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Dagsorden til møde i SOCDIR 3. juni 2013

Møde

Socialdirektørkredsen

Tid

3. juni 2013, kl. 10.00-12.00

Sted

Aalborg Rådhus, Venskabsbystuen, Gammeltorv 2, Aalborg

Deltagere

Alice Aagaard Hagemann (Aalborg Kommune), Dorthe Jende (Vesthimmerlands Kommune), Elsemarie Lauvring (Vesthimmerlands Kommune),
Flemming Hansen (Rebild Kommune), Hans Chr. Mariegaard (Aalborg
Kommune), Hans Jørgen Nielsen-Kudsk (Aalborg Kommune), Hans Ole
Steffensen (Læsø Kommune), Henrik Aarup-Kristensen (formand, Brønderslev Kommune), Henrik Hugo Pedersen (Thisted Kommune, for Jesper
Hosbond Jensen), Henrik Leth (Morsø Kommune), Jan Lund-Andersen
(Jammerbugt Kommune), Jens Nørgaard (Mariagerfjord Kommune), Jesper Hosbond Jensen (Thisted Kommune), Leif Serup (Hjørring Kommune), Rikke Albrektsen (Frederikshavn Kommune), Line Rohde Olsen
(KKR-sekretariatet), Lone Boelt Møller (Sekretariat for Rammeaftaler /ref.)

Afbud

Jesper Hosbond Jensen (Thisted Kommune), Svend Åge Fog (Jammerbugt Kommune),

Sagsnr./Dok.nr. 2011-43820 / 2013-14184607

1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra møde den 18. marts 2013
Godkendt
3. Status for bidrag til styringsaftalen vedr. Taleinstituttet
I forlængelse af KKR’s behandling af Taleinstituttet blev der nedsat en særlig styregruppe med
ansvar for at få et bidrag til styringsaftalen på plads, der fastlægger vilkårene for køb af ydelser fra
Taleinstituttet efter evt. overdragelse til Aalborg Kommune.
Styregruppen består af:
Brønderslev: Henrik Aarup-Kristensen
Hjørring: Tina Mørk
Rebild: Flemming Hansen
Thisted: Lars Sloth

Sekretariatet for Rammeaftaler

Boulevarden 13

9931 3131

9000 Aalborg

aalborg@aalborg.dk

Vesthimmerland: Elsemarie Lauvring
Aalborg: Jan Nielsen
Aalborg Kommune varetager formandskabet for styregruppen og har udarbejdet et udkast til aftale
til forhandling i styregruppen. Styregruppen afholder første møde tirsdag den 28. maj 2013.
Formanden for forretningsudvalget, direktør Henrik Aarup-Kristensen, indleder punktet med en
orientering om status for forhandlingerne i Taleinstitut-styregruppen.
Indstilling:
Det indstilles, at Socialdirektørkredsen
 drøfter status for processen
Referat
Forslag til finansieringsmodel blev udsendt til socialdirektørkredsens orientering samme dags morgen som nærværende møde. Forslaget er udarbejdet på baggrund af møderne i den fælleskommunale projektgruppe og den særlige styregruppe vedr. Taleinstituttet.
Forslaget til finansieringsmodel blev på mødet gennemgået af Carsten Lindgaard Johansen, sekretariatsleder for Handicapchefens sekretariat i Aalborg Kommune.
Finansieringsmodellen indebærer, at kommunerne i en 2-årig periode forpligter sig på et forbrug
svarende til niveauet i 2012. Modellen indeholder desuden en underskudsgaranti, hvorefter en
eventuel forskel mellem forbruget og de faktiske omkostninger i den 2-årige periode finansieres
som en samlet pulje, der fordeles mellem kommunerne forholdsmæssigt efter deres 2012forbrugstal.
Jens Nørgaard tog, med henvisning til den sene fremsendelse af notatet, forbehold for Mariagerfjord Kommunes godkendelse af modellen.
Det blev bemærket, at 2012-forbrugstallene ikke er korrigeret for helårseffekten af de hjemtagelser,
som var udmeldt for 2012, men først blev realiseret fra efteråret 2012 pga. den daværende afklaringsproces med Regionen. På forespørgsel herom tilkendegav Frederikshavn og Hjørring kommune, at man kunne acceptere modellens forpligtigelse til at opretholde en efterspørgsel på 2012niveau i 2014 og 2015.
Det var enighed om, at det med fordel kunne fremgå tydeligere af notatet, at finansieringsmodellen
alene omfatter Taleinstituttets driftsområde under rammeaftalen, og ikke omfatter de projekter og
anden virksomhed, som Taleinstituttet måtte være involveret i.
Der var endvidere enighed om, at der er indbygget en god incitamentsstruktur i det foreliggende
forslag, som skal fremhæves i den videre politiske behandling.
Formanden gav konkluderende udtryk for, at der med det foreliggende forslag var fundet en balanceret løsning i en vanskelig sag.
4. Etablering af kommunalt kontaktforum for specialundervisning
Baggrund:
Kommunaldirektørerne besluttede i oktober 2012 at rammeaftalen for specialundervisning fremover skal udarbejdes i fællesskab med rammeaftalen for det sociale område, og at opgavevaretagelsen forankres i sekretariat for rammeaftaler.
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Socialdirektørkredsen/direktørkredsen på specialundervisningsområdet fastlagde umiddelbart inden jul 2012 den overordnede organisering af arbejdet med rammeaftalen inden for specialundervisningsområdet.
Det blev besluttet, at:





supplere Den Administrative Styregruppe og Socialdirektørkredsen med 3 direktører med
ansvar for specialundervisningsområdet
supplere Forretningsudvalget for socialdirektørkredsen med en direktør med ansvar for
specialundervisningsområdet
integrere rammeaftalen på specialundervisningsområdet i den nuværende rammeaftale for
socialområdet
nedsætte en faglig følgegruppe, der koordinerer med sekretariat for rammeaftaler. Følgegruppens sammensætning tager sit udgangspunkt i den kommunale repræsentation i det
hidtidige DAS på Specialundervisningsområdet

Status for organiseringen:
Socialdirektørkredsen, Forretningsudvalget og Den Administrative Styregruppe blev i januar udvidet efter de aftalte retningslinjer.
I forhold til nedsættelsen af en faglig følgegruppe for specialundervisningsområdet blev der afholdt
et konstituerende møde den 5. marts 2013 med de kommunale deltagere fra det ”gamle” DAS på
specialundervisningsområdet.
På mødet blev følgende aftalt i forhold til den fremtidige organisering:


Følgegruppen benævnes fremover det kommunale kontaktforum for specialundervisning



Kontaktforums opgaver omfatter opgaver, der hidtil har ligget i ”den gamle administrative
styregruppe” på specialundervisningsområdet, og opgaver fra ”det gamle kommunale kontaktforum”. Det drejer sig overordnet om:
o

Kvalifikation af beslutningsgrundlaget i DAS i forhold til rammeaftalens specialundervisningsdel. Kontaktforum skal fungere som et fagligt forum, der kan forberede
og kvalitetssikre de analyser, forslag og aftaler under rammeaftalen på specialundervisningsområdet, der efterfølgende skal godkendes af Den Administrative Styregruppe

o

Koordination af øvrige forhold inden for specialundervisningsområdet, hvor der er et
tværkommunalt interessefællesskab



Kontaktforum sammensættes som et rent kommunalt forum. Det påhviler den enkelte
kommune at sikre, at man fagligt og kompetencemæssigt er rigtigt repræsenteret i forhold til
kontaktforums opgaver og ansvar.



Regionen inviteres til at deltage i møderne i kontaktforum, når de to regionalt drevne tilbud
på specialundervisningsområdet skal drøftes (hhv. Institut for Syn og Hørelse samt Center
for Døvblindhed og Høretab)

Sekretariat for rammeaftaler varetager sekretariatsbetjeningen af Kontaktforum for specialundervisning, med primær fokus på at understøtte mødeafholdelsen samt de opgaver, der har relation til
rammeaftalen.
Indstilling
Det indstilles, at socialdirektørkredsen tager orienteringen til efterretning
3/4

Referat:
Orienteringen taget til efterretning.
Læsø Kommune oplyste, at man fremadrettet vil lade sig repræsentere af Frederikshavn Kommune i kontaktforum for specialundervisning.

5. Gennemgang af dagsordenen til DAS-møde den 3. juni 2013
Referat:
Der henvises til referatet for DAS-mødet, med følgende supplerende bemærkninger.
Punkt 9 (Socialtilsyn Nord):
Der var en drøftelse af, hvilke elementer i sagen, KKR med fordel kunne orienteres om på det
kommende møde den 21. juni 2013. Der blev opfordret til at have fokus på forventningsafstemning
og rolleafklaring, særligt i forhold til socialtilsynets myndighedsopgaver og Hjørring Kommunalbestyrelses særlige rolle/kompetencer.
6. Evt.
Referat:
Hjørring Kommune orienterede om, at man havde afvist en henvendelse fra Rebild kommune om
at lave en bilateral aftale om efterregulering i en sag. Hjørring Kommune ønskede et fælles aftalegrundlag, og havde i den forbindelse gjort opmærksom på det forslag til aftale vedr. tilbagesøgningskrav, som socialdirektørkredsen behandlede sidste år, og hvor alle kommuner med undtagelse af Rebild havde kunnet tilslutte sig.
Rebild kommune tilkendegav på mødet, at man ville genoverveje sin stillingtagen i sagen. Rebild
tager kontakt til sekretariatet, såfremt sagen ønskes på dagsordenen for næste møde i socialdirektørkredsen.
7. Næste møde den 12. august 2013 kl. 10.00 på Hotel Amerika i Hobro
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