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Skoleudvalget indstiller til Byrådet,
at Nordjysk Socialaftale 2018-2020 godkendes
at tilbuddene under det forstærkede samarbejde godkendes for aftaleperioden 2019-2020.
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Sagsbeskrivelse
Resumé
Alle kommuner i Nordjylland skal sammen med Region Nordjylland sikre en fælles koordinering af det
specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland. En del af dette arbejde består i at der
laves en Nordjysk Socialaftale (tidl. Rammeaftalen), som skal være med til at sætte en politisk retning for
samarbejdet på tværs af kommunerne og Regionen. Sidste år blev Nordjysk Socialaftale 2018-2019
godkendt, men da der efterfølgende er ændret i Serviceloven skal denne nu være gældende for to år fra
2019. Derfor er forrige års socialaftale nu revideret, så den også gælder for 2020.
Nordjysk Socialaftale 2018-2020 har været forelagt KKR Nordjylland (14/9-18) og formandskabet for
Kontaktudvalget (24/9-18) og er nu lagt ud til godkendelse i de nordjyske byråd og Region Nordjyllands
regionsråd. I Aalborg Kommune behandles Nordjysk Socialaftale 2018-2020 i Familie- og Socialudvalget,
Ældre- og Handicapudvalget, Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og i Magistraten og Byrådet, da alle
udvalg har en aktie i området. Handicaprådet er endvidere høringspart.

Sagsfremstilling
I januar 2018 blev Serviceloven ændret, således at socialaftalerne skal være toårige. Socialministeriet har
den 25. juni 2018 oplyst Socialstyrelsen, at ministeriet tolker lovgivningen således, at der i 2018 skal
godkendes en socialaftale, der er gældende for 2019 og 2020. Det blev nævnt udtrykkeligt, at dette også
gælder for Nordjylland og Sjælland som har toårige rammeaftaler for 2018-2019. Derfor er Nordjysk
Socialaftale revideret, så den nu også gælder for 2020.
Fortsættelse af vision og fokusområder
Der er arbejdet efter en minimumsmodel, hvor det er de samme temaer, der indgår, og man dermed benytter
det ekstra år til at komme i dybden med temaerne. Der er kun udarbejdet få ændringer til den nye
socialaftale; et nyt forord samt en række mindre ændringer, fx opdateret Nordjyllandskort og opdateret status
på udgiftsreduktionen.
Den overordnede vision i Nordjysk Socialaftale er således fortsat et fokus på hvordan de nordjyske
kommuner og regionen kan styrke samarbejdet omkring borgerens muligheder og potentiale for i højere grad
at kunne mestre eget liv.
For at understøtte og fokusere visionen om øget egenmestring er der tre fokusområder:
 Socialfagligt fokus på beskæftigelse


Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien



Nye samarbejdsformer

Der er udarbejdet en status på den foreløbige udmøntning af visionen og fokusområderne, som kan ses
HER

Udbud/efterspørgsel
Som en del af lovgivningen skal der i rammeaftalen indgå en vurdering af, om der er balance mellem udbud
og efterspørgsel. Rammeaftalesekretariatet har lavet en vurdering heraf i august 2018, og de konkluderer på
baggrund af dette, at der overordnet set er balance mellem udbud og efterspørgsel.

Det forstærkede samarbejde
Det forstærkede samarbejde er en overbygning til Nordjysk Socialaftale, hvor man samarbejder om at holde
hånden under de mest specialiserede tilbud. Tilbud er omfattet af det forstærkede samarbejde for to år af
gangen.
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Næste aftaleperiode gælder for 2019-2020, og det anbefales, at de tilbud der har været omfattet af det
forstærkede samarbejde i de seneste to år fortsætter i næste aftaleperiode. Undtaget heraf er dog
Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland, som har en særlig finansieringsaftale, og som der derfor vil
være en særlig proces for.
Undtaget er også Strandgården, der er en del af Region Nordjyllands hjerneskadeområde. Det regionale
hjerneskade-område består aktuelt af to tilbud: Neurocenter Østerskoven og Rehabiliteringscenter
Strandgården. Begge tilbud er omfattet af det forstærkede samarbejde.
Administrationen i Region Nordjylland har indstillet over for Regionsrådet, at den regionale indsats på
hjerneskadeområdet fremover samles på ét tilbud.
Formålet er at understøtte den fremadrettede faglige og økonomiske bæredygtighed i opgavevaretagelsen
med henblik på at sikre, at der fortsat kan leveres en højt specialiseret rehabiliteringsindsats til borgere med
medfødt og erhvervet hjerneskade.
Der lægges således op til, at indsatsen samles på Neurocenter Østerskoven, og at Rehabiliteringscenter
Strandgården som konsekvens heraf nedlægges under forudsætning af godkendelse på Regionsrådets
møde den 30. oktober 2018.
Regionen, som er driftsherre, vurderer at ændringen vil styrke rehabiliteringsindsatsen til gavn for de
nordjyske borgere.
Der henvises til bilag 2 for en nærmere beskrivelse af ændringen i Specialsektoren, Region Nordjylland.
Høringssvar fra Handicaprådet er vedlagt.
Tidsplan

FL-ÆH
HC-RÅD
SKO
ÆHU
FSU
BSU
MAG
BYR

25.09.18
26.09.18 (høring)
22.10.18
24.10.18
26.10.18
30.10.18
19.11.18
26.11.18
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Bilag:
Bilag 1 Nordjysk Socialaftale 2018-2020.pdf
Bilag 2 Orientering om strategi for hjerneskadeområdet i Specialsektoren Region Nordjylland.pdf
Høringssvar Handicaprådet
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