Samarbejdsaftale
Denne aftale indgås mellem Randers Kommune, Socialafdelingen og Region
Nordjylland, Specialsektoren med henblik på at understøtte:
•
•

Randers Kommunes behov for fagligt og økonomisk attraktive tilbud til
voksne udviklingshæmmede med meget komplekse behov,
Region Nordjyllands behov for faglig og økonomisk bæredygtighed på
botilbuddene Sødisbakke i Mariager.

I efteråret 2011 og vinteren 2012 er der afholdt møder mellem Randers
Kommune og Region Nordjylland med henblik på at sikre aftaler om attraktive
tilbud for Randers Kommune på Sødisbakke. Det er aftalt parterne imellem, at
der skal udarbejdes en samarbejdsaftale i foråret 2012.
Samarbejdsaftalen har som overordnet formål at understøtte Randers
Kommunes behov for fagligt og økonomisk attraktive tilbud til voksne
udviklingshæmmede, og har som hovedelement, at Region Nordjylland
bidrager til Randers Kommunes tilpasninger på handicapområdet ved at
udarbejde forslag til indsatser.
Aftalen er ligeledes med til at sikre, at Randers Kommune fortsat indtænker
Region Nordjylland, og mere specifikt Sødisbakke, som en fremtidig attraktiv
leverandør og samarbejdspartner.
Samarbejdsaftalen består dels af en sagsgennemgang, hvor Region
Nordjylland udarbejder forslag til indsatser for en række konkrete borgere. Det
forventes, at tilpasningen vil andrage ca. 6,5 % af den samlede aktuelle
takstbetaling, svarende til 1,82 mio. kr. årligt. Herudover er der forslag om
hjemtagelse af en konkret borger som har ønsket dette.
Herudover er der enighed om, at der skal udarbejdes en bilateral aftale om et
mere konkret tilbud i form af en specifik Randers-afdeling på Sødisbakke.
Denne aftale udarbejdes med henblik på opnåelse af en yderligere besparelse
og muligheden for et tættere samarbejde om serviceniveau og indsats for
Randers borgere på Sødisbakke. En sådan aftale forventes at have effekt fra
foråret/sommeren 2014.
Randers Kommune medvirker til, at Sødisbakke kan opretholde den faglige og
økonomiske bæredygtighed, der er en forudsætning for at kunne modtage og
rumme de borgere, der har de allermest komplekse behov. Det drejer sig
primært om udviklingshæmmede med dom, svært udadreagerende adfærd og
autisme. Dette sker ved, at kommunen anvender Sødisbakke som én af sine
leverandører af tilbud til ovennævnte målgrupper.

I dag (juni 2012) har Randers Kommune 25 borgere, der er visiteret til
Sødisbakke til en samlet takstbetaling på 28,03 mio. kr. - inden gennemførelse
af nærværende aftale.
Øvrige elementer:
• Med henblik på at Randers Kommune hurtigst muligt kan træffe
afgørelse i de konkrete borgersager om reduktioner i indsatsen og
dermed fravalg af ydelser, afholdes der møde(r) mellem de respektive
administrationer i juni-august 2012. De nye betalingsaftaler kan have
virkning fra den 1/9 2012, hvilket med fuld effektuering vil give en
besparelse på 0,6 mio. kr. i 2012. I 2013 og årene fremad har
besparelsen fuld effekt (1,8 mio. kr.).
• Der holdes minimum et årligt møde mellem ledelserne i Randers
Kommunes Socialafdeling og Region Nordjylland Specialsektoren med
henblik på at sikre fortsat gensidigt udbytte af parternes samarbejde.
• Med aftalte intervaller afholdes der møde på konsulent/sagsbehandlerniveau med henblik på løbende tæt sags- og
økonomiopfølgning. Region Nordjylland er ansvarlig for at indkalde til og
forberede møderne.
• Region Nordjylland orienterer ved pladsledighed Randers Kommune om
mulighed for nyvisitering af borgere til Sødisbakke.
• Randers Kommune er endvidere opmærksom på, at Region Nordjylland
er leverandør af tilbud til unge med hjerneskade samt børn, unge og
voksne med døvblindhed og høretab på henholdsvis Behandlingscenter
Østerskoven i Hobro og Center for Døvblindhed og Høretab i Aalborg.

Denne aftale træder i kraft med virkning fra den 1. september 2012 og løber,
indtil den opsiges af én af parterne.
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