
 

                                                                                       

Procedure for at udmelde tilbud af det forstærkede samarbejde  
 

Tillæg til ”Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland” 

I model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede tilbud i Nordjylland fremgår det, hvorledes tilbud kan omfattes af det 

forstærkede samarbejde, men ikke hvordan tilbud udmeldes af det forstærkede samarbejde, hvilket beskrives i dette tillæg. 

Tillægget er godkendt af Den Administrative Styregruppe den 17. november 2016. 

 

Procedure for udmelding af tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde 

Tilbud er omfattet af det forstærkede samarbejde for en toårig periode, og kan meldes ud med et års varsel, såfremt det godkendes 

af aftaleparterne jf. nedenstående procedure. Udmeldingen træder dog først i kraft ved udløb af aftaleperioden. 

 

Processen vedr. udmelding kan igangsættes på følgende måder: 

1) Driftsherre indmelder, at tilbuddet fremadrettet ikke ønskes omfattet af det forstærkede samarbejde. 

2) Kommunerne indmelder, såfremt de fremadrettet ikke ønsker, at tilbuddet omfattes af det forstærkede samarbejde det 

kan eks. være fordi der er sket ændringer i målgruppen som giver anledning til at kommunen ønsker at oprette et tilbud i 

eget regi.  

 

Vurdering af udmeldingen: 

1) Ekspertpanelet skal vurdere ønsket om udmelding på følgende punkter: 

a) Lever tilbuddet fortsat op til kriterierne for at være omfattet af det forstærkede samarbejde 

b) Afdækning af hvilke konsekvenser en evt. udmelding får. Afhængig af situationen kan afdækningen enten berøre 

konsekvenser for tilbuddet eller målgruppen eller om udmeldingen får betydning for udbuddet af specialiserede 

kompetencer på området i Nordjylland.  

2) Ekspertpanelets vurdering indstilles til Den Administrative Styregruppe, der på baggrund af Ekspertpanelets vurdering tager 

stilling til om udmeldingen af tilbuddet vil give udfordringer i forhold til behov for specialiserede kompetencer i Nordjylland 

a. Såfremt tilbuddet ønskes udtaget af det forstærkede samarbejde fordi det ikke længere er rentabelt at drive, 

men kommunerne fortsat ønsker at tilbuddet eksisterer, så bør tilbuddet sættes i det forstærkede samarbejdes 

nødspor med henblik på, at der findes en løsning i fællesskab mellem de nordjyske kommuner og driftsherren. 

3) Det politiske niveau træffer endelig beslutning om udmeldingen i forbindelse med behandlingen af Rammeaftalen. 

 

Proceduren betyder, at årshjulet for udvælgelse af tilbud til det forstærkede samarbejde fremadrettet vil se således ud: 

 

Årshjul for udvælgelse af tilbud til det forstærkede samarbejde  
Måned Aktivitet Beskrivelse 

Januar Indmelding/udmelding af 
tilbud 

- Årligt: Alle driftsherrer har mulighed for at indmelde nye tilbud til det forstærkede 
samarbejde 

- Lige år: Mulighed for at udmelde tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde 

Februar Ekspertpanel - Ekspertpanelet vurderer eksisterende samt nyindmeldte tilbud efter kriterierne for tilbud 
omfattet af det forstærkede samarbejde.  

- Særligt for lige år: Såfremt der er meldt tilbud ind som ønskes at udgå af det forstærkede 
samarbejde, så vurderer ekspertpanelet ønsket om udmelding jf. proceduren herfor 

- Særligt for ulige år: Hvis der ikke er meldt nye tilbud ind afholdes mødet ikke 

Marts DAS - DAS behandler ekspertpanelets forslag om, hvilke tilbud der fra den 1. januar det 
kommende år skal være omfattet af det forstærkede samarbejde 

April KKR - Eventuel KKR behandling af tilbud der udgår af det forstærkede samarbejde 

August- 
oktober 

Endelig behandling i DAS og 
politiske udvalg 

- Rammeaftalen, herunder forslag til tilbud der omfattes af det forstærkede samarbejde 
behandles 

Januar Ikrafttræden - Aftaleperioden for de udpegede tilbud træder i kraft 

 

Bilag: Skema til udmelding af tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde jf. nedenfor  



 

BILAG: UDMELDING AF TILBUD OMFATTET AF DET FORSTÆRKEDE SAMARBEJDE  
 

 
Afsnit 1 Driftsherrers udmelding af tilbud  
 

 
Navn på driftsherre 
 

 
(venligst udfyld her) 

Navn på kontaktperson og 
kontaktoplysninger 

(venligst udfyld her) 

 

 
Tilbudsnavn Tilbuddet ønskes udmeldt af det forstærkede samarbejde 

(Angiv navn på tilbud) (sæt kryds) 

  

  

 

Angiv navn på tilbud 
Beskriv om der er særlige karakteristika ved målgruppen eller 
tilbuddet som gør at tilbuddet ikke længere kan leve op til kriterierne 
for det forstærkede samarbejde 
Eksempelvis målgruppens størrelse, udvikling el. 

 

Andre årsager til ønsket om udmelding eksempelvis 
belægningsmæssige udfordringer 

 

  

 

 

Afsnit 2 Kommunale ønsker om at tilbud udtages af det forstærkede samarbejde  

 
 
Navn på kommune 
 

 
(venligst udfyld her) 

Navn på kontaktperson og 
kontaktoplysninger 

(venligst udfyld her) 

 
 

Angiv navn på tilbud:  

 

Angiv navn på tilbud 
Beskriv årsagen til at kommunen ikke ønsker 
at tilbuddet fortsat er omfattet af det 
forstærkede samarbejde 

 

Beskriv hvordan kommunen vil håndtere 
målgruppens behov hvis tilbuddet ikke er 
omfattet af det forstærkede samarbejde  

 

Angiv om kommunen ønsker at oprette et 
konkurrerende tilbud 

 

 


