Skoleudvalget

Punkt 9.

Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
gældende fra 1. januar 2016
2015-049382
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget anbefaler at Byrådet godkender,
at udkast til styringsaftale for 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
er gældende fra 1. januar 2016
at godkendelse af udviklingsstrategi 2016 og styringsaftale 2016 godkendes med forbehold for,
at der sker tekstmæssige rettelser, eftersom Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland
udgår af det forstærkede samarbejde samt at bilag 4 af samme årsag udgår som bilag til
udviklingsstrategien.
Enslydende sagsbeskrivelse behandles i Skoleforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Skoleforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen
fremsender samlet til Byrådets behandling.
Beslutning:
Anbefales
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Sagsbeskrivelse
De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede socialområde og
specialundervisningsområdet i regionen. Ansvaret indebærer, at der hvert år skal indgås en rammeaftale om
faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på områderne.
Rammeaftalen består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale, der begge nu foreligger
til de 11 nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådets godkendelse. Begge træder i kraft pr. 1.januar
2016.
Udkastene til udviklingsstrategi og styringsaftale behandles i KKR den 25. september 2015. Da mødet i KKR
er flyttet fra den 4. september til den 25. september kan det være svært at nå godkendelsesfristen for rammeaftalen, som er den 15. oktober 2015. Det er derfor ekstraordinært i KKR besluttet at udsætte godkendelsesfristen med maksimalt en måned.

Udviklingsstrategiens indhold
Udviklingsstrategien er den del af rammeaftalen, der stiller skarpt på kommunernes ønsker til den faglige
udvikling af tilbuddene på det specialiserede socialområde. Dernæst skal udviklingsstrategien give et samlet
skøn over behovet for regulering af pladser og tilbud i Rammeaftalen.
Udviklingsstrategien består i indeværende år af flere nye elementer:





Afrapportering på central udmelding omkring voksne med kompleks erhvervet hjerneskade
Afrapportering på central udmelding omkring børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
Socialtilsyn Nords årsrapport
Afrapportering på ministertema 2015 vedr. anbragte børn og unges undervisning og uddannelse

Styringsaftalens indhold
Den økonomiske styringsaftale fastlægger de grundlæggende retningslinjer for kommunernes handel med
pladser på specialundervisningstilbud og tilbud på det sociale område i Nordjylland.
De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer, som indholdet i styringsaftalen
sigter efter:
 Incitament til effektiv drift – både for driftsherre og myndighed
 Retvisende og omkostningsbaserede takster – ydelser skal kunne sammenlignes, og priser udregnes efter samme principper
 Budgetsikkerhed for kommunerne og regionen – risiko for uforudsete udsving i økonomien skal
dækkes ind
 Udviklingstiltag – driftsherre skal sikres finansiel mulighed for løbende udvikling.
Styringsaftalen for 2016 er indholdsmæssigt stort set identisk med de forrige års aftaler, dog kan følgende
nye forhold fremhæves:



At formuleringerne i den nye takstbekendtgørelse er indarbejdet i hoveddokumentet og specifikationen
At der er indarbejdet nye formuleringer vedr. overheadberegninger og bufferpladser i såvel hoveddokumentet som specifikationen

Forbehold for politisk proces vedr. Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland
Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland har siden den 15. oktober 2014 været omfattet af rammeaftalens forstærkede samarbejde om de mest specialiserede tilbud i landsdelen. Dette medfører bl.a. en forpligtigelse til at sikre forsyningen i Nordjylland af alle tilbuddets specialer. På baggrund af indmeldinger i første
halvår 2015 til det fremadrettede forbrug har det imidlertid vist sig, at der ikke er et driftsgrundlag til fortsat at
opretholde tilbuddet i sin nuværende form.
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På denne baggrund har Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapudvalg den 9. september 2015 godkendt, at
Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland trækkes fra det forstærkede samarbejde.
Aalborg Kommune ønsker i stedet at målrette Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland til de kommuner, der ønsker at indgå bilaterale aftaler om brugen af tilbuddet.
Eftersom Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland trækkes fra det forstærkede samarbejde skal udviklingsstrategien, styringsaftalen og de tilhørende bilag tilrettes tekstmæssigt med henblik på at afspejle, hvorledes det forstærkede samarbejde ser ud for 2016.
Samtidig udgår bilag 4 som bilag til udviklingsstrategien til fordel for en omfattende revidering af bilaget. Det
skyldes, at bilag 4 er en afrapportering for den Centrale Udmelding for voksne med erhvervet hjerneskade,
hvor der særligt henvises til forsyningsforpligtelsen for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.
Når tilbuddet udgår af det forstærkede samarbejde og forsyningsforpligtelsen dermed bortfalder, er det nødvendigt at undersøge de fremadrettede konsekvenser før rapporten fremsendes til Socialstyrelsen, hvilket
skal ske senest den 1. marts 2016.

Tidsplan

Udvalg
FL SK
FL FB
FL ÆH
Skoleudvalget
FSU FB
ÆHU
Magistrat

Dato
24. september
30. september
6. oktober
6. oktober
9. oktober
28. oktober
26. oktober

Deadline
22. september
24. september
28. september
28. september
1. oktober
7. oktober
19. oktober

Byråd

9. november

19. oktober
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Fremsendes til magistrat og byråd
under forudsætning
for ÆHU godkendelse
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Bilag:
Udkast udviklingsstrategi 2016 Nordjylland.pdf
bilag 1-indmeldinger til udviklingsstrategien for 2016.pdf
Bilag 2 - det forstærkede samarbejde udvælgelseskriterier og samarbejdsmodel.pdf
Bilag 3- tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde.pdf
Bilag 4 - udkast til nordjyllands afrapportering til socialstyrelsen på den centrale udmelding vedr. voksne med
kompleks erhvervet hjerneskade.pdf
Bilag 5 - udkast til nordjyllands afrapportering på den centrale udmelding vedr. børn og unge med alvorlig
synsnedsættelse.pdf
Bilag 6 - afrapportering ministertema 2015 vedr. anbragte børn og unges undervisning og uddannelse.pdf
Bilag 7- socialtilsyn nords årsrapport 2014.pdf
Bilag 8 - lands- og landsdelsdækkende samt sikrede afdelinger - udviklingsstrategi 2016.pdf
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