Udkast til sagsfremstilling til politisk behandling i kommunerne - Rammeaftale 2012 for det
specialiserede socialområde.
Baggrund
Kommunalbestyrelserne i region Nordjylland skal indgå en rammeaftale for det specialiserede socialområde og der skal indgås aftale med Regionsrådet for så vidt angår de tilbud, som drives af region Nordjylland. Den årlige rammeaftale skal omfatte den faglige udvikling, styring og koordinering
af kommunale og regionale tilbud på det specialiserede socialområde.
Rammeaftalen for 2012 er drøftet i en række administrative fora, herunder Den administrative styregruppe på socialområdet, socialdirektørkredsen. Endvidere drøftede kommunaldirektørkredsen
rammeaftalen på sit møde den 12. august 2011 og anbefaler Rammeaftalen, herunder forslaget om
en takstreduktion på 2 % til godkendelse.
Endvidere har KKR Nordjylland drøftet udkast til Rammeaftale 2012, den 26. august 2011.
Sagsfremstilling
Lovgrundlaget for kommunernes overtagelse af koordineringsopgaven på det specialiserede socialområde blev vedtaget den 3. marts 2011, og opgaven med koordinering af rammeaftalen 2012 overgik dermed til kommunerne.
Det overordnede politiske mål med rammeaftalen for 2012 er at sikre, borgerne de tilbud, de har
behov for inden for rammeaftalens område. Det er ligeledes at sikre og styrke den faglige udvikling
af tilbuddene på tværs af kommunegrænserne, så alle kommuner til stadighed er i stand til at levere
de rigtige tilbud af høj kvalitet.
Rammeaftalen består af en økonomisk styringsaftale og en faglig udviklingsstrategi. Den økonomiske styringsaftale har til formål, at lægge rammerne for kapacitets- og prisudvikling for de specialiserede tilbud på socialområdet i den nordjyske region, samt øge bevidstheden om de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på
tværs af kommunegrænser. Udviklingsstrategien har fokus på de politiske og faglige mål for udvikling af tilbud, nye målgrupper m.v., således at kommuner og region har et så godt grundlag som
muligt til planlægning og tilpasning på det sociale område.
Styringsaftalen:
I forhold til Rammeaftale 2011 er der i udkast til Rammeaftale 2012 lagt op til en styrkelse af den
økonomiske styring og incitamenter til styrkelse af budgetoverholdelse i det enkelte tilbud. Rammeaftale for 2012 indeholder således forslag om
at taksterne skal reduceres med 2 % af beregningsgrundlaget, fordelt efter eget ønske over
de tilbud, som man har driftansvaret for,
at budgetoverskridelser indenfor en ramme på 5 % skal findes i eget budget og derved minimere takststigninger, som følge af overskridelser.

Endvidere er der i styringsaftalen udarbejdet aftaler og spilleregler i forhold til oprettelse og lukning
af pladser og håndtering af tillægsydelser.
Udviklingsaftalen refererer til Handicapkonvektionen og udgør den principielle ramme for aft alen. På baggrund af de kommunale tilbagemeldinger vurderes, at der ikke er større ændringer i
efterspørgslen efter tilbud på det specialiserede socialområde. ADHD og børn og unge med
autismespektrumsforstyrrelser nævnes dog af flere kommuner som et område, hvor der forve ntes stigende efterspørgsel.
I udviklingsstrategier er der udpeget 3 fokusområder,
enkeltmandsprojekter, hjerneskadeområdet og færdigbehandlede retspsykiatriske patienter.
KKR Nordjylland behandlede udkast til Rammeaftale 2012 på det sociale område på sit møde den
26. august 2011. KKR Nordjylland anbefaler kommunalbestyrelserne at godkende rammeaftalen,
herunder.
At der gennemføres en takstreduktion på 2 pct. af beregningsgrundlaget
• At der i udviklingsstrategien sættes særligt fokus på tre områder (enkeltmandspr ojekter, færdigbehandlede retspsykiatriske patienter og hjerneskadeområdet)
• At der i 2012 i forhold til projekt for færdigbehandlede psykiatriske patienter, tværfagligt og tværsektorielt, skal arbejdes videre med beskrivelse af et botilbud for færdigbehandlede retspsykiatriske patienter, inden projektet sendes til endelig godkendelse.
•

Indstilling:
Her kan indskrives egen indstilling. Dog anbefaler Socialdirektørkredsen som har behandlet
rammeaftalen på sit møde den11. august 2011, at der laves en to-delt indstilling således, at
kommunalbestyrelsen godkender selve rammeaftalen hhv. forslaget om takstreduktion i 2 forskellige bullets.
Det kan f.eks. formuleres som følger:
Direktøren med ansvar for det sociale område indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse
At rammeaftalen for det sociale område 2012 godkendes
At der i 2012 gennemføres en takstreduktion på 2 pct. af beregningsgrundlaget for de
samlede rammeaftaletilbud

