Samarbejdsaftale på det specialiserede socialområde
Specialsektoren, Region Nordjylland driver otte sociale tilbud i Mariagerfjord
Kommune. Mariagerfjord Kommune er dermed den kommune i Nordjylland,
som huser flest regionale sociale tilbud.
Den fælles geografiske placering giver en oplagt platform for at indgå i et tæt
samarbejde til gavn for kommunens borgere og de borgere, der anvender de
regionale tilbud. Kommunen og regionen har derfor i 2014 indgået en samarbejdsaftale. Nærværende samarbejdsaftale er en opdatering af den tidligere samarbejdsaftale og er udtryk for en videreførelse og udvidelse af det gode samarbejde mellem parterne.
Samarbejdsaftalen skal fungere som en ramme for tæt dialog mellem kommunen og regionen. Via dialogen kan parterne udvikle nye initiativer og indsatser samt finde fleksible løsninger på fælles udfordringer.

Aftalens formål
Formålet med aftalen er at sikre, at den kommunale og regionale indsats
sammentænkes bedst muligt - hvor det giver mening – for at skabe sammenhæng og synergieffekter på tværs af sektorerne. Der skal være fokus på løsninger med kvalitet, høj faglighed og økonomisk ansvarlighed.
Aftalen skal understøtte:
 En tæt, åben og uformel dialog om de fælles udfordringer på det specialiserede socialområde
 En platform til i fællesskab at skabe de rigtige løsninger og udvikle den
faglige indsats til gavn for den enkelte borger
 At ressourcerne anvendes på de indsatser, der virker, og som gør størst
gavn for det enkelte menneske
 At relevante ressourcer og kompetencer kombineres på tværs, så der
skabes synergi mellem den regionale og kommunale indsats
Der er i samarbejdet særligt fokus på de otte regionale tilbud, der er beliggende i Mariagerfjord Kommune og sammenhængen til kommunens egne tilbud.
De otte regionale tilbud er:



Bostedet Hadsund i Hadsund
Neurocenter Østerskoven i Hobro

samt tilbuddene under
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Området for Voksne med Udviklingshæmning – Sødisbakke i Mariager
 Aktivitets- og Samværstilbud – Sødisbakke
 Autismespektrumforstyrrelser – Sødisbakke
 Domfældte og Kriminalitetstruede – Sødisbakke
 Komplekse Udviklingsforstyrrelser – Sødisbakke
 Psykiatri og Udviklingshæmning – Sødisbakke
 Særforanstaltninger – Sødisbakke

Den praktiske udmøntning og indhold
Der afholdes kontinuerligt møder på to niveauer:


Chef- og direktørniveau
To gange årligt holdes der dialogmøder på chef-/direktørniveau. Region
Nordjylland indkalder til og sekretariatsbetjener møderne.
Formålet med møderne er at evaluere samarbejdet, drøfte udfordringer og
løsningsmuligheder, drøfte perspektiver ved nye samarbejdsflader, sammentænke relevante strategier m.v.
På årets første dialogmøde drøfter kredsen igangværende konkrete initiativer/samarbejder samt initiativer/fokuspunkter for det kommende år.
Aktuel liste over eksisterende samarbejder og kommende initiativer er
vedlagt denne aftale som bilag.



Tilbudsniveau
En gang årligt inviterer de regionale tilbud kommunen til et statusmøde.
For Bostedet Hadsund og Neurocenter Østerskoven holdes særskilte statusmøder. For de seks tilbud i Området for Voksne med Udviklingshæmning – Sødisbakke holdes ét fælles statusmøde.
Kommunen deltager med relevante ledere og konsulenter. Fra regionen
deltager områdechefen, den eller de relevante tilbudsledere og relevante
medarbejdere.
Formålet med møderne er at drøfte det konkrete samarbejde mellem tilbuddet og kommunen (bl.a. i forlængelse af drøftelserne på chef-/direktørniveau) samt holde hinanden orienteret om relevante regionale og kommunale tiltag og indsatser.
Udover det årlige statusmøde kan relevante deltagere mødes efter behov
for at drøfte konkrete initiativer.
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Aftalens ikrafttrædelse, løbetid og opsigelse
Aftalen er gældende, når den er godkendt i Mariagerfjord Kommunes kommunalbestyrelse og Region Nordjyllands regionsråd. Aftalen løber indtil den
opsiges af én af parterne.
For Mariagerfjord Kommune

For Region Nordjylland

Mogens Jespersen
borgmester

Ulla Astman
regionsrådsformand
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