Udviklingsstrategi 2014 for specialundervisning og det specialiserede socialområde
Kommunerne har siden 2011 haft ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde,
og siden 2012 også for specialundervisningsområdet. Koordineringen af områderne indebærer
ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale. Rammeaftalen er et redskab for
kommunalbestyrelserne i regionen til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi
på områderne.
Rammeaftalen består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Det følger af

lovgivningen, at de to dele ikke skal behandles samtidigt politisk. Udviklingsstrategien skal
godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet senest den 1. juni, mens styringsaftalen
skal være godkendt senest den 15. oktober hvert år.
Udviklingsstrategien er en strategi for, hvordan det fælleskommunale og regionale samarbejde om
det specialiserede område skal udvikle sig. Udviklingsstrategien skal give et samlet skøn over
behovet for regulering af pladser, samt sætte fokus på behovet for koordination og faglig udvikling
af tilbud. I udviklingsstrategien fastlægges desuden de fokusområder, som de nordjyske
kommuner og Region Nordjylland særligt ønsker at arbejde med i det kommende år.
Udkastet til Udviklingsstrategien for 2014 er blevet udarbejdet på baggrund af konkrete
indmeldinger fra kommunerne og Region Nordjylland. Udviklingsstrategien er blevet behandlet i
KKR den 12. april 2013, hvor der var enighed om at indstille det vedlagte udkast til godkendelse.
Specialundervisningsområdet
På specialundervisningsområdet er fokus på Taleinstituttet. Region Nordjylland har gennem flere
år gjort opmærksom på, at Taleinstituttet under de gældende vilkår ikke har et bæredygtigt
driftsgrundlag. Der har derfor pågået en proces med at afklare, hvordan varetagelse af de opgaver,
som Taleinstitut hidtil har løst, fortsat kan sikres.
I drøftelserne af udviklingsstrategien for 2014 har Aalborg kommune tilkendegivet, at man ønsker
at overtage Taleinstituttet. Aalborg Kommune kan, som beliggenhedskommune, overtage
Taleinstituttet i henhold til § 7 d i lov om specialundervisning for voksne.
Tilkendegivelsen er - på opfordring fra de nordjyske kommuner – givet med den hensigt, at
Aalborg Kommune overtager Taleinstituttets samlede tilbud, og stiller det til rådighed for de
øvrige kommuner i region Nordjylland. De nærmere vilkår herfor fastsættes ved indgåelsen af
rammeaftalens styringsaftale, heraf vil fremgå at betalingsmodellen sammensættes som en
kombination af takst og abonnement.
KKR Nordjylland udtrykte på mødet den 12. april 2013 opbakning til, at Aalborg Kommune
overtager driften af Taleinstituttet.
Det specialiserede socialområde

På socialområdet tegner udviklingsstrategien et billede af et område, hvor der generelt er balance
i udbuddet og efterspørgslen efter tilbud. Der vurderes derfor ikke at være behov for væsentlige
reguleringer i antallet af udbudte pladser.
I udviklingsstrategien er der for det sociale område udpeget tre fokusområder. Det drejer sig om
1) Godkendelse og tilsyn, 2) Kvalitet i fokus samt 3) Udviklingen af en fælles samarbejdsstrategi
for, hvordan Nordjylland sikrer fastholdelsen af højt specialiserede tilbud i landsdelen.
Fokusområderne 2 og 3 er emner, der er videreført fra sidste udviklingsstrategi. Temaet om
godkendelse og tilsyn skal sætte fokus på det løbende samarbejde om godkendelses- og tilsynsopgaven på
tværs af kommunegrænserne i lyset af den nye tilsynsreform. Arbejdet vil blive ledet af Hjørring kommune,
der fra 2014 er udpeget til at huse det nye socialtilsyn i Nordjylland.

Lovgivning:
BEK nr. 205 af 13/03/2011 ”Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på
det almene ældreboligområde”
BEK nr. 381 af 28/04/2012 ”Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet”
BEK nr. 1456 af 13/12/2006 ”Bekendtgørelse om proceduren for kommunal overtagelse af
regionale kommunikationscentre”
Indstilling:
Det indstilles, at:
-

Udkastet til udviklingsstrategien for 2014 for specialundervisning og det specialiserede
socialområde godkendes

Bilag:
Udkast til udviklingsstrategi 2014 for specialundervisning og det specialiserede socialområde

