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RESUME
Den fireårig forpligtende finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland
gældende for 2016-2019 udløber den 31. december 2019.
På møde i KKR den 8. februar 2019 besluttede et flertal i KKR at anbefale, at man ikke indgår en ny
aftale ved den nuværende finansieringsaftales udløb. På den baggrund indstiller KKR til de 11
kommunalbestyrelser i Nordjylland, at man ikke indgår en ny finansieringsaftale for
Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.
Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes et forslag til sikring af forsyningsforpligtelsen i
Vesthimmerlands kommune primært baseret på egne tilbud.

Baggrund
Der har i efteråret 2018 været drøftelser på administrativt niveau vedrørende ny finansieringsaftale for
Taleinstituttet/ Hjerneskadecenter Nordjylland. Aalborg Kommune har i den forbindelse fremlagt to
modeller for en ny finansieringsaftale. Model A: ”Nuværende aftale med to mulige fordelinger af
finansieringen” og model B ”ingen aftale”. De to modeller samt økonomiske forpligtelser af en fælles
finansieringsaftale gennemgås i bilag 1.
Et flertal i KKR Nordjylland anbefaler, at man går videre med Model B, hvilket betyder følgende:
•

Der indgås ikke en finansieringsaftale og Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjyllands kapacitet
justeres således, at det primært er et Aalborg Kommune tilbud.

•

Alene hvis der er ledig kapacitet, vil der kunne købes enkeltydelser på
Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland og i dette tilfælde til aftalt VISO takst. Bilaterale aftaler
- hvor en eller flere kommuner - fortsætter som aftagere af ydelserne fra
Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland kan forhandles, hvis enkelte kommuner fremsender
ønske herom.

•

Kommunerne er ikke garanteret, at der ikke kan forekomme ventelister.

•

Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland udgår af det forstærkede samarbejde, men vil fortsat
være en del af det almindelige rammeaftalesamarbejde.

På baggrund af anbefalingen i KKR Nordjylland tilkendegav Borgmester Thomas Kastrup Larsen, at Aalborg
Kommune herefter vil tilpasse tilbuddet til egne borgere og til de kommuner, der måtte ønske at indgå

bilaterale aftaler jf. faktaark. Faktaarket beskriver de faglige, lovgivningsmæssige og driftsmæssige forhold
omkring Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.
Aalborg Kommune bemærker i øvrigt: Aalborg Kommune må understrege, at vælger kommunerne model B,
så bliver der tale om et tilbud, der som udgangspunkt udelukkende er for Aalborg Kommunes borgere. De
kommuner der måtte ønske at tilkøbe tillægsydelser på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland kan
alene gøre dette, hvis der er ledig kapacitet, og er dette tilfældet, så vil det blive fastlagt til VISO takst.
Såfremt der er kommuner, som måtte ønske at indgå bilaterale aftaler, anbefales det, at Aalborg Kommune
kontaktes hurtigst muligt med henblik på mulige bilaterale aftaler.
Vesthimmerlands Kommune har eget veludbygget tilbud på Center for Kommunikation og Undervisning, der
giver indsatser på Tale/hjerneskadeområdet til såvel børn som voksne og Vesthimmerlands Kommune har
ligeledes velfungerende tilbud til Hjerneskadede børn/voksne på Center for psykologi og pædagogik.
Vesthimmerland Kommunes anvendelse af Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjyllands ydelser har
således været begrænset.
Vesthimmerlands Kommune vil i de kommende måneder i et samarbejde med klyngekommunerne
Marigerfjord og Rebild efterprøve, hvilke tilbud vi allerede har i klyngen, hvilke vi med fordel kan etablere
og eventuelt hvilke ydelser, der skal tilkøbes. Det er den foreløbige vurdering, at det er muligt i
klyngesamarbejdet at lave et ydelseskatalog, der giver borgerne samme kvalitative indsatser, som der er
mulighed for i dag.

Forventet konsekvens
Vesthimmerlands Kommune har kun i mindre omfang benyttet sig af Taleinstituttet/hjerneskadecenter
Nordjylland, mestendels fordi der findes velfungerende tilbud i lokalområdet, der matcher borgernes behov,
men også fordi Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland i flere tilfælde ikke har kunnet levere i
henhold til Vesthimmerlands Kommunes efterspørgsel.
Det forventes derfor ikke, at en udtræden af samarbejdet vil få en konsekvens for tilbuddenes kvalitet til
borgere i Vesthimmerlands Kommune.
Der vil forventelig stadig skulle tilkøbes meget specialiserede ydelser eksternt. Disse ydelser vil blive til en
dyrere takst end den takst, der er gældende i dag, men der vil i givet fald være tale om meget få ydelser.

Organisering og kommunikation
Vesthimmerlands Kommune vil i de kommende måneder i et samarbejde med Mariagerfjord og Rebild
afklare på hvilken måde borgere i de pågældende kommuner skal modtage udredning, rådgivning og
træning fremadrettet.

Lovgrundlag

Folkeskolelovgivningen, Lov om specialundervisning af voksne og Serviceloven.

ØKONOMI
I 2018 var der for Vesthimmerlands Kommunes vedkommende en manko på 232.032 kr., som
forskellen mellem den betaling, som Vesthimmerlands Kommune skal betale i henhold til den
nuværende finansieringsaftale vedr. Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland - og kommunens
reelle forbrug af Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland. Vi har således betalt 232.032 kr. i
2018, som vi ikke har fået noget for.
Det forestående arbejde med at afklare den fremtidige forsyningsforpligtelse, vil afklare, til hvilken
pris de fremtidige ydelser vil kunne leveres.
Der forventes i denne forbindelse ikke merudgifter, men udnyttelse af midlerne til gavn for borgerne.

Procesplan
Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i
Byrådet via Sundhedsudvalget, Børne- og familieudvalget og Økonomiudvalget.

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER
• at anbefaling fra KKR følges, således at der ikke indgås en fælles nordjysk finansieringsaftale med
Taleinstituttet/Herneskadecenter Nordjylland til erstatning for den aftale, der udløber med
udgangen af 2019.

• at forvaltningen udarbejder forslag til sikring af forsyningsforpligtelsen på tale- og
hjerneskadeområdet primært baseret på egne tilbud
Sundhedsudvalget, 5. marts 2019, pkt. 39:
Administrationens indstilling anbefales godkendt.
Kirsten Moesgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.
Børne- og Familieudvalget, 5. marts 2019, pkt 60:
Børne- og Familieudvalget bakker op om, at forvaltningen udarbejder forslag til sikring af
forsyningsforpligtelsen på tale- og hjerneskadeområdet primært baseret på egne tilbud.
Rasmus Vetter, Doris Lauritzen og Inger Nielsen følger anbefalingen fra KKR.

Niels Heebøll, Signe Nøhr og Niels Krebs bakker ikke om anbefalingen fra KKR.
Lars Andresen deltog ikke i punktets behandling.

Økonomiudvalget, 13. marts 2019, pkt. 74:
Fraværende: Palle Jensen
Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt af Økomiudvalgets flertal.
Theresa Berg Andersen kan ikke godkende Sundhedsudvalgets indstilling.

BESLUTNING
Fraværende: Ingen
Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev sendt til afstemning:
- For indstillingen: 25
(Per Bach Laursen, Per Bisgaard, Inger Nielsen, Jens Lauritzen, Morten Mejdahl, Kurt Friis Jørgensen,
Lars Andresen, Peter Harbo, Svend Jørgensen, Per Nyborg, Allan Ritter Andersen, Signe Nøhr, Henrik
Dalgaard, Niels Krebs Hansen, Pia Buus Pinstrup, Brian Christensen, Liselotte Lynge Jensen, Kirsten
Moesgaard, Anders Kjær Kristensen, Asger Andersen, Uffe Bro, Rasmus Vetter, Per Jensen, Doris
Lauritzen, Palle Jensen)
- Imod indstillingen: 2
(Niels Heebøll, Theresa Berg Andersen)
- Hverken for eller imod: 0
Økonomiudvalgets flertalsindstilling er dermed godkendt.

