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Ny Nordjysk
Socialaftale

Nordjysk Socialaftale er den politiske
aftale der sikrer:

• Styring og koordinering

• Sammenhæng i tilbudsviften

• Udvikling og samarbejde på tværs

→ af det specialiserede socialområde, 
som anvendes på tværs af
kommunerne



Udvikling og samarbejde på tværs

VISION

Egenmestring og 
meningsfulde 
fællesskaber

FOKUSOMRÅDE 1

Sammen om en 
stærk 
Socialpsykiatri

FOKUSOMRÅDE 2

Den gode 
alderdom

FOKUSOMRÅDE 3

Effektive og 
vidensbaserede
indsatser

• Visionen i Nordjysk Socialaftale 
sætter retningen for samarbejdet 
de næste to år

• Socialpolitisk Dialogforum 10. juni 
2022

• Visionen udmøntes gennem 3 
fokusområder



Styring og økonomi

Definerer rammerne for køb af indsatser til borgere med et 
handicap eller sociale udfordringer. 

Nye beføjelser i styringsaftalen i år:
▪ Mulighed for at indregne leverede ydelser efter Sundhedsloven i 

taksterne i sociale indsatser. 

▪ Præcisering og gennemskrivning af aftalen vedr. tillægsydelser og 
forhandlede takster



Sammenhæng ift. tilbudsviften

Fokus på to små og komplekse målgrupper:
▪ Borgere med udviklingshæmning og dom til åbent regi

▪ Børn og unge med autismespektrumforstyrrelser

Det forstærkede samarbejde

Holder hånden under de mest unikke tilbud i landsdelen, gennem:
▪ Beskyttede konkurrencevilkår.

▪ En systematisk og forpligtende dialog om både efterspørgsel og udbud.

▪ En forpligtelse til at indgå i tidlig fælles indsats, hvis der er behov for særlige initiativer 
eller dialog for at sikre tilbuddenes fortsatte bæredygtighed.

▪ Der arbejdes på en evaluering af dette samarbejde mhp. fremtidig organisering af 
samarbejdet. 



Fokus på mindre 
målgrupper

National koordination

Socialstyrelsen har fokus på 35 udvalgte mindre målgrupper. 

Hvis de er bekymret for udbuddet af tilbud til målgrupperne, kan de lave en Central 
Udmelding. I  den foregående aftaleperioden har de nordjyske kommuner skullet 
redegøre for udbuddet af tilbud til følgende grupper:

• Borgere med udviklingshæmning og dom 

• Gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug med behov for døgnindsats

• Borgere med svære spiseforstyrrelser 

Lands- og landsdelsdækkende tilbud

I regi af KL er der fokus på de lands- og landsdelsdækkende 
specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger, som der hel eller delvis objektiv 
finansiering til.


