
Til eventuelt på DAS d. 17. august 2015. 

Arbejdet med den udvidede analyse som efterfølger takstanalysen er igangsat.  

Takstanalysen peger umiddelbart på nogle prisforskelle, der bør afdækkes nærmere, idet der kan være tale om 

forskellig omkostningseffektivitet og om, at respondenterne i analysen har svaret på et ufuldstændigt grundlag.  

Takstanalysens konklusioner har en række forbehold men det ser ud til, at nogle tilbud er dyrere i Nordjylland end 

tilsvarende tilbud i de adspurgte kommuner.  

Ud fra et læringsperspektiv vil dette blive undersøgt yderligere i en dyberegående analyse.  

Der er nedsat 3 arbejdsgrupper:  

- Autisme børn og voksne – formænd Jonna Kastberg og Charlotte Egeblad fra Aalborg Kommune 
- Hjerneskadeområdet – formand Mette Brandt Pedersen fra Frederikshavn Kommune 
- Børn og unge med vidtgående handicaps – formand Ole Bjerre Jakobsen fra Region Nordjylland 

Hver enkelt arbejdsgruppe vil undersøge takstanalysens konklusioner nærmere og udarbejde en afrapportering. Der 

vil til slut blive udarbejdet en samlet afrapportering på baggrund af de 3 arbejdsgruppers afrapporteringer.  

Jf. dialog med KKR sekretariatet vil der være følgende tidsplan for arbejdet.  

Kort statusnotat til KKR ifht det analysearbejde der er 
igangsat 

5. september 2015 

Styregruppemøde  Primo oktober 2015 

Arbejdsgruppernes deadline til afrapportering 11. december 2015 

Styregruppemøde 18. december 2015 

Styregruppemøde  Medio januar 2016 

DAS Januar 2016 

KKR Februar 2016 

Kontaktudvalget Februar 2016 

Der er pt. nedenstående bemanding af arbejdsgrupperne. Hvis der er nogen, der er særligt interesseret i at indgå i 

arbejdet er de velkomne til at kontakte formændene for arbejdsgrupperne.   

 Autisme (børn og voksne) Hjerneskadeområdet Børn og unge med vidtgående 
handicap 

Formand Charlotte Egeblad og Jonna Kastberg 
Aalborg Kommune 

Mette Brandt Pedersen Ole Bjerre Jakobsen, Region 
Nordjylland 

Skribent Sidse Kristensen   

 Susanne Joan Brosolat Lorentzen, 
Leder af den Centrale Visitation, 
Aalborg Kommune (myndighed) 

Rep. ÆH myndighed Mariann Boje Jones, Centerleder for 
Center for Børn, Unge og Familier, 
Aalborg Kommune (driftsherre) 

 Lars Lykke Knudsen, Leder af 
Specialgruppen for Børn og Unge i 
Aalborg Kommune (myndighed) 

Gitte Schimmel, 
Senhjerneskadecenteret 
i Frederikshavn 

Lars Lykke Knudsen, Leder af 
Specialgruppen for Børn og Unge i 
Aalborg Kommune (myndighed) 

 Irene Sommerlund – Jammerbugt 
Kommune 

  

 Thomas Lohmann, Aalborg Kommune   

 Camilla Hønggaard, Aalborg Kommune   

 


