
Baggrund 

Det forstærkede samarbejde blev godkendt i 2014, og på det tidspunkt blev det godkendt, at aftalen omfattede 7 

tilbud med henholdsvis Aalborg Kommune og Region Nordjylland som driftsherrer. Siden da er tilbud henholdsvis 

fusioneret og trukket ud af aftalen, og der er nu kun 3 tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde – alle med 

Region Nordjylland som driftsherre. 

Der afventer politiske drøftelser om, hvorvidt der skal etableres et tilbud til unge med svær selvskadende adfærd, og 

etableres dette så vil tilbuddet være omfattet af det forstærkede samarbejde. 

Formålet med det forstærkede samarbejde er, at holde hånden under højt specialiserede tilbud, og sikre at 

nødvendige kompetencer og viden bliver i landsdelen. Det forstærkede samarbejde skal sikre dette via følgende: 

• Beskyttet konkurrencevilkår: Det er aftalt, at de nordjyske kommuner ikke etablerer nye konkurrerende 

tilbud med samme indhold som de tilbud der er omfattet af det forstærkede samarbejde 

• Systematisk og formaliseret dialog: Driftsherres sikkerhed og planlægningshorisont skal først og fremmest 

understøttes ved at sikre adgang til pålidelige oplysninger om kommunernes forventninger til efterspørgslen, 

og ønsker til den faglige udvikling. 

• Early-warning: Det forstærkede samarbejde skal skabe mulighed for, at der administrativt kan reageres tidligt 

i forhold til begyndende vanskeligheder. En tidlig indsats vil skabe de bedste forudsætninger for, at man 

alene med små justeringer kan forebygge, at der opstår alvorlig bekymring for et tilbuds økonomiske og 

faglige bæredygtighed. Driftsherre er derfor forpligtet til løbende og tidligt at gøre opmærksom på det, hvis 

der opstår bekymringer i forhold til driften. En ”early-warning” vil kunne give anledning til en periodevis 

tættere monitorering af tilbuddets udvikling med løbende levering af nærmere aftalt ledelsesinformation til  

• I særlige tilfælde kan man aftale, at etablere særlige vilkår for et tilbud, hvis man er bekymret for 

bæredygtigheden. Der vil i sådanne situationer kunne indgås aftale om iværksættelse af særlige 

vilkår/initiativer med henblik på at understøtte tilbuddets fortsatte drift. Det kan eks. være aftale om, at der 

kan anvendes en lavere budgetteret belægningsprocent eller aftale om objektiv finansiering af tilbuddet.  

Model for det forstærkede samarbejde kan findes her 

 

Med revideringen af Styringsaftalen i 2020 blev det indskrevet at der var mulighed for at etablere særlige vilkår ved 

etablering af nye tilbud eller udvidelse af kapacitet – de særlige vilkår beskrives som vilkår der kan være identiske med 

dem der er beskrevet i forhold til det forstærkede samarbejde. Dette gælder dog kun ved etablering og udvidelse af 

kapacitet, men såfremt man ønsker at nedlægge det forstærkede samarbejde kan muligheden overvejes udvidet ved 

helt særlige omstændigheder.  

Styringsaftalen kan findes her (særlige vilkår beskrives i afsnit 6 side 23) 

 

Sagsfremstilling 

Der har tidligere været drøftelser af, om det forstærkede samarbejde skal fortsætte. Baggrunden herfor er, at man er 

gået fra 7 til 3 tilbud omfattet af samarbejdet og det bør overvejes, om der er alternative/bedre muligheder for at 

sikre beskyttelse af de mest specialiserede tilbud.  Med indgangen til en ny aftaleperiode anbefaler FU, at dette 

drøftes endnu engang. Det er FU’s anbefaling, at der indledes dialog om at nedlægge det forstærkede samarbejde. 

 Såfremt DAS ønsker at gå videre med en dialog om at nedlægge det forstærkede samarbejde anbefales det, at man 

indgår i dialog med Region Nordjylland samt Ekspertpanelet som er en følgegruppe til Det forstærkede samarbejde. 

Endelig er det forstærkede samarbejde en politisk aftale, og kræver dermed politisk godkendelse i forbindelse med 

godkendelsen af den nye socialaftale.  

http://www.rammeaftalernord.dk/media/1349/bilag_2_det_forst_rkede_samarbejde__udv_lgelseskriterier_og_samarbejdsmodel_.pdf
http://www.rammeaftalernord.dk/media/1717/styringsaftalen-2021.pdf

