Samarbejdsaftale mellem Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og
Vesthimmerland kommune omhandlende kompenserende specialundervisning for
voksne
Samarbejdsaftalen er indgået mellem Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og
Vesthimmerland kommune omhandlende grundlag, drift, udvikling og serviceniveau for Center
for Kompetence og Udvikling (CKU), som drives af Vesthimmerlands Kommune.
Målgruppen er borgere med erhvervede eller medfødte handicap indenfor hjerneskader,
generelle indlæringsvanskeligheder, sindslidelse, borgere med stemmevanskeligheder eller
Parkinsonisme/sklerose.
Samarbejdsaftalen løser det samlede specialiserede tilbud overfor borgere i målgruppen i de
tre kommuner indenfor det kommunalt fastsatte kvalitetsniveau og gældende lovgivning.
§1 Tilbud omfattet af aftalen
Aftalen omhandler følgende tilbud


Erhvervet hjerneskade
o Sproglige vanskeligheder (Afasi/dysartri)
o Kognitive vanskeligheder
o Stemmevanskeligheder



Sekundære ydelser
o Parkinson/Sklerose
o Demens
o Generelle indlæringsvanskeligheder
o Sindslidende
o Synsvanskeligheder
o Andre vanskeligheder

Tilbuddene vil blive beskrevet i en kvalitetsstandard overfor borgerne og et ydelseskatalog
overfor fagpersoner.
§2 Formål med aftalen
 Aftalen skal sikre, at der tilbydes relevante og specialiserede tilbud til borgere med
erhvervet eller medfødt handicap, herunder pårørende og fagpersoner
 Aftalen skal sikre et forpligtende samarbejde på området
 Aftalen skal sikre, at de tre kommuner stiller egne resursepersoner til rådighed ved
spidsbelastninger eller behov for ekspertydelser, hvorved ventelister undgås eller
minimeres.
 Aftalen skal sikre, at borgere i alle tre kommuner tilbydes et ensartet servicetilbud som
overholder Sundhedsstyrelsens nationale retningslinjer for erhvervet hjerneskade.
 Aftalen skal sikre dialog om tilbud, planlægning, kvalitet og udvikling i de enkelte
faglige tilbud og skolen som helhed
 Aftalen skal sikre, at undervisningstilbuddene koordineres fagligt og
planlægningsmæssigt med den samlede vifte af tilbud på det sociale område.
§3 Tidshorisont
Aftalen er gældende fra 1. januar 2020 og indtil videre, med et opsigelsesvarsel på 1 år til
udgangen af et kalenderår. Aftalen er uopsigelig ind til og med 31. december 2021.
Aftalen skal løbende evalueres og styregruppen foranstalter, at der årligt udarbejdes en
evalueringsrapport.

§4 Hvem kan henvende sig
Alle borgere, pårørende og fagpersoner i Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og
Vesthimmerlands kommuner kan henvende sig direkte til CKU vedrørende rådgivning,
vejledning samt ønske om undervisning. Opstart kræver en bevilling fra hjemkommunen.
Henvendelse fra andre kommuner kan ske efter aftale.
§5 Undervisningens placering
For at minimere borgernes transporttid vil undervisningen være forlagt til lokaliteter i alle tre
kommuner. Udgangspunktet er CKU Aars, Medborgerhuset Arden, Hobro Sygehus,
Medborgerhuset Terndrup og Sundhedscentret Støvring.
§6 Styregruppe
Der nedsættes en administrativ styregruppe bestående af en repræsentant fra alle tre
kommuner. Lederen af CKU deltager ad hoc.
Formandskabet varetages af Vesthimmerlands Kommune.
Styregruppens opgave er at sikre opfyldelsen af samarbejdsaftalen samt medvirke som
sparringspartner i forhold til tilbud, drift og udvikling af voksenspecialundervisningsområdet.
Styregruppen sikrer også, at der årligt udarbejdes en redegørelse til det politiske niveau
 CKU udarbejder en årlig redegørelse til politisk niveau samt til styregruppen, hvor
skolen kort beskriver relevante områder samt talmateriale for skolen som helhed,
herunder skolens fag/specialer.
 Formålet er, at deltagende kommuner får grundlag for en målrettet justering af
tilbuddene, således at der løbende er fokus på indhold, kvalitet og udvikling.
 Redegørelse udarbejdes i 1. kvartal og fremsendes efter styregruppens behandling til
de respektive fagudvalg i de tre kommuner.
§7 Økonomi
CKU’ ydelser er fuldt takstfinansieret. Dog forpligter alle tre kommuner sig til at købe
ydelserne hos CKU, hvis de er i stand til at løse opgaven.
I kalenderårene 2020 og 2021 forpligtiger de 3 kommuner sig til en økonomi på 4.2 mio. kr.
Hvis der samlet set ikke købes herfor, dækker de 3 kommuner for følgende beløb:
 Mariagerfjord Kommune 2.0 mio. kr.
 Vesthimmerland Kommune 2.0 mio. kr.
 Rebild Kommune 0.2 mio. kr.
I sidste halvdel af 2021 tages aftalen op igen.
§8 Takster til ydelser købt af andre kommuner eller som ikke er omfattet af Lov om
kompenserende undervisning
CKU udarbejder et takstblad til styregruppen i relation til det aktuelle ydelseskatalog.
Takstbladet suppleres med tilkøb af ekspertydelser i de tre kommuner og Østerskoven.
§9 Lovmæssige forhold der kan have indvirkning på aftalen
I tilfælde af lovmæssige eller kommunalpolitiske ændringer, som har betydning for aftalens
forudsætninger, er styregruppen forpligtet til at sikre planlægning i forhold til disse.

§10 Visitation
 Hver kommune udpeger en visitator og en stedfortræder, som forestår visitation til
skolens undervisning
 CKU udarbejder henvisnings- og bevillingsskema
 Alle visitationer skal ske i tæt samarbejde med relevante parter
 Visitatoren eller dennes stedfortræder er beslutningstager i forhold til forlængelse af en
behandling eller tilkøb af ekspertydelser (fx ergoterapeut, fysioterapeut, psykolog
mm.).
§11 Misligholdelse af kontrakten
I fald det viser sig, at der sker misligholdelse af kontakten træffer styregruppen de nødvendige
beslutninger. Hvis dette ikke løser problemet går sagen videre til direktørniveauet og evt. det
politiske niveau.
§12 Tavshedspligten og GDPR
Aftalens parter herunder de ansatte i Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og
Vesthimmerlands Kommune er underlagt tavshedspligt efter Forvaltningslovens § 27.
GDPR reglerne finder anvendelse for aftalen. Det betyder blandt andet at borgeren skal give
samtykke til udveksling af oplysninger kommunerne imellem, at oplysningspligten overfor
borgeren skal være opfyldt, samt at der skal indgås en databehandleraftale parterne imellem
om nødvendigt.
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