
  

 

 

Temadrøftelse af det specialiserede socialområde  

herunder godkendelse af styringsaftalen for 2015 
 

 
 Ved direktør Henrik Aarup-Kristensen, Brønderslev kommune  

Formand for socialdirektørkredsen,  

 

 
 

  



 

DET SPECIALISEREDE OMRÅDE 

 

• Området dækker indsatser til: 
o Udsatte børn og unge 

o Børn, unge og voksne med handicap 

o Børn, unge og voksne med psykiske lidelser 

o Unge og voksne med misbrug 

o Hjemløse 

• Kommunerne er hovedaktørerne. Samarbejdet på 
området er siden 2007 blevet koordineret via de 
årlige rammeaftale 

• Området udgør ca. 18 pct. af de samlede kommunale 
serviceudgifter. Udgiften i Nordjylland er ca. 4,9 mia. 
kr./år  

 

 

 



 

HVORFOR BEHOV FOR SAMARBEJDE? 

• For at sikre gode rammer i landsdelen for udsatte og 
handicappede borgere  
 

• For at opretholde de nødvendige specialiserede tilbud 
i landsdelen 
 

• Handlen på tværs af kommunegrænser giver 
koordinationsbehov: 
o For at styre udgiftsudviklingen 

o For at undgå sub-optimering 

 



 

ÅRLIG RAMMEAFTALE 

Årlig rammeaftale = udviklingsstrategi + styringsaftale 
 

Udviklingsstrategien:  
• Den faglige udvikling – hvilke emner vil vi samarbejde 

om? 

• Vurdering af forsyningssikkerheden – har vi de tilbud, der 
er brug for?  
 

Styringsaftalen: 

• Regler for prisfastsættelse og øvrige handelsbetingelser 

• Regler for oprettelse/overtagelse/lukning af tilbud 

• Aftaler om prisudviklingen 



 

STYRINGSAFTALENS  

GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 

 

• Incitament til effektiv drift  

• Taksterne skal være retvisende  

• Budgetsikkerhed  

• Rum til udviklingstiltag  



 

STYRINGSAFTALEN 2015 

• Fokus på at styrke incitamenterne til at oprette 

nye højt specialiserede tilbud  

 

• Nye regler for overtagelse af Regionens tilbud 

 

• Finansieringsaftalen fra Aalborgs overtagelse af 

Taleinstitut fortsat gældende 



 

ANALYSE AF TAKSTUDVIKLINGEN  

 

• Krav i styringsaftalen om årlig analyse af 
takstudviklingen  

 

• Formål:  
- sikre åbenhed og dialog om takstudviklingen 
- vurdere behovet for aftale om takstudviklingen 
 

• Data: de årlige takstindmeldinger  
Metode: udviklingen over tid i ”gennemsnits-taksten”  
 

 

 

 

 



                                   
Fra 2012-2013: gennemsnitligt fald på 0,1 pct. i taksterne 

Fra 2013-2014: gennemsnitligt fald på 1,6 pct. i taksterne 

 

Dvs. samlet fald i perioden på 1,7 pct. efter regulering for den 
almindelige løn- og prisudvikling 
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Kommune/region Andel pladser  

i rammeaftalen 

Brønderslev 3,6% 

Frederikshavn 3,5% 

Hjørring 7,5% 

Jammerbugt 1,2% 

Mariagerfjord 7,2% 

Morsø 1,8% 

Rebild 0,9% 

Region Nordjylland 20,9% 

Thisted 1,9% 

Vesthimmerland 10,2% 

Aalborg (F & B) 7,7% 

Aalborg (Æ & H) 33,6% 

Total 100% 



 

NATIONAL KOORDINATION 

• Baggrund: politisk aftale om opfølgning på 

evalueringen  af kommunalreformen 

• Formål: undgå uhensigtsmæssig afspecialisering 

• Metode: øget centralisering i form af overvågning, 

afrapporteringer og mulighed for driftspålæg 

• I 2015 skal der afrapporteres om tre målgrupper: 

o Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade 

o Blinde og stærkt svagsynede børn og unge 

o Borgere med svære spiseforstyrrelser 

 

 

 

 

 



 

NATIONAL KOORDINATION  

– STATUS I NORDJYLLAND 

Udgangspunkt: 

• Vi skal undgå central indblanding 

• Vi er godt forberedt qua vores ”Forstærkede 
samarbejde” 

• KKR får central rolle 

 

Udfordringer: 

• Tid, tid, tid…  

• Risiko for stor papirmølle 

• Hvor meget kommer dagspressen til at sætte 
dagsordenen? 

 


