Magistraten

Punkt 14.

Udviklingsstrategi 2016
2015-008398
Familie- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender, at vedhæftede
tre bilag fremsendes til Rammeaftalesekretariatet som indmeldinger til Udviklingsstrategien 2016.
Ældre- og Handicapudvalget: Mette Ekstrøm og Hans Peter Beck var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og
specialundervisningsområdet, og denne koordinering af områderne indebærer ansvaret for at udarbejde den
årlige rammeaftale. Dette er et redskab for kommunalbestyrelserne i Nordjylland til - på tværs - at styre den
faglige udvikling, kapacitet og økonomi på områderne.
Rammeaftalen består helt overordnet af to aftaledokumenter:
- Udviklingsstrategien
o
Tendenser og udvikling
o
Det forstærkede samarbejde
o
Centrale udmeldinger (voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og børn og unge med alvorlig
synsnedsættelse)
- Styringsaftalen (kapacitets- og økonomistyringsdel).
Rammeaftalens udviklingsstrategi har til formål at koordinere udviklingen i de eksisterende tilbud inden for
det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde i Nordjylland samtidigt med, at den skal
belyse udviklingen i efterspørgslen efter pladser og tilbud. Udviklingsstrategien er dermed en strategi for,
hvordan det fælleskommunale og regionale samarbejde om det specialiserede område skal udvikle sig.
I forbindelse med udviklingsstrategien præsenterer kommunerne dermed hvert år deres forventninger til
ændringer i forbruget af pladser. Samtidigt gives der et overblik over, hvilke foranstaltninger kommunerne
har etableret eller planlægger at etablere, der kan have betydning for planlægning og udvikling af tilbud på
såvel social- som specialundervisningsområdet i de andre kommuner og Region Nordjylland. I
udviklingsstrategien fastlægges desuden de fokusområder, som de nordjyske kommuner og Region
Nordjylland ønsker at arbejde særligt med, herunder et årligt tema som socialministeren udmelder for
området.

Input til Udviklingsstrategi 2016
Tendenser og udvikling – bilag 1:
I vedhæftede bilag ses Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens og Ældre- og Handicapforvaltningens input
til udarbejdelsen af Udviklingsstrategi 2016.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Der er fortsat fokus på anbragte unges skolegang, unge og misbrug, fleksible løsninger og større
inddragelse af netværk, som stiller andre krav til rammeaftaletilbuddene end hidtil. Dertil kommer, at det er
forventningen, at der vil være et faldende behov for pladser på Birken fra 2016. På voksenområdet opleves
en stigning i antal sager vedrørende borgere med kompleks hjerneskade, som har behov for et varigt
botilbud. Ligeledes opleves en stigning i antal unge borgere med en sindslidelse og et samtidigt misbrug
samt unge borgere med en svag begavelse.
Ældre- og Handicapforvaltningen
Dominerende tendenser i 2015/2016 vurderes at være 1) Øget fokus på bostøtte og dermed forventning om
mindre behov for botilbud til borgere med ikke for svære funktionsnedsættelser, 2) Stigning i antal borgere,
der erhverver hjerneskade og 3) Stigning i antallet af borgere med autismespektrum diagnoser.
Ældre- og Handicapforvaltningen oplever endvidere som driftsherre, at tidligere års tendenser til at trække
borgere fra forvaltningens tilbud på det specialiserede socialområde hjem i lokale tilbud synes at vende. Der
opleves en stigende efterspørgsel fra eksterne myndigheder efter de specialiserede pladser i Ældre- og
Handicapforvaltningens tilbudsvifte.
Det særligt forstærkede samarbejde (Myndighed) – bilag 2
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Herudover er vedlagt 2 andre bilag med input til Udviklingsstrategien for 2016. Et skema med indberetning i
forhold til det forstærkede samarbejde på både børne- og voksenområdet i Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Et samarbejde hvor det forventes at alle
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nordjyske kommuner med mellemrum vil have behov for at benytte tilbuddene, da der er tale om de mest
specialiserede tilbud i Nordjylland. Skemaet angiver Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens og Ældre- og
Handicapforvaltningens forventede efterspørgsel ift. de mest specialiserede tilbud.
Det særligt forstærkede samarbejde (driftsherreindmeldinger)
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen har ikke som driftsherre nye
tilbud, der skal indmeldes ifht det særligt forstærkede samarbejde.
Centrale udmeldinger (voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og børn og unge med alvorlig
synsnedsættelse)- bilag 3
Endeligt er vedlagt et andet skema for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Skemaet angiver de
tendenser Aalborg Kommune samlet set ser på området. Området er centralt udmeldt af Socialstyrelsen for
at sikre den nødvendige koordination og planlægning på tværs af kommuner og regioner ift. de højt
specialiserede indsatser og tilbud. Som udfordring på området oplyses, at Aalborg Kommune oplever en
vigende efterspørgsel efter de højt specialiserede indsatser, som Aalborg Kommune overtog i form af
Hjerneskadecenter Nordjylland samt en reduktion i bevillingen af de enkelte indsatser. Dette bidrager til det
højt specialiserede niveau er under pres, og der arbejdes på at finde en faglig og økonomisk bæredygtig
model for tilbuddet inden 2016.
I forhold til den centrale udmelding vedrørende børn og unge med alvorlig synsnedsættelse har Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen ingen indmeldinger, i og med myndighedsansvaret ligger i Skoleforvaltningen
(PPR).
Det videre forløb
Det samlede skemamaterialet vil efter behandling i egne forvaltninger og udvalg blive samlet i ét sæt der
herefter vil tilgå magistrat og byråd.
Når alle de nordjyske kommuners og Region Nordjyllands input er tilgået sekretariatet for rammeaftaler,
udarbejder sekretariatet for rammeaftaler selve udviklingsstrategien og styringsaftalen, som tilsammen udgør
rammeaftalen. Rammeaftalen 1. behandles på DAS møde i juni 2015. Rammeaftalen 2. behandles på DAS
møde i august 2015.
Rammeaftalen behandles i KKR den 4. september 2015, hvorefter den udsendes til behandling i
kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets behandlinger skal
være afsluttet senest den 15. oktober 2015.
Den 16. marts 2015 er deadline for fremsendelse til sekretariatet for rammeaftaler. Her er bevilget
udsættelse.
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Bilag:
bilag 1 til byrådet.docx
bilag 2 byrådet.docx
bilag 3 byrådet.docx
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