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Møde Møde i Socialdirektørkredsen 

Tid 6. oktober 2011, kl. 13.00-16.00 

Sted Boulevarden 13, repræsentationslokale 3 

Deltagere Kredsen af socialdirektører 

Afbud Jan Nielsen, Jane Hvas, Jens Nørgaard, (Per Heitmann deltog i stede for) og Henrik Leth 

Sagsnr./Dok.nr. 2011-43820 / 2011-296084 

  

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra møde den 11. august i socialdirektørkredsen 

Referat 

Charlotte Houmøller, havde en kommentar i forhold til det tidligere indmeldte pladsantal på Fantasten og Danahus, da det 
vil ske en justering af pladsantallet med harmoniserede takster. 

3. Orientering fra møde i Kommunaldirektørkredsen (KDK) 13. august vedr. behandling af sekretariatets forankring 
m.m samt orientering fra møde i FU vedr. udpegning af Forretningsudvalgets formand (BH) 

Referat 

Benjamin redegjorde for den drøftelse som fandt sted, i forhold til behovet for en nærmere afklaring af sekretariatets 
forankring samt en mere systematisk involvering af KDK i processen omkring udarbejdelsen af rammeaftalen. Formanden 
for FU deltager ved KDK’s møder i marts / juni, hvor udkastet bliver præsenteret og kredsen får mulighed for, at komme 
med input før den politiske behandling i KKR. Kommunaldirektørerne havde endvidere besluttet at Frederikshavn kommune 
repræsenteret ved Direktør Jes Lunde indtræder i FU.  

Benjamin orienterede fra møde i FU hvor det blev besluttet, at Jan Nielsen fortsætter som formand for FU. Det blev også 
besluttet at Sekretariatet har den daglige sparring med formanden som også har den daglige styring af sekretariatet.  I 
forhold til de overordnede strategiske beslutninger, træffes disse i kredsen af socialdirektører. 

Dorte Jende ytrede et ønske om, at det bliver udarbejdet et procedurenotat, således at de overvejelser der har fundet sted 
kan genfindes. Dette vil blive udarbejdet af rammeaftalesekretariatet og KKR sekretariatet i fællesskab og forelagt 
socialdirektørerne. 

4. Drøftelse af forslag til eventuelle emner i den økonomiske styringsaftale (HETH) 
Forretningsudvalget har ved møde 14. september udarbejdet følgende forslag til mulige emner i styringsaftalen for 
2013: 

 Flerårig / langsigtet aftale for nogle af tilbuddene (de meste specialiserede / den øverste, øverste del af 
trekanten) med bindings elementer 

 Bilaterale aftaler udkast til hvordan en sådan aftale kan se ud 

 Udkast til spilleregler for overtagelse af tilbud 
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 En fælles model for differentierede takster  

 Etiske retningslinjer for ”hvordan vi behandler hinanden” – se selvstændigt bilag. 
 
Socialdirektørkredsen bedes drøfte de ovenfornævnte forslag og evt. drøfte andre forslag med henblik på en endelig 
godkendelse i Den Administrative Styregruppe 27. oktober 
 
Referat 
 
På baggrund af indstillingen til punktet, var det en kort drøftelse af hvorvidt beslutninger som vedr. arbejde med 
rammeaftalen skal ligge i direktørkredsen eller i Den Administrative Styregruppe. Ved det næste møde i kredsen som er den 
14. december, vil en drøftelse af ”snitflade” sættes på dagsorden. 
 
Hilde E. Thun Holst redegjorde for baggrund for de foreslåede emner til en styringsaftale, og at de har været til drøftelse i 
Styringsgruppen og FU. Styregruppen vurderede, at det først og fremmest er behov for, at se på hvor omfattende en 
langsigtet aftale med blandt andet bindingselementer skal være, herunder en ”redegørelse” af ”hvad taler for at gå den ene 
vej, og hvad taler for noget andet”.  Der kan opstå uforudsete ændringer, og hvordan vil man håndtere dette (hvad sker hvis 
en borger ændrer behov / dør e.l.?). Der var også en drøftelse af behovet for en driftsherre til at vide, om der er 
efterspørgsel til de tilbud de driver.   
 
Styringsgruppen udarbejder nogle mere konkrete forslag til indhold, som fremlægges for direktørerne ved møde den 14. 
december.  
 
Dorte Jende redegjorde for en henvendelse, hun har fået i forbindelse med et møde afholdt i Regionens Forretningsudvalg 
den 3. oktober, hvor der var en indstilling vedr. Østerskoven (pkt. 7) og et af Sødisbakkes dagtilbud i Randers (pkt. 6). 
Henvendelsen rettede sig mod den mulige takststigning, som ville komme som følge af renovering af Østerskovens 
bygninger og en bindingsperiode på 15 år ved køb af pladser, samt en høringsproces i forbindelse med lukning af et 
dagtilbud i Randers. Direktørerne ønskede, at Sekretariatet skulle rette en forespørgsel til regionen om en nærmere 
redegørelse af de to punkter, da det blandt andet var en usikkerhed i forhold til, hvem som skal yde tomgangsgaranti, og 
hvorvidt sagerne har været drøftet i DAS. Det var også et ønske om, at Regionen ved det næste møde kommer med en 
redegørelse af beslutning truffet i Regionsrådet, hvor det fra administrationens indstilling fremgår, at regionsrådet ikke skal 
godkende en takstreduktion. 
 
Endelig var det under punktet en orientering fra Dorte Jende vedr. hjemtagelse af Vestervang og Skovvænget, hvor de 
løbende har kontaktet Regionen men ikke har fået et svar. 
 
 
5. Drøftelse af forslag til eventuelle emner i den faglige udviklingsstrategi (HETH) 

Det har været afholdt et møde i udviklingsstrategigruppen og det var her en anbefaling om, at faglighed i tilbuddene 
kunne være et emne at kigge på. Det primære input i den faglige del, er kommunernes tilbagemeldinger. 
Forretningsudvalget har tilsluttet sig anbefalingen om et særlig fokus på faglighed og orienterede i den forbindelse om, 
at det i Silkeborg kommune i samarbejde med KL er igangsat et kvalitetsprojekt ”Kvalitet i Kommunerne” og det blev 
opfordret til at, Sekretariatet ser nærmere på dette projekt.  

Socialdirektørkredsen bedes drøfte de ovenfornævnte forslag og evt. drøfte andre forslag med henblik på en endelig 
godkendelse i Den Administrative Styregruppe 27. oktober 
 
Referat 
Hilde E. Thun Holst redegjorde for baggrunden for forslaget om, at næste års rammeaftale skal have et særligt fokus på 
faglighed og kvalitet, som hovedsagligt handlede om et generelt ønske fra både politisk og administrativt hold, om en øget 
fokus på kvalitet i tilbuddene.  Styregruppen drøftede to tilgange til et fokus på kvalitet. En vinkel der sætter fokus på 
”hvilken kvalitet har vi fremelsket efter kommunalreformen”, og en anden vinkel, der er at sætte frit fokus på kvalitet. Det 
var enighed om, at det er svært at drøfte kvalitet uden at snakke effekt – det skal måles i forhold til noget – effektmåling. 
Effektmåling er et omfattende område, men det var enighed om, at det er et område, som det skal kigges nærmere på.  

Under punktet var det også en drøftelse af tidsperspektivet / tidspresset i rammeaftalearbejdet. Hilde har i forbindelse med 
et møde med en af kontorcheferne i Socialministeriet orienteret om både de korte tidsfrister i forhold til udarbejdelsen, 
men også at det administrativt fortsat er lidt tungt. Dette er taget med til ministeriet i forhold til det videre arbejde med det 
nye rammeaftalekoncept og evalueringen heraf.  
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Endelig var det en drøftelse af den kommende dialogrunde til både det politiske og administrative niveau i kommunerne, da 
der var et spørgsmål om, hvilket udbytte de politiske dialogmøder giver, da politikerne ikke spørger så meget indtil 
rammeaftalerne. Et af synspunkterne var, at hvis området skal fylde mere i den politiske bevidsthed, så må vi – ved samle 
dem, der interesserer sig for området – give et større ejerskab til den opgave som kommunerne har fået gennemansvaret 
for rammeaftalerne Politikerne har også holdninger til, hvad der fylder for dem, styringsmæssigt.  
 
 
6. Status på proces vedr. Halfway House (BH) 

Det blev den 13. september afholdt et fælles møde for forretningsudvalget på henholdsvis social og sundhedsområdet. 
Formålet med møde var at drøfte den videre proces i forhold til projektet Halfway House. På mødet blev det besluttet at 
opgave med den videre proces ligger i KKR sekretariatet.  

Referat 

Benjamin orienterede om, at opgaven fortsat ligger I KKR. Direktørerne anmodede om, at der hurtigst muligt og inden 
udgangen af oktober måneden bliver udarbejdet et brev med en ”bruttoliste” af uafklarede temaer i forhold til projektet. 
”Bruttolisten” udarbejdes af KKR sekretariatet i dialog med Jane Hvas og Jesper Hosbond - som på fællesmøde mellem 
forretningsudvalgene for hhv. Social og Sundhedsdirektørerne blev udpeget som tovholdere. 

 
7. Kategorisering (HETH) 

Som et led i udarbejdelsen af rammeaftalen for 2013, kan det med fordel være en nærmere drøftelse af hvilke tilbud som 
det fremadrettet skal samarbejdes om:   

 Favner de tilbud som i dag er omfattet af rammeaftalen bredt nok? 

 Er det de rigtige tilbud det samarbejdes om? 

Drøftelse af hvilke muligheder som er i forhold til tolkning af lovgivning – den kommer på igen. Udsender oversigt over de 
fem regioners tolkning og kategorisering.  

Referat 

Det var enighed om, at se på kategoriseringen igen såfremt lovgivningen giver plads til anden fortolkning end den som har 
været anvendt indtil nu. Hilde orienterede om, at det er forskellig praksis i de fem regioner, og at det med fordel kan ses på 
om kategoriseringen kan laves på en alternativ måde. Benjamin henviste til, at H.C. Maarup er meget optaget af 
tilbudsviften, og at det er vigtigt med en fælles forståelse og ensartet praksis i forhold til hvilke tilbud som er med, og hvilke 
som kan holdes udenfor.  

Oversigt over de fem regioners metode til kategorisering bliver vedlagt dette referat.   

 

8. Status på Specialundervisning (BH) 

Referat 

Der er ikke kommet en nærmere afklaring af opgaven med Specialundervisning. Regionen er fortsat ansvarlig for 
udarbejdelsen af næste års rammeaftale.  Punktet genoptages når en nærmere afklaring foreligger.  

9. Orientering vedr. Faglig netværk for udsatte børn og unge (HETH) 

De 11 nordjyske kommuner har med frist den 15. september haft mulighed for at melde repræsentanter ind til netværket. 
Det har 7 ud af 11 kommuner gjort, heraf har én kommune meldt både en repræsentant fra myndighed og driftherre ind.  
De kommuner der ikke har meldt repræsentanter ind er: Morsø, Hjørring, Vesthimmerland og Mariagerfjord.  

Referat 

Mariagerfjord og Vesthimmerland melder tilbage med repræsentanter. Det blev besluttet ,at Sekretariatet kontakter 
Hjørring kommune for nærmere information om et allerede etableret netværk på området i forhold til en afklaring af, 
hvorvidt det giver mening med to netværk.  
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10. Orientering vedr. Sekretariatets hjemmeside 

Det er blevet etableret en hjemmeside for sekretariatet. Arbejdet med at lægge dokumenter på er begyndt og 
hjemmesiden er operationel og lanceres den 12. oktober. Sekretariatet vil udsende en mail med adresse / link til 
hjemmesiden samme dag. 

Referat 

Det blev ytret et ønske om, at hjemmeside skal indeholde et særligt faneblad for politikere.   

11. Evt 

Dorte havde et spørgsmål i forhold til, hvorvidt Aalborg kommune vil gennemføre den foreslåede 2 % besparelse, da 
Aalborg kommunes beslutning er vigtigt i forhold til opbakningen lokalt i de andre kommuner. Det blev redegjort for, at 
Ældre og Handicapforvaltningen og Familie og Beskæftigelses forvaltningen ved behandlingen i de respektive udvalg, havde 
to forskellige indstillinger, men at det i indstillingen til byrådsbehandlingen fremgik en anbefaling om en 2 % takstreduktion 
for tilbuddene omfattet af rammeaftalen.  I forhold til FB’s indstilling fremgik det, at der i forbindelse med budget 2012 
foretages en konkret vurdering i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen med henblik på at opnå en 2% reduktion i 
takstgrundlaget. Besparelsen er indregnet i AAK’s budget forslag for 2012. 

Charlotte havde følgende tilføjelse til orientering:  

 Danahus og Fantasten – der er tale om en harmonisering af taksterne mellem de to tilbud 

 VoksenBøgen bliver 20 pladser i 2012. 

 Stjernehusene bliver 12 pladser. 

 Danahus 13 pladser 

Øvrige tilbud uændret pladsnormering 

 

12. Næste møde i socialdirektørkredsen er 14. december kl. 10.00-12-00 

 

 

 


