Magistraten

Punkt 9.

Taleinstituttet Aalborg og Hjerneskadecenter Nordjylland
2013-51363
Skoleudvalget, Familie- og Socialudvalget og Ældre- Handicapudvalget indstiller til byrådet,
at forslag til finansieringsmodel for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland godkendes med de angivne
betingelser, og
at den centrale udmelding vedrørende erhvervet hjerneskade godkendes, som den foreligger som en del af
udviklingsstrategien.
Beslutning:
Anbefales.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Rammeaftalen for det specialiserede socialområde gældende for 2016 skal være godkendt i regionens 11
byråd og regionsrådet inden udgangen af 2015. Byrådet godkendte i mødet den 9. november 2015 rammeaftalen for 2016, men det fremgik af indstillingen til beslutning:
"Finansieringsmodellen for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland for 2016 er derfor ikke endeligt
afklaret, og behandles på KKR mødet den 20. november 2015. Der tages derfor forbehold for denne del af
udviklingsstrategien og styringsaftalen, spørgsmålet om Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland vil
komme til fornyet politisk behandling efter KKR’s forventede anbefaling i mødet den 20. november"
Derfor fremsendes denne delaftale nu til beslutning jf. nedenstående.
KKR Nordjylland har i mødet den 20. november 2015 drøftet Taleinstituttets/Hjerneskadecenter Nordjyllands
fremtid og et enigt KKR indstiller en fælles finansieringsmodel for instituttet.
Et enigt KKR Nordjylland indstiller til de 11 kommuner, at finansieringsmodellen for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland godkendes, herunder at:






Graden af objektiv finansiering udgør 4 mio. kr.,
Finansieringen er bindende for den enkelte kommune i en 4-årig periode,
Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland evalueres indholdsmæssigt i 2016 og 2018 på linje med
øvrige institutioner i det forstærkede samarbejde
Modellen baseres på 2014-forbrug,
Aalborg Kommune betaler 10 mio. kr. af de 17,7 mio. kr.

Endvidere indstilles på baggrund af KKR’s anbefaling af finansieringsmodel:


At den centrale udmelding vedr. erhvervet hjerneskade godkendes som en del af udviklingsstrategien,
under forudsætning af KKR’s godkendelse den 12. februar 2016.

KKR Nordjylland anmodede i KKR-mødet den 25. september 2015, om der skulle iværksættes en proces
med henblik på at finde en solidarisk finansieringsmodel for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.
Formålet var at forsøge at sikre Taleinstituttets fremtid som en del af det forstærkede samarbejde.
Derfor har der været igangsat et arbejde på administrativt niveau, der skulle udarbejde forskellige løsningsmodeller for instituttets finansieringsgrundlag.
På mødet i KKR Nordjylland den 20. november 2015 drøftede KKR de forskellige forslag fra Socialdirektøkredsen og Aalborg Kommune.
Et enigt KKR Nordjylland besluttede at indstille en 4-årig finansieringsmodel til de 11 kommuner, hvor graden
af objektiv finansiering udgør 4 mio. kr., baseres på 2014 forbrug og Aalborg Kommune forpligter sig til et
forbrug svarende til 10 mio. kr. af de 17,7 mio. kr.
Instituttet evalueres indholdsmæssigt i 2016 og 2018 på linje med øvrige institutioner i det forstærkede samarbejde.
Fordelingen af den objektive finansiering og restfinansieringen (fordelt efter 2014 forbrug) mellem kommunerne fremgår nedenfor.
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Central Udmelding vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade
Socialstyrelsen udsendte i 2014 en Central Udmelding vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade,
hvilket betød at landets kommuner skulle afrapportere på hvilke højt specialiserede tilbud, der var til målgruppen i de enkelte regioner. I Nordjylland er der lavet en afrapportering, der beskriver at Hjerneskadecenter Nordjylland anvendes til målgruppen, og at tilbuddet er beskyttet som en del af det forstærkede samarbejde. Afrapporteringen er en del af Rammeaftalen 2016, som netop er blevet godkendt. Da Rammeaftalen
skulle godkendes var det uvist om Taleinstittuttet/Hjerneskadecenter Nordjylland fortsat ville være en del af
det forstærkede samarbejde, og derfor blev det besluttet at vente med godkendelse af afrapporteringen på
den centrale udmelding til der var en finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.
Derfor lægges der nu op til, at afrapporteringen på den centrale udmelding vedr. erhvervet hjerneskade kan
godkendes under forudsætning af KKR’s godkendelse den 12. februar 2016.
Bilag
Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade
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Bilag:
Nordjyllands afrapportering til Socialstyrelsen på den centrale udmelding vedrørende voksne med kompleks
erhvervet hjerneskade.pdf
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