
 

      
Dagsorden til møde i Socialdirektørkredsen 17. januar 

 

Sekretariatet for Rammeaftaler  Danmarksgade 17  9931 3131   

  9000 Aalborg  aalborg@aalborg.dk   

 

 

 
 

Møde SOCDIR 

Tid 17. januar 2013, kl. 10.00-12.00 

Sted Hotel Comwell Rebild 

Deltagere Jan Nielsen, Lone Vestergaard, Henrik Aarup-Kristensen, Sven Åge Fog, 
Hans Ole Steffensen, Jens Nørgaard, Jesper Hosbond Jensen, Jan Lund- 
Andersen, Lone Boelt Møller og Hilde E. Thun Holst/ref  

Afbud Hans Chr. Mariegaard, Dorthe Jende og Elsemarie Lauvring, Henrik Leth, 
Leif Serup, Flemming Hansen, Line Rohde 

Sagsnr./Dok.nr. 2011-43820 / 2012-411051 

  

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra møde 7. december 

Godkendt 

3. Landsdækkende koordination og udviklingen på det specialiserede socialområdet  

Ved møde i SOCDIR og DAS den 25. oktober blev der orienteret om den igangsatte proces vedr. 
en koordinerende indsats i forhold til de lands- og landsdelsdækkende tilbud.  

Som led i at løfte denne fælles og tværgående opgave nedsættes et koordinationsforum på tværs 
af de fem KKR-områder. Koordinationsforummets funktion er at forestå den tværregionale koordi-
nation i forbindelse med udarbejdelse af den årlige udviklingsstrategi. Forummet vil derudover 
kunne drøfte andre emner, der har tværgående interesse i forhold til rammeaftalearbejdet, herun-
der udviklingen i specialiserede indsatser generelt på tværs af regionsgrænser. 
 

KL har nu fremsendt et forslag til kommissorium for koordinationsforum på det specialiserede soci-
al- og specialundervisningsområde.  

Formand for FU, Jan Nielsen indleder punktet 

Indstilling 

Socialdirektørkredsen bedes 

 at drøfte og evt. kommentere på kommissorium for koordinationsforum 

 at udpege en direktør til at, udover sekretariat for rammeaftaler repræsenterer de nordjyske 
kommuner i koordinationsforum  



 

  2/5 

 

Bilag 

 Kommissorium for landsdækkende koordination og udvikling på det specialiserede social-
området 

Referat 

Jan orienterede om Forretningsudvalgets drøftelser og anbefalinger om, at udpege Jan Lund – 
Andersen til, at repræsenterer SOCDIR i koordinationsforum. FU’s anbefaling blev tiltrådt. Vedrø-
rende yderligere udpegning jf. kommissoriet var der enighed om, at Jan til fulde kunne repræsente-
re Nordjylland. 

 

4. Henvendelse fra KKR  

KKR formanden har anmodet Socialdirektørerne om, at udarbejde et kort notat om baggrunden for 
antallet af omgørelsessager i Det Sociale Ankenævn i det nordjyske samt komme med mulige løs-
ninger på en nedbringelse og at en socialdirektør deltager ved Borgmestermøde den 31. januar og 
kort præsenterer notatet.  
 
Borgmesterkredsen skal ved møde den 31. januar have en drøftelse af mellemkommunal refusion, 
KKR formanden har i den forbindelse anmodet Socialdirektørkredsen om, at udpege en direktør til 
at deltage i drøftelserne. 
 
Line, KKR indleder punktet 
 
Indstilling 
 
Socialdirektørkredsen bedes  

 at drøfte henvendelsen og at udpege en direktør, at repræsentere direktørerne ved borg-
mestermøde  

 
Referat 
Jan redegjorde for henvendelsen fra KKR. Jesper Hosbond udarbejder et notat og deltager ved 
borgmestermøde. Notatet bliver rundsendt til direktørkredsen.  

 

5. Gennemgang af dagsorden til DAS 

Se selvstændig udsendt dagsorden  

Referat 

Vedr. punkt 4 – opfølgning på politisk dialogmøde: 

Jan indledte punktet og redegjorde for, at området har en større appel til en større kreds af politike-
re end hvad vi har været opmærksomme på. Socialdirektørerne tiltrådte indstillingen, med en præ-
cisering om, at der i forbindelse med forslaget om at arbejde med økonomiske modeller og bindin-
ger skal ses i sammenhæng med bilaterale samarbejdsformer / klyngesamarbejder. Der var enig-
hed om, at Taleinstituttet og processen heraf, kan danne præcedens for det kommende samarbej-
de. Endelig var der enighed om, at sekretariatet skal udarbejde forslag til et kommissorium for et 
politisk udvalgsforum. Kommissoriet præsenteres ved næste møde den 18. marts.   

Indstilling drøftet og anbefalet godkendt med ovenfor nævnte bemærkninger. 

Vedr. punkt 5 – Kommissoriet for strategisk samarbejde 
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Se pkt. ovenfor vedr. præcisering af, klyngesamarbejder / bilaterale modeller.  

Arbejdsgruppens deltager blev præsenteret som følgende: 

Mette Brandt, Frederikshavn kommune 

Tina Mørk, Hjørring kommune 

Martin Bjørn Jensen, Region Nordjylland 

Sidse K. Kristensen, Aalborg kommune 

Carsten L. Johansen, Aalborg kommune 

Lone B. Møller, Sekretariatet 

Hilde E. Thun Sekretariatet (formand) 

Indstilling drøftet og anbefalet godkendt med bemærkninger (pkt.4). 

Vedr. pkt 6. - Status på KL’s 10 anbefalinger på hjerneskadeområdet 

Jan orienterede om bemærkninger indsendt fra Vesthimmerland og at disse bliver indskrevet i det 
notat der bliver sendt til KKR. Der var bredenighed om, at der generelt arbejdes meget med områ-
det i kommunerne. 

 Indstilling drøftet og anbefalet godkendt. 

Vedr. pkt 7 – kommissorium for koordinationsforum på hjerneskadeområdet.  

Jens Martin Sletting Hansen fra Aalborg kommune, blev udpeget som formand for gruppen på 
voksenområdet. Hjørring og Mariagerfjord tilkendegav ved møde interesse i, at være repræsente-
ret på børneområdet. Sekretariatet udsender en mail med forespørgsel om navn og kontaktoplys-
ninger på øvrige repræsentanter.  

Indstilling drøftet og anbefalet godkendt. 

Vedr. pkt 8 – Tids- og procesplan / årshjul for rammeaftale 2014  

Indstilling drøftet og anbefalet godkendt. 

Vedr. pkt. 9 – Udviklingsstrategi  

Der var enighed om, at der ”kun” skal være fokus på tre områder, og at SOCDIR skal anmode det 
faglige netværk for misbrug, om at arbejde videre med kommunernes indmeldinger om de dobbelt-
belastede unge. Sekretariatet koordinerer med netværket. I forhold til specialundervisning og Tale-
instituttet var der enighed om, at arbejdsgruppen i regi af KKR med Peter Møller som formand skal 
lave et udkast til afsnit som skrives ind i udkastet og præsenteres i marts. Sekretariatet koordinerer 
med KKR.  

Indstilling drøftet og anbefalet godkendt med de ovenstående ændringer og bemærkninger.  

Vedr. pkt. 10 – Afrapportering fra ministeremnet 2013 

Der var enighed om, at gruppen skal fortsætte som et Faglig netværk og at der skal arbejdes vide-
re med de anbefalinger gruppen er kommet med. Gruppen forankres i lighed med de øvrige faglige 
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netværk i DAS og forelægger det videre arbejde ved et af de kommende møder. Sekretariatet ko-
ordinerer med formanden for gruppen.  

Indstilling drøftet og anbefalet godkendt. 

Vedr. pkt. 11 – Status på Styringsgruppens arbejde med Styringsaftalen 2014 

Der blev redegjort for det arbejde som pågår og at der arbejdes med to takstanalysemodeller, en 
som analyserer de respektive målgrupper og en som går på de enkelte driftsherrer.  

Indstillingen blev drøftet og anbefalet godkendt.  

Vedr. pkt. 12 – Ministeremnet for 2014 

Jan redegjorde for, at Hjørring kommune er udpeget som tilsynskommune og at det har en indvirk-
ning på den indstilling som fremgår af punktet, idet punktet er skrevet før udpegningen. Hjørring får 
en fremtræden rolle i arbejdet med ministeremnet. Der iværksættes ikke yderligere i forbindelse 
med etablering af en gruppe o.l.før Hjørring har holdt et indlede møde med KL ultimo januar. Se-
kretariatet koordinerer med Hjørring. Jan orienterede om, at Allan Ramsgård fra Aalborg kommune 
ikke deltager i gruppen, men at der bliver udpeget et nyt medlem fra Aalborg. 

Indstilling drøftet og anbefalet godkendt med ovenfornævnte bemærkninger.  

Vedr. pkt. 13 - Status på belægning / kapacitet på de to lands- og landsdelsdækkende tilbud CDH 
og kompasset 

Punktet blev drøftet og der var enighed om, at der skulle spørges indtil belægningen på kompasset 
og generelt i forhold til de sikrede institutioner på landsplan.  

Indstilling drøftet og anbefalet godkendt. 

Vedr. pkt. 14 – Børnehus 

Sekretariatet udsender en mail til DAS med anmodning om navn og kontaktoplysninger på rep. til 
en følgegruppe. Sekretariatet repræsenteres i følgegruppen.   

Indstilling drøftet og anbefalet godkendt. 

 

Vedr. pkt. 15 – Fælles henvendelse til Ministeriet for By, boliger og landdistrikter vedr. mulighed for 
midlertidig lejemål i almene boliger. 

Der var enighed om, støtte henvendelse med bemærkning om, at ældreområdet også skal tænkes 
ind i notatet.  

Indstilling drøftet og anbefalet godkendt med ovenfor bemærkning.  

Pkt. 16 – status på proces vedr. Taleinstituttet 

Jan redegjorde for status, og at den nedsatte arbejdsgruppe har udarbejdet en anbefaling som går 
på at der skal etableres 4 decentrale centre med udgangspunkt i nogle af specialskolerne. Ar-
bejdsgruppen med øvrig inviterede kommunale deltagere skal afholde et temamøde, hvor der skal 
arbejdes konkret med forslag til hvad Centrene skal indeholde og hvordan speciale fremadrettet 
sikres. Oplægget forelægges for KKR den 25. januar og skal efterfølgende behandles på møde i 
Kontaktudvalget den 31, januar.  



 

  5/5 

 

Indstilling drøftet og anbefalet godkendt 

 

Pkt. 17. Orientering vedr. Temadag 5. februar 

Der blev opfordret til, at genudsende invitation til de respektive politiske udvalg, idet der ikke er 
kommet så mange tilmeldinger fra de kommunale politikere. Regionsrådsmedlemmerne er godt 
repræsenteret.  

Indstilling drøftet og anbefalet godkendt 

 

 

   


