1. december 2022  Den godkendte aftale sendes til Socialstyrelsen 

 

Sagsfremstilling 

På Socialpolitisk Dialogforum den 10. juni skal politikerne drøfte vision for Nordjysk Socialaftale. Som forberedelse 

hertil udsender sekretariatet information og spørgsmål til socialudvalgene. 

DAS bedes drøfte rammerne for visionen, og med udgangspunkt heri tilrettelægges drøftelserne på dagen. De to 

seneste visioner har peget i retning af mestringsbegrebet, og et ønske om, at arbejde for at borgeren kan mestre mest 

muligt i eget liv. FU anbefaler, at visionen peger i retning af borgerne. Nedenfor fremgår forslag til emner og formål 

med visionen. 

Forslag til emner for visionen: 

 Mestring af eget liv dvs. et fokus på at alle kan mestre mest muligt af eget liv 

 Fælles om det enkelte menneske i centrum dvs. et fokus på borgeren som centrum for indsatsen og arbejdet  

 Meningsfulde fællesskaber for alle med fokus på at være noget for nogen eks. ift. frivillighed, foreningsliv og 

samvær for alle.  

 Andre… 



På Socialpolitisk Dialogforum ønskes først og fremmest en dialog mellem politikerne om i hvilken retning visionen skal 

gå og dernæst en indsnævring af emnet for visionen. Derfor ønskes der som udgangspunkt, at man kan fremlægge 

flere emner for visionen for at sikre drøftelserne. Med udgangspunkt i emnerne kan man overveje om det er relevant 

at sætte håndgribelige hverdagsdilemmaer op så politikerne har borgernære dilemmaer at drøfte ud fra.  

Formål med visionen 

DAS bedes drøfte formålet med visionen, og her henvises til formålet i de to seneste socialaftaler som har været 

væsentligt forskellige: 

 I Socialaftalen 2021-2022 var visionen den politiske retningspil: I den seneste Socialaftale har visionen været 

overliggeren til fokusområderne og dermed været med til at pege i retning af hvilke initiativer der er vigtige 

indenfor fokusområderne. Visionen er ikke i sig selv søgt udmøntet.  

 I Socialaftalen for 2018-2020 ønskede man at visionen skabte konkrete resultater: I den første Socialaftale 

havde man derfor planlagt initiativer til udmøntning af visionen 

 


