Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen
2011.
Driftsherre

Aalborg kommune

Overskrift

Ændret takst sammensætning i AK-Dagtilbud.

Navn på tilbud

AK-Dagtilbud

Navn på ydelse

Dagtilbud SEL §§ 103 og 104

Uddybende
tekst/konsekvenser
mv.

Beskrivelse af forslag:
Ændret sammensætning af takster. Der udmøntes 4 takster i AK-Dagtilbud
Baggrund:
Der er et behov for at skabe større smidighed i visitationen i forhold til sammenlignelige tilbud.
Økonomi:
Samlet for AK-Dagtilbud ingen ændring. Der vil dog forekomme op og nedjusteringer for de enkelte tilbud. Disse fremsendes sammen med takster 2011.

Kontakt

Navn, telefonnummer, e-mail:
Områdechef Klaus Wehner, 9931 7468, klw-aeh@aalborg.dk

Andet
Skemaet fremsendes elektronisk til Region Nordjyllands hovedpostkasse på region@rn.dk
Spørgsmål m.v. rettes til Kirstine Kejser (k.kejser@rn.dk);
Regionssekretariatet, Region Nordjylland

SENEST 7. april 2010
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Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen
2011.
Driftsherre

Aalborg kommune

Overskrift

Korrektion af pladsantal i AK-Dagtilbud

Navn på tilbud

AK-Dagtilbud

Navn på ydelse

Dagtilbud SEL § 104 og § 103

Uddybende
tekst/konsekvenser
mv.

Beskrivelse af forslag:
AK dagtilbud nednormeres med 9 pladser samtidig tilpasses pladserne internt i
det samlede tilbuds afdelinger:
Dagcenteret Perikumvej: Nednormeres med 2 pladser (fra 30 til 28 pladser)
Virkelyst værkstedet. Nednormeres med 7 pladser (fra 57 til 50 pladser)
Limfjordsværkstedet: Nednormeres med 9 pladser (fra 90 til 81 pladser)
Ungetilbudet Solstrålen, Limfjordsværkstedet: Opnormeres med 9 pladser (fra 5 til
14 pladser)
Baggrund:
Dagtilbudet Perikumvej: Manglende efterspørgsel
Virkelyst værkstedet: Fejl i tidligere materiale.
Limfjordsværkstedet: Tilpasning i forhold til fordeling mellem Limfjordsværkstedet
og Solstrålen.

Økonomi:
Perikumvej og Virkelyst: Lille stigning i takst.
Limfjordsværkstedet og Solstrålen: Ingen ændring.

Kontakt

Navn, telefonnummer, e-mail:
Områdechef Klaus Wehner, 9931 7468, klw-aeh@aalborg.dk

Andet
Skemaet fremsendes elektronisk til Region Nordjyllands hovedpostkasse på region@rn.dk
Spørgsmål m.v. rettes til Kirstine Kejser (k.kejser@rn.dk);
Regionssekretariatet, Region Nordjylland

SENEST 7. april 2010
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Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen
2011.
Driftsherre

Aalborg kommune

Overskrift

Plads tilpasning.

Navn på tilbud

Aalborg for døve, Aktivitetstilbudet 40 DB

Navn på ydelse

SEL §104

Uddybende
tekst/konsekvenser
mv.

Beskrivelse af forslag:
Tilbudet nednormeres med 5 pladser (fra 20 til 15 pladser)
Baggrund: Længerevarende pladsledighed.
Økonomi:
Mindre stigning i taksten vil blive indmeldt med øvrige takster 2011

Kontakt

Navn, telefonnummer, e-mail:
Områdechef Klaus Wehner, 9931 7468, klw-aeh@aalborg.dk

Andet
Skemaet fremsendes elektronisk til Region Nordjyllands hovedpostkasse på region@rn.dk
Spørgsmål m.v. rettes til Kirstine Kejser (k.kejser@rn.dk);
Regionssekretariatet, Region Nordjylland

SENEST 7. april 2010
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Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen
2011.
Driftsherre

Aalborg kommune

Overskrift

Plads tilpasning.

Navn på tilbud

Aalborg for døve, Gården

Navn på ydelse

§108

Uddybende
tekst/konsekvenser
mv.

Beskrivelse af forslag:
Tilbudet nedlægges og borgerne i tilbudet tilbydes plads andet sted i organisationen.
Baggrund: Længerevarende pladsledighed.
Økonomi:

Kontakt

Navn, telefonnummer, e-mail:
Områdechef Klaus Wehner, 9931 7468, klw-aeh@aalborg.dk

Andet
Skemaet fremsendes elektronisk til Region Nordjyllands hovedpostkasse på region@rn.dk
Spørgsmål m.v. rettes til Kirstine Kejser (k.kejser@rn.dk);
Regionssekretariatet, Region Nordjylland

SENEST 7. april 2010
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Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen
2011.
Driftsherre

Jammerbugt Kommune

Overskrift

Tilbuddet ønskes udtaget af rammeaftalen

Navn på tilbud

Anlægsvejens Børnehave

Navn på ydelse

Specialgruppen ved Anlægsvejens Børnehave

Uddybende
tekst/konsekvenser
mv.

Beskrivelse af forslag:
Jammerbugt Kommune ønsker at udtage specialgruppen ved Anlægsvejens Børnehave i Aabybro af rammeaftalen.
Baggrund:
Jammerbugt Kommune anvender selv alle pladser, og forventer også fremover
selv at anvende alle pladser. Der har ikke i det sidste år været forespørgsel fra
andre kommuner om pladser i institutionen.
Endelig beslutning om udtagelse af rammeaftalen ligger hos Kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelse af redegørelse til rammeaftalen. Kommunalbestyrelsen træffer først beslutning herom d. 22. april 2010. Denne indmelding
kan således kun betragtes som en information om, at tilbuddet evt. udtages af
rammeaftalen.
Økonomi:

Kontakt

Navn, telefonnummer, e-mail:
Lone Engberg, 72577915, len@jammerbugt.dk

Andet
Skemaet fremsendes elektronisk til Region Nordjyllands hovedpostkasse på region@rn.dk
Spørgsmål m.v. rettes til Kirstine Kejser (k.kejser@rn.dk);
Regionssekretariatet, Region Nordjylland

SENEST 7. april 2010

To:
Kirstine Kejser / Region Nordjylland[k.kejser@rn.dk];
Sent:
Tue 3-23-2010 10:05:00
From:
Region Nordjylland
Subject:
VS: Ændringer til rammeaftaler 2011 fra driftsherrerne
Categories:
Journaliseret,

_____
Fra: Karen Wessel Fyhn [mailto:kwfy@rebild.dk]
Sendt: 23. marts 2010 11:00
Til: Region Nordjylland
Cc: Jesper Dahlgaard; Bolette Abrahamsen Toft
Emne: Ændringer til rammeaftaler 2011 fra driftsherrerne

Vedr: Genåbning for driftsherreindmeldinger til rammeaftaler 2011 - social- og
specialundervisningsområderne

Rebild Kommune har ingen ændringer.

Venlig hilsen
Karen Wessel Fyhn
Konsulent
Tlf.: +45 99888393
Mobil: +45 40387986

Administrationsbygningen i Nørager
Sundhed
Administration og visitation

Hobrovej 88 · 9530 Støvring · +45 99889988 · raadhus@rebild.dk · sikkerpost@rebild.dk · www.rebild.dk

Oplysningerne i denne e-mail fra Rebild Kommune er fortrolige og kan være lovmæssigt beskyttede. Mailen henvender sig udelukkende til

ovennævnte adresse(r), så hvis du har modtaget den ved en fejl bedes du venligst returnere den til afsenderen uden at bearbejde,
videresende eller kopiere den. Tak.

To:
Peter Stærk Buksti / Region Nordjylland[p.buksti@rn.dk];
Sent:
Mon 1-18-2010 7:56:49
From:
Kirstine Kejser / Region Nordjylland
Subject:
VS: Skabelon - ændringer til rammeaftaler 2011 (2)
Categories:
Journaliseret,

Venlig hilsen
Kirstine Kejser
Specialkonsulent
Tlf. 9635 1072 / 2261 9592
k.kejser@rn.dk

REGION NORDJYLLAND
Regionssekretariatet
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Ø
www.rn.dk

_____
Fra: Winni Vandkrog [mailto:winni.vandkrog@hjoerring.dk]
Sendt: 18. januar 2010 08:45
Til: Kirstine Kejser / Region Nordjylland
Emne: Skabelon - ændringer til rammeaftaler 2011 (2)

Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen
2011.
Driftsherre

Hjørring kommune
Overskrift

Ingen ændringer
Navn på tilbud

Specialgruppen Naturli`vis ”Viben”

Navn på ydelse

Specialpædagogisk tilbud til børn med vidtgående, varige, fysiske/psykiske handicaps

Uddybende tekst/konsekvenser mv.

.Der er ikke ønsker om ændringer.

Økonomi: Uændret
Kontakt
Navn, telefonnummer, e-mail:
Dagtilbudschef Laila Vang Andersen Laila.vang@hjoerring.dk
Leder af Støttefunktioner Jette Pommerencke jette.pommerencke@hjoerring.dk

Andet

Skemaet fremsendes elektronisk til Region Nordjyllands hovedpostkasse på region@rn.dk
Spørgsmål m.v. rettes til Kirstine Kejser (k.kejser@rn.dk) eller Peter Stærk Buksti (p.buksti@rn.dk);
Regionssekretariatet, Region Nordjylland

SENEST 23. november 2009

Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen
2011.
Driftsherre

Region Nordjylland

Overskrift

Mulige forbedringer af de bygningsmæssige forhold på Behandlingscentret
Østerskoven.

Navn på tilbud

Behandlingscentret Østerskoven

Navn på ydelse

Rehabiliteringstilbud for unge med medfødte eller erhvervede hjerneskader.

Uddybende
tekst/konsekvenser
mv.

Beskrivelse af forslag:
Region Nordjylland er i samarbejde med Spastikerforeningen og Behandlingscentret Østerskoven ved at undersøge mulighederne for at få foretaget forbedringer af
Behandlingscentret Østerskovens bygninger. Forbedringerne, der bliver overvejet,
er renovering af nogle af Behandlingscentret Østerskovens bygninger og et erstatningsbyggeri med seks pladser til borgere med erhvervet hjerneskade.
Det er hensigten med disse forbedringer at sikre at Behandlingscentret Østerskoven fortsat kan opfylde sin forpligtelse som et tilbud for borgere med fødselshjerneskade og erhvervet hjerneskade.
Et erstatningsbyggeris boliger vil være egnet til både borgere med fødselshjerneskade og borgere med erhvervet hjerneskade. Boligerne vil umiddelbart blive taget i brug af Behandlingscentret Østerskovens seks borgere med erhvervet hjerneskade.
Bygningen, hvor tre af borgerne bor på nuværende tidspunkt, vil blive revet ned,
mens de resterende tre værelser vil blive ombygget til at understøtte andre af
borgernes aktiviteter.
Et erstatningsbyggeri vil således ikke ændre på det samlede pladsantal på Behandlingscentret Østerskoven.
Baggrund:
Behandlingscentret Østerskoven er en selvejende institution, der driver et døgnbaseret rehabiliteringstilbud for unge med medfødte eller erhvervede hjerneskader. Behandlingscentret Østerskoven har en driftsoverenskomst med Region
Nordjylland i henhold til loven om social service § 107 og § 67. Der er 22 pladser
på tilbuddet til borgere med fødselshjerneskader og 6 pladser til borgere med
erhvervet hjerneskader.
Bygningerne, Behandlingscentret Østerskoven benytter, er ejet af Spastikerforeningen, som udlejer dem til Behandlingscentret Østerskoven. Store dele af bygningerne er ikke blevet renoveret siden 1961. Som konsekvens deraf er bygningerne blevet så nedslidte, at der er behov for renoveringer nu. Ved den ene bygning med tre af pladserne til borgere med erhvervet hjerneskade gør både den
generelle nedslidning samt indretningen af bygningen, at renovering ikke kan løse
problemet og et erstatningsbyggeri er nødvendigt.
Hvis de bygningsmæssige forhold på Behandlingscentret ikke bliver forbedret,
vurderer Behandlingscentret Østerskoven, at det på mellemkort sigt ikke længere

kan opfylde sin forpligtelse som tilbud for borgere med fødselshjerneskade og
erhvervet hjerneskade.
Økonomi: Taksterne på Behandlingscentret Østerskoven vil maksimalt stige med
5 %, hvis de mulige forbedringer af Behandlingscentret Østerskovens bygninger
bliver gennemført.
De konkrete konsekvenser for taksterne vil blive endeligt afdækket i det videre
samarbejde mellem Region Nordjylland, Spastikerforeningen og Behandlingscentret Østerskoven.

Kontakt

Navn, telefonnummer, e-mail:
Planlægger Anders Hallenberg Hildestad – tlf. 9635 1552 – Mail: anhahi@rn.dk

Andet
Skemaet fremsendes elektronisk til Region Nordjyllands hovedpostkasse på region@rn.dk
Spørgsmål m.v. rettes til Kirstine Kejser (k.kejser@rn.dk) Regionssekretariatet, Region Nordjylland

SENEST 23. november 2009

