Rammeaftalen for specialundervisning og det specialiserede socialområde – godkendelse af
styringsaftalen for 2014
Baggrund
De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordineringen af det specialiserede
socialområde og specialundervisningsområdet i regionen. Ansvaret indebærer, at der hvert år
skal indgås en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og
regionale tilbud på området.
Rammeaftalen skal bestå af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Det
følger af lovgivningen, at de to dele ikke skal behandles samtidigt politisk. Udviklingsstrategien
for 2014 er tidligere i år blevet godkendt af de 11 nordjyske kommunalbestyrelser og
Regionsrådet. Nu forestår behandlingen af den økonomiske styringsaftale for 2014, der skal
være godkendt senest den 15. oktober 2013.
Udkastet til styringsaftalen er blevet behandlet i KKR den 30. august 2013, hvor der var enighed
om at indstille det vedlagte udkast til de nordjyske kommunalbestyrelsers godkendelse.
Styringsaftalens indhold
Den økonomiske styringsaftale fastlægger de grundlæggende retningslinjer for kommunernes
handel med pladser på det sociale område i den nordjyske region.
De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer, som indholdet i
styringsaftalen sigter efter:





Incitament til effektiv drift – både for driftsherre og myndighed
Retvisende og omkostningsbaserede takster – ydelser skal kunne sammenlignes, og
priser udregnes efter samme principper
Budgetsikkerhed for kommunerne og regionen – risiko for uforudsete udsving i
økonomien skal dækkes ind
Udviklingstiltag – driftsherre skal sikres finansiel mulighed for løbende udvikling.

Styringsaftalen for 2014 er indholdsmæssigt stort set identisk med de to forrige års aftaler, dog
med undtagelse af følgende forhold:




Styringsaftalen for 2014 samler for første gang socialområdet og
specialundervisningsområdet i én aftale, mens der de forrige år er blevet udarbejdet to
separate aftaler. Sammenskrivningen har dog ikke medført indholdsmæssige
ændringer af de indgåede aftaler i forhold til tidligere.
Der er til styringsaftalen for 2014 udarbejdet en kommunal aftalemodel for
Taleinstituttets finansiering efter Aalborg Kommunes overtagelse. Modellen fremgår af
styringsaftalens bilag 3, og beskrives kort nedenfor

Model for finansiering af Taleinstituttet efter kommunal overtagelse
I udviklingsstrategien for 2014 tilkendegav Aalborg Kommune, at man - på opfordring fra KKR
Nordjylland – ønsker at overtage Taleinstituttet, samt at man efter overtagelsen vil stille
tilbuddet til fortsat rådighed for de øvrige kommuner i regionen. Det fremgik endvidere af
udviklingsstrategien, at betalingsmodellen for køb af Taleinstituttets ydelser efter kommunal
overtagelse sammensættes som en kombination af takst og abonnement, men at de nærmere
vilkår for finansieringen fastsættes ved indgåelsen af rammeaftalens styringsaftale.
Som del af styringsaftalen for 2014 er der på denne baggrund udarbejdet en aftalemodel for
finansieringen af Taleinstituttets ydelser under rammeaftalen efter tilbuddets overdragelse til
Aalborg Kommune.
Udgangspunktet for modellen er, at der erfaringsmæssigt ikke har været tilstrækkelig
efterspørgsel til at sikre en økonomiske bæredygtig drift af instituttets hidtidige samlede

opgaveportefølje. Modellen skal derfor sikre stabile driftsvilkår i en midlertidig periode, mens
der findes en varig og bæredygtig løsning for området som helhed. Med henblik på at sikre
forsyningen af samtlige de ydelser på Taleinstituttet, der efterspørges for nuværende, samt
give den fornødne tid til at få tilbuddet tilpasset efterspørgslen, er der aftalt en
en særlig finansieringsordning for 2014 og 2015.
Modellen indebærer konkret, at kommunerne i den 2-årige tilpasningsperiode (2014 og 2015)
garanterer en efterspørgsel svarende til deres forbrug af Taleinstituttets ydelser i 2012. De
enkelte kommuner er således, med enkelte korrektioner, individuelt forpligtet på det forbrug,
som kommunen havde i 2012. Endvidere aftales det, at de 11 kommuner hæfter solidarisk for
en eventuel difference mellem det samlede forbrug i 2012 og de faktiske omkostninger i 2014
og 2015. Underskuddet vil i givet fald blive fordelt forholdsmæssigt mellem kommunerne på
baggrund af den korrigerede forbrugsopgørelse for 2012.
Aalborg Kommune har som del af aftalemodellen forpligtiget sig til at arbejde målrettet på at
tilpasse kapaciteten til den faktiske efterspørgsel. De driftsoptimeringer og tilpasninger, der
kan gennemføres løbende, vil således få gennemslagskraft inden 2016.
Fra 2016 er forventningen, at den nødvendige tilpasning og udvikling af opgavestrukturen er
gennemført, og at kommunerne i den mellemliggende periode har aftalt de fremadrettede,
permanente finansieringsvilkår. Den permanente finansieringsmodel vil tage afsæt i
kommunernes forskellige behov, og udgangspunktet her vil være fleksible bilaterale aftaler.
Finansieringen vil blive baseret på en kombination af abonnement og takst, hvor
abonnementet knyttes op på en kommunal indmelding af en forpligtende
minimumsefterspørgsel.

Lovgivning:






Lov om social service § 6 (LBK nr. 810 af 19/07/2012)
Lov om folkeskolen § 47 (LBK nr. 521 af 27/05/2013)
Lov om specialundervisning for voksne § 6 h (LOV nr 378 af 28/04/2012)
Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene
ældreboligområde (BEK nr. 1021 af 20/08/2013)
Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet (BEK nr. 381 af
28/04/2012)

Indstilling:
Det indstilles, at:
- Udkast til styringsaftale for 2014 for specialundervisning og det specialiserede
socialområde godkendes
Bilag:
 Udkast til styringsaftale 2014 for specialundervisning og det specialiserede
socialområde
 Styringsaftalens bilag 1: Teknisk specifikation til aftalen
 Styringsaftalens bilag 2: Specifikke aftalevilkår for undervisningstilbuddene
 Styringsaftalens bilag 3: Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter
overdragelse til kommunal varetagelse

