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1.     Beslutningspunkter 
 

  

1.1     Evaluering af samarbejdet i DASSOS  

Ved Jesper Thyrring Møller 
 
Indstilling 
At DASSOS: 

• Evaluerer DASSOS samarbejdet og det organisatoriske setup  
 

Referat 
DASSOS evaluerede samarbejdet og det organisatoriske setup med følgende forslag og tilkende-
givelser, der bringes ind i evalueringen til KD-net samt den kommende temadrøftelse med DKS om 
samarbejdsstruktur: 
 
Netværk og erfaringsudveksling mellem kommuner og region, herunder løbende dialog om kapacitet 
og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel af tilbud til borgerne 

• DASSOS fungerer godt som netværk til erfaringsudveksling. 

• Det ønskes, at DASSOS fokuserer mere på strategiske dagsordener, særligt i forhold til 
udvikling af løsninger og specialisering. DASSOS vil gerne anlægge en mere proaktiv og 
ambitiøs tilgang til fælles behovsvurderinger, herunder invitere hinanden åbent ind i overvejelser 
om kapacitet og målgrupper. Der kan evt. hentes inspiration fra arbejdet i Sølunds Advisory 
Board. 

• DASSOS har et ønske om i højere grad at afdække muligheder for at etablere løsninger og 
tilbud i fællesskab, end det der lægges op til i Rammeaftalen. Eksempelvis samdrevne tilbud, 
hvor flere kommuner går sammen om at udvikle tilbud og efterleve krav til specialisering - og 
samtidig deler den økonomiske usikkerhed, der er forbundet med at drive tilbuddet.  

 
Dialogen med Socialtilsynet 

• Det er væsentligt for DASSOS at være i løbende dialog med Socialtilsynet på et overordnet, 
strategisk plan. Dette som et supplement til de bilaterale drøftelser mellem tilsyn og kommuner. 

• Oplevelsen er, at tilsynet gerne vil dialogen, og at dialogen er blevet bedre hen over årene.  

• Det overvejes, om DASSOS bør initiere en tilsvarende dialog med Patientsikkerhedsstyrelsen. 
• Et af de centrale emner i dialogen mellem DASSOS og Socialtilsynet er ønsket om, at tilsynet 

påtager sig en mere aktiv rådgivningsforpligtelse, så tilsynets rolle ikke begrænses til alene at 
være myndighed. DASSOS vil opfordre tilsynet til at holde en årlig konference for fagfolk på det 
specialiserede socialområde med fokus på temaer som: Hvad er tilsynet optaget af, at vi i 
fællesskab bliver bedre til, hvad ser tilsynet af dilemmaer, hvordan arbejder tilsynet med det - og 
hvordan ønsker tilsynet, at kommuner og region arbejder med det? 

 
Psykiatriområdet – hvor der er mange snitflader til sundhedsområdet 

• DASSOS ser behov for en bedre og bredere organisering af psykiatrien – både på tværs af 
kommunerne, men også tværsektorielt. Blandt andet set i lyset af den kommende 10 års plan for 
psykiatrien. 

• Der var opbakning til, at DASSOS og KOSU/DKS går sammen om at løfte dagsordener på 
psykiatriområdet, så forankringen af psykiatrien bliver bredere kommunalt.  

• DASSOS bakker op om idéen om fælles mødedage, hvor DASSOS og KOSU/DKS kan mødes 
om den fælles psykiatridagsorden mellem møderne i de respektive styregrupper. Det er væsent-
ligt, at børne- og ungeområdet får del i et fælles forum. Desuden er det væsentligt, at regionen 
og evt. øvrige samarbejdspartnere på det psykiatriske område kan inviteres ind i dialogen. 

 
 

 

 

 

 



DASSOS      Referat 4.5.21 

4 
 

Sagsfremstilling 

KD-Net har i forbindelse med afslutningen af denne valgperiode bedt de administrative styregrupper 

om at evaluere sig selv. På dagens møde er der afsat tid til, at DASSOS kan evaluere samarbejdet.  

 

Som forberedelse til evalueringen, bedes DASSOS repræsentanter på forhånd overveje, hvad der 

tænkes om DASSOS hovedopgaver samt den nuværende organisering af samarbejdet. 

Temaer for evalueringen 

Grundlæggende skal det drøftes, hvad det er for en opgave DASSOS skal løse, og om DASSOS har 

de rigtige værktøjer og den rigtige organisering til at løse dem. 

 

Der ønskes en drøftelse af følgende fire hovedopgaver, som DASSOS beskæftiger sig med: 

• Netværk og erfaringsudveksling mellem kommuner og region, herunder løbende dialog om 

kapacitet og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel af tilbud til borgerne 

• Dialogen med Socialtilsynet 

• Den nationale kontekst vedrørende samarbejdet med Socialstyrelsen og koordineringen ift. de 

administrative styregrupper i de øvrige regioner 

• Psykiatriområdet – hvor der er mange snitflader til sundhedsområdet 

 

Kommentarer og forslag til samarbejdet i DASSOS vil blive samlet i et evalueringsnotat til KD-net. 

 

Eventuelle forslag til fremadrettet samarbejdsstruktur mellem social- og sundhedsområdet kan 
desuden indgå i den fælles temadrøftelse mellem DASSOS og DKS den 1. september 2021. 
 
Formålsbeskrivelse for DASSOS  
Følgende formål er beskrevet i KD-nets blå bog omkring DASSOS samarbejdet: 

• Varetage tværkommunal/regional koordination i sager af væsentlig strategisk, økonomisk, 

organisatorisk eller kvalitetsmæssig betydning for udviklingen af socialområdet  

• Forberede sager af socialpolitisk interesse til KD-net og KKR  

• Skabe rammer og retning for koordinering, udvikling og samarbejde på socialområdet  

• Sikre strategisk fokus på rammeaftalens fælles udviklingsområder  

• Igangsætte fælles analyser og udviklingsopgaver, som kan styrke udviklingen af socialområdet 

på tværs af kommuner og region 

• Sikre tæt kobling og sammenhæng til det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet og 

beskæftigelsesområdet, så der sikres øget koordinering på de områder, hvor der er fælles 

opgavevaretagelse (fx psykiatriområdet og hjerneskadeområdet)  

 
 

1.2     Temadrøftelse: Specialeplanlægning på det specialiserede socialområde 

Intro ved Lotte Henriksen og Jette Lorenzen (DASSOS repræsentanter i KLs Koordinationsforum) 

samt oplæg ved Freja Sirdorf, Faglig udviklingschef i Specialområde Autisme, Region Midtjylland 

 

Indstilling 
At DASSOS: 

• Drøfter udfordringer og forudsætninger for specialeplanlægning på det specialiserede område  
 
Referat 
Temadrøftelsen blev indledt med et oplæg om evalueringens spor 2, hvor der er igangsat et arbejde, 
der skal munde ud i en generisk model for beskrivelse af specialiseringsniveauer. Oplægget 
”Specialiseringsparametre - indhold, krav og overvejelser” er vedlagt referatet. 
 
På baggrund af oplægget drøftede DASSOS indhold og påvirkningsmuligheder ift. evaluerings-
arbejdet og de kommende politiske drøftelser. Der var følgende centrale pointer: 
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• Der har været god inddragelse og åbenhed fra KL ift. til at indhente kommunale synspunkter i 
forbindelse med evalueringen, bl.a. via KL’s Koordinationsforum. DASSOS ønsker at præge den 
videre dialog om specialisering og kvalitet – både sammen og hver for sig.  

• Der opfordres til, at kommunerne aktiverer lokale politikere ift. denne dagsorden, både indholds-
mæssigt, men også ift. til at adressere at finansieringsbehov skal bæres ind i ØA. Send gerne 
opsamlinger fra lokale drøftelser til KL, der efterspørger kommunale perspektiver. 

• 6 by samarbejdet er også aktive på denne dagsorden. Der opfordres til, at evalueringen tillige 
sættes på dagsordenens blandt kommunaldirektørerne i K98.  

• På den kommende KKR konference den 11. maj 2021 er evalueringen af det specialiserede 
socialområde en central del af programmet. Konferencen giver anledning til at drøfte indhold og 
etiske overvejelser – om vi med det entydige fokus på specialisering svarer med system-
løsninger i stedet for løsninger, der tilgodeser det enkelte menneske. 

•  Uddannelse og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft er også en væsentlig opmærksomhed.  
 
Det blev aftalt, at sekretariatet undersøger med KL og øvrige rammesekretariater, om de arbejder i 
andre scenarier end dem, der er skitseret i evalueringen. Desuden udarbejdes en opsamling på KKR 
konferencen, der kan bruges til at løfte drøftelsen videre i KD-net og KKR mv. 
 
Sagsfremstilling 
På sidste DASSOS møde holdt Socialstyrelsen oplæg om evalueringen af det specialiserede social-
område. Evalueringen ventes afsluttet i sommeren 2021 og vil danne grundlag for de videre politiske 
drøftelser i Folketinget til efteråret. 
 
DASSOS ønsker at temasætte evalueringen på dagens møde med henblik på særligt at drøfte 
udfordringer og forudsætninger for specialeplanlægning, som er et bærende element i evalueringen. 
Formålet med drøftelsen er blandt andet at afklare holdninger og input på tværs af kommunerne til 
den dialog om evalueringen, der foregår i bl.a. KLs Koordinationsforum. 
 
Indledede oplæg: Parametre for specialisering – indhold, krav og overvejelser 
I forbindelse med evalueringen udvikles og afprøves en generisk model for, hvordan man kan 

beskrive specialiseringsniveauer for målgrupper, indsatser og leverandører på det specialiserede 

socialområde. Modellen skal kunne anvendes til at synliggøre, hvordan leverandørerne kan imøde-

komme det differentierede behov hos målgrupperne. 

 

Som indledning til DASSOS temadrøftelse holder Freja Sirdorf, der er faglig udviklingschef i Region 

Midtjyllands Specialområde Autisme, et kort oplæg om de parametre for specialisering, der er under 

afprøvning. Det vil være muligt at stille spørgsmål til specialiseringsmodellen. 

 
Drøftelse: Betydning og perspektiver ved specialeplanlægning – hvad tænker DASSOS? 
Specialeplanlægning på socialområdet rejser en række grundlæggende spørgsmål. Nedenfor er 

oplistet en række udsagn, som er drøftet i KLs Koordinationsforum og som kan danne rammen for 

temadrøftelsen i DASSOS: 

 

• Hvilket løft i kvaliteten vil specialeplanlægning give? Hvordan hænger kvalitet og specialisering 

sammen? Hvordan spiller specialisering ind i kvalitet?  

• Hvordan sikrer vi den rette indsats til borgere, der har komplekse og sammensatte behov, og 

som har brug for flere individuelt sammensatte indsatser? 

• Hvordan tænkes i sammenhængende og helhedsorienterede indsatser også i forhold til 

beskæftigelse, uddannelse, sundhed mv? 

• Hvordan rummer vi helheden for borgeren – livet leves ikke alene på det specialiserede social-

område. Vi skal også kunne rumme livsfaser og rehabiliteringsmuligheder. 

• Hvordan får vi viden fra højt specialiserede tilbud ud i borgerens levede liv? 

• Hvordan inddrages de indsatser, der ikke er tilknyttet et botilbud (matrikelløse indsatser) og som 

er afgørende for borgerens individuelt tilpassede støtte? 

• Hvordan sikrer vi, at tilbudsviften udvikles i takt med, at borgernes behov og indsatser udvikles? 
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Lotte Henriksen og Jette Lorenzen vil kort indlede drøftelsen med et indblik i, hvad der aktuelt er 

fokus på i den tværgående dialog om specialeplanlægning i KLs Koordinationsforum i forhold til 

visitation, finansiering og organisering. 

 
Bilag 
Oplæg fra drøftelsen: Specialiseringsparametre – indhold, krav og overvejelser 

 

 

1.3     Budskaber fra dialogmøde med Socialtilsyn Midt 

Ved dialogmødets DASSOS repr.: Jesper Thyrring Møller, Lotte Henriksen og Ann-Britt Wetche 
 

Indstilling 
At DASSOS: 

• Drøfter budskaberne fra dialogmødet med Socialtilsyn Midt  

• Afklarer, om der er opbakning til at DASSOS sender en henvendelse til Socialstyrelsen med 
erfaringer og dilemmaer i forhold til whistleblowerordningen. I så fald ønskes det, at vedlagte 
notat fra Aarhus Kommune suppleres med eksempler fra andre kommuner/regionen 

 
Referat 
Det er generelt oplevelsen i DASSOS, at tilsynet gerne vil dialogen, og at dialogen er blevet bedre 
hen over årene. Der var opbakning til de budskaber, der blev fremhævet fra dialogmødet. 
 
Det er aftalt, at der laves en fælles henvendelse fra DASSOS til Socialstyrelsen om uhensigts-
mæssigheder og dilemmaer ved whistleblowerordningen. Socialtilsynet ser positivt på, at DASSOS 
går i dialog med styrelsen om rammerne for whistleblowerordningen.  
 
Aarhus Kommune har udarbejdet et notat, der beskriver kommunens erfaringer med ordningen. 
Notatet kan bruges som udgangspunkt for en fælles henvendelse, men ønskes udbygget med flere 
eksempler på erfaringer og dilemmaer forbundet med ordningen.  
 
Det blev aftalt, at sekretariatet rundsender notatet til DASSOS med opfordring til, at øvrige 
kommuner bringer eksempler ind, som kan indgå i en fælles henvendelse. Frist for eksempler er den 
25. maj. 
 
Region Midtjylland bakker op om en fælles henvendelse fra DASSOS, men har ikke aktuelt 
eksempler til henvendelsen.  
 
Sagsfremstilling 
For at understøtte den gode dialog og samarbejde med Socialtilsynet, afholdes årligt et dialogmøde 
mellem repræsentanter fra DASSOS, Socialtilsyn Midt og Silkeborg Kommune. Der har været holdt 
et dialogmøde i marts, hvor DASSOS forud har indmeldt temaer og oplevede udfordringer.  
 
Fælles budskaber fra det afholdte dialogmøde er sammenfattet nedenfor med henblik på opfølgning 
i DASSOS. Desuden er vedhæftet et notat, hvor Aarhus Kommune beskriver oplevede dilemmaer ift. 
whistleblower ordningen. Ønsket er at samle yderligere pointer og eksempler fra DASSOS, hvis der 
er opbakning til at rette en fælles henvendelse til Socialstyrelsen herom. 
 
Der er fortsat stor opbakning til vores fælles tilgang til det dialogbaserede samarbejde om 
tilsyn, nemlig at vi gensidigt:  

• Møder hinanden med en åben dør 

• Tager den tidlige kontakt til hinanden, så vi undgår at potentielle problemstillinger udvikler sig til 
egentlige ”sager” 

• Går nysgerrigt og åbent i dialog med hinanden, når noget opleves uhensigtsmæssigt 
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I forhold til konkret oplevede udfordringer, er der enighed om følgende budskaber: 

• Oplevelse af korte svarfrister og lange responstider: Opfordring til at vi bliver endnu bedre til at 
tale sammen på tværs, når vi oplever uhensigtsmæssigheder. Tilsynet vil sætte fokus på at sikre 
klarere kommunikation fra tilsynskonsulenterne til tilbuddene i forhold til, hvornår de forventer at 
vende tilbage. 
 

• Kommunal efterspørgsel af rådgivning og faglig sparring i forbindelse med tilsyn: Tilsynet vil 
gerne vejlede tilbuddene, men det kan være dilemmafyldt fx ift. magtanvendelser. Når der er 
komplicerede dilemmaer, er det ikke altid at tilsynet har svaret. Det skal vi være åbne om.  
 

• Oplevelse af manglende triangulering ift. at udsagn ikke altid efterprøves via andre datakilder 
eller metoder: Tilsynet er opmærksomt på at undersøge problemstillinger fra flere vinkler/kilder i 
det omfang, det er muligt. Generelt opfordres tilbuddene til at bruge høringsperioden for 
tilsynsrapporterne til at gå i dialog med tilsynet om formuleringer og udsagn, hvis tilbuddet 
oplever at der er enkeltstående udsagn, der fylder uretmæssigt meget eller ikke er understøttet 
af andre kilder. Det er muligt at tilsynet kan tilrette rapporten, hvis udsagnet ikke er af større 
betydning for konklusionerne i rapporten. 
 

• Dilemmaer i forhold til whisteblower: Fortroligheden i ordningen er svær at håndtere for alle 
parter. Det er aftalt, at oplevede uhensigtsmæssigheder ved whistleblowerordningen og forslag 
til ændringer heri beskrives i et notat, som kan bringes i anvendelse i dialogen med Social-
styrelsen (vedlagt som bilag med henblik på mulighed for supplerende pointer og eksempler) 
 

• Oplevelse af forskel i tilsynets arbejde, afhængigt af hvilken tilsynskonsulent, der møder op på 
tilbuddene: Både tilsynet og DASSOS anerkender, at der kan opleves forskel i tilsynet, afhængig 
af hvem der varetager tilsynsopgaven på det enkelte tilbud. Dette er et opmærksomhedspunkt i 
tilsynet, der løbende arbejdes med. 
 

• Manglende overensstemmelse mellem krav fra forskellige tilsyn: Problemstillingen har tidligere 
været drøftet i DASSOS. Social- og Indenrigsministeriet har sat gang i en drøftelse af styrkelse 
af socialtilsynet, særligt i forhold til det økonomiske tilsyn. Der følges op på udfaldet af dette 
arbejde i samarbejde med KL. 

 
Bilag 
Bilag 1: Notat med erfaringer fra Socialtilsynets brug af whistleblowerordningen 
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2.     Orienteringspunkter 

 

2.1     Opfølgning ift. nyt døgn- og dagtilbud for borgere med erhvervet hjerneskade             
Ved Ann-Britt Wetche, Socialdirektør Region Midtjylland 

 

Indstilling 
At DASSOS: 

• Tager til efterretning, at Region Midtjylland vurderer, at de seneste erfaringer med visitation af 
borgere til de seks nye længerevarende døgnpladser på Tagdækkervej i Hammel samt den 
vedvarende høje belægning og efterspørgsel efter Specialområde Hjerneskades døgntilbud, 
fortsat giver grundlag den planlagte opførelse af et nyt døgn- og dagtilbud til målgruppen 

 
Referat 
DASSOS tog orienteringen til efterretning. Politisk beslutning om opførelse af tilbuddet ventes 
afklaret i Regionsrådet i løbet af efteråret. Pladserne forventes at stå klar til brug om ca. 3 år. 
Det blev nævnt, at det vil være hensigtsmæssigt at kigge på flow fra sygehus til visitation til denne 
type pladser. Evt. i regi af Hjerneskadesamrådet. 
 
Sagsfremstilling 
På DASSOS mødet den 23. november 2020 redegjorde Region Midtjylland for sine planer om 
opførelse af et nyt døgn- og dagtilbud til borgere med erhvervet hjerneskade i Ry. Det nye døgn-
tilbud planlægges indrettet med 24 døgnpladser efter Servicelovens § 107/108 samt et dagtilbud 
efter Servicelovens § 104, som også vil kunne benyttes af eksterne brugere.  
  
DASSOS drøftede det oplevede behov for flere døgnpladser til borgere med kompleks erhvervet 
hjerneskade. Der var forskellige tilkendegivelser. Nogle kommuner gav udtryk for at de oplevede 
kapacitetsudfordringer på tilbud til målgruppen, nogle kommuner oplevede i mindre grad mangel på 
relevante tilbud, mens andre kommuner ikke oplevede kapacitetsudfordringer. Det blev besluttet, at 
Region Midtjylland fremsender data om egne pladser og efterspørgsel, så kommunerne får mulighed 
for at supplere med data om pladser til målgruppen, oplysninger om eventuelle udvidelsesplaner 
mv., som kan have betydning for den fremtidige efterspørgsel.  
 
Det er Region Midtjylland, der som driftsherre træffer beslutning om opførelsen af det påtænkte nye 
døgn- og dagtilbud. 
  
Region Midtjyllands Socialområde har efterfølgende modtaget tilbagemeldinger fra tre kommuner.  
  

• Favrskov Kommune oplever ikke aktuelt udfordringer med specialiserede døgnpladser til mål-
gruppen, og oplever heller ikke, at det tidligere har været et problem. Der er aktuelt efterspørgsel 
efter et lokalt tilbud (Tagdækkervej i Hammel).  

• Aarhus Kommune, Sociale Forhold og Beskæftigelse har ingen indvendinger imod opførelse af 
flere døgntilbud målrettet voksne med erhvervet hjerneskade, men bemærker, at kommunen 
oplever et stort ønske fra den ramte og dennes pårørende om tilbud tæt på tidligere bopæl. 
Aarhus Kommune har senest kunnet tilbyde borgere plads i Aarhus som følge af ekstraordinær 
afgang på døgntilbuddet Stefanshjemmet.  

• Viborg Kommune oplyser, at kommunen råder over otte faste pladser til borgere med moderat til 
svære skader, men har i 2021 visiteret to borgere til eksterne døgntilbud. På denne baggrund 
samt reduceringen af højt specialiserede neurorehabiliteringspladser (sygehusområdet) i de 
seneste år, er det Viborg Kommunes vurdering, at der samlet set formentligt kan være behov for 
flere faste døgnpladser (§108). Viborg Kommune vil afvente resultatet af Region Midtjyllands 
kapacitetsafdækning og mulig udvidelse med pladser i Ry, før der tages stilling til eventuel 
udvidelse af Viborg Kommunes neurorehabiliteringstilbud.  

  
Region Midtjyllands Specialområde Hjerneskade har siden DASSOS behandlede sagen i november 
2020, modtaget yderligere anmodninger om døgntilbud, som ikke har kunnet imødekommes pga. 
fuld belægning. Antallet er på et højt niveau hver eneste måned, selv om det må antages, at mange 
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af disse anmodninger er sendt til flere leverandører, herunder også til leverandører i andre regioner 
(shopping). Specialområde Hjerneskade har således alene over den seneste 1½ måned fra den 1. 
marts til den 15. april 2021 modtaget 12 nye anmodninger med sagsakter fra i alt 9 kommuner om 
længerevarende døgntilbud. Anmodningerne fordeler sig således: 
  
Kommuner i Region Midtjylland: Aarhus Kommune (Børn og unge, Sociale forhold og Beskæftigelse 
samt Sundhed og Omsorg): 4, Favrskov Kommune: 1, Syddjurs Kommune 1. 
Kommuner i øvrige regioner: Fredericia Kommune: 1, Kolding Kommune: 1, Middelfart Kommune: 1, 
Vejle Kommune: 1, Aalborg Kommune: 1, og Københavns Kommune: 1. 
  
Den relativt høje uden-regionale efterspørgsel er ikke ukendt. Region Midtjyllands Specialområde 
Hjerneskade har relativt konstant i de senere år haft ca. 20 borgere fra andre regioner indskrevet i 
længerevarende døgntilbud svarende til 20 % af specialområdets pladser. (Region Syddanmarks 
døgntilbud Kingstrup på Vestfyn har tilsvarende aktuelt indskrevet 6 borgere fra 4 midtjyske 
kommuner i længerevarende tilbud). 
  
Region Midtjylland vurderer, at de seneste erfaringer med visitation af borgere til de seks nye 
længerevarende døgnpladser på Tagdækkervej i Hammel samt den vedvarende høje belægning og 
efterspørgsel efter Specialområde Hjerneskades døgntilbud, fortsat giver grundlag den planlagte 
opførelse af et nyt døgn- og dagtilbud til målgruppen i Ry. 
 

 

2.2    Opfølgning fra KLs Koordinationsforum 

Ved Lotte Henriksen og Jette Lorenzen, DASSOS repræsentanter i Koordinationsforum 
 

Indstilling 

At DASSOS: 

• Tager orienteringen fra KLs Koordinationsforum til efterretning 
 

Referat 
Der blev orienteret fra Koordinationsforum, hvor særligt følgende temaer blev drøftet: 
- VISO: Opfordring til at flere kommuner byder ind på VISO udbud. Det er en bred vifte af 

kompetencer, der efterspørges, ikke nødvendigvis psykologer.  
- Sikrede institutioner: KL og DR vil gå videre med at afklare grundlag for en fælles analyse af, om 

der er brug for at etablere flere pladser på de sikrede institutioner. 
- Centrale udmeldinger: Foreløbige konklusioner ventes til sommer. Socialstyrelsen giver et første 

indblik i vurderingerne af de midtjyske afrapporteringer på dialogmøde ml. DASSOS formand og 
Socialstyrelsen i slutningen af maj. DASSOS orienteres på næste møde. 

- Kofoedsminde: Udviklingen følges fortsat tæt – også som en del af de centrale udmeldinger, 
hvor Midt sammen med Nord og Syddanmark har foreslået et tilbud i Vestdanmark. 

- Særlige pladser i psykiatrien: VIVE’s evaluering ventes offentliggjort op til sommerferien. KL har 
læst med og vurderer, at man har forholdt sig til de kommentarer, der har været.  

 
Sagsfremstilling 
DASSOS orienteres om de vigtigste punkter fra mødet i Koordinationsforum den 29. april 2021. 
 
På dagsordenen er blandet andet: 

• Behandlingen af rapporterne fra Socialstyrelsens centrale udmeldinger  

• Kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 2020 

• VISO i forhold til kommunale leverandører/tilbudsgivning 

• Evaluering af de særlige pladser i psykiatrien 
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2.3     Status for modernisering af takstfilen 

Ved Bjarne Hansen, Formand for takstgruppen 
 

Indstilling 
At DASSOS: 

• Tager orienteringen om status for modernisering af takstfilen til efterretning 
 

Referat 
Arbejdet med at modernisere takstfilen forløber planmæssigt. Målet er, at den nye databaseløsning 
skal gøre data bedre og lettere at arbejde med. Forventningen er, at den nye løsning går i drift 
senest den 1. oktober 2021, så driftsherrerne kan indberette 2022 taksterne i det nye system.  
 
Sagsfremstilling 
DASSOS besluttede på møde den 27. august 2020 at igangsætte et arbejde med at modernisere 
takstfilen. Moderniseringen sker med henblik på at datakvaliteten forbedres, at arbejdsgangene 
effektiviseres og at anvendeligheden af data øges. Opgaven med at fremtidssikre takstfilen er 
forankret i takstgruppen. 
 
Opbygningen af en ny takstfil er under udarbejdelse. Arbejdet tilrettelægges med størst mulig 
egenproduktion ved at trække på eksisterende kompetencer i kommunerne og regionen.  
Der indhentes ekstern bistand til den tekniske opbygning af databasen.  
 
Det er planen at den nye databaseløsning er klar den 1. oktober 2021, så driftsherrerne kan 
indberette takster for 2022 i den nye takstfil. Vedlagte notat indeholder status for arbejdet. 
 
Bilag 
Bilag 2: Statusnotat om fremtidssikring af takstfilen 
 
 
 

2.4     Status på igangsætning af “voksencirkel” i forbindelse med rammeaftalen 

Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Indstilling 
At DASSOS: 

• Tager orienteringen om sammensætningen af ”voksencirklen” til efterretning 
 

Referat 
Orienteringen blev taget til efterretning.  

 
Sagsfremstilling 

DASSOS godkendte på mødet den 11. februar 2021 kommissoriet for cirklerne, som arbejdsformen, 

der skal understøtte Rammeaftalens arbejde med udviklingsområdet “Borgere med komplekse 

udfordringer”.  Det blev desuden besluttet, at der i første omgang startes en voksencirkel med 

temaet “udfordringer med at finde egnede tilbud til borgere med komplekse problemstillinger inden 

for autismespektrumforstyrrelser og med særlige behov for skærmning”. 

 

Region Midtjylland og Skanderborg Kommune har delt værtskab for den kommende voksencirkel. 

Herudover deltager Hedensted, Favrskov, Viborg og Aarhus Kommuner og Socialstyrelsen i cirklen. 

 

Der er udpeget følgende personer til voksencirklen: 

• Skanderborg Kommune: Lone Rasmussen, direktør (medformand) 

• Regionen: Vivian Elkjær, Områdechef for Specialområde Autisme (medformand) 

• Viborg Kommune: Morten Højgaard Kurth, leder af Handicapområdet 

• Aarhus Kommune: Sara Svensmark Hulgaard, afdelingsleder, Trine Aarskov Friis, konsulent 
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• Favrskov Kommune: Trine Haarup Jensen, områdeleder 
• Hedensted: Pia Hermanstad, leder af ungeenheden 

• Socialstyrelsen: Dorthe Bevensee, fagkonsulent 

        
      DASSOS vil løbende blive orienteret om arbejdet i cirklen.  

 
 

2.5      Midtjysk repræsentation i ny national retssikkerhedsalliance 

Ved Dorte Eastwood, Socialchef Silkeborg Kommune 
 
Indstilling 
At DASSOS: 

• Tager orienteringen om deltagelse fra KKR Midtjylland i retssikkerhedsalliancen til efterretning 
 

Referat 
Orienteringen blev taget til efterretning.  
 
Sagsfremstilling 
KL indleder sammen med Danske Handicaporganisationer en retssikkerhedsalliance på handicap-
området, hvor KKR Midtjylland har mulighed for at stille med en politisk repræsentant og en embeds-
mand fra samme kommune. På vegne af KKR Midtjylland deltager fra Silkeborg Kommune: 
Næstformand i Socialudvalget Silkeborg Kommune, Mads Frandsen, og Socialchef Dorte Eastwood. 
 
Retssikkerhedsalliancen har et overordnet formål om at afdække fælles forståelse af konkrete rets-
sikkerhedsproblematikker, årsager hertil samt udarbejde forslag til konkrete løsninger på kort sigt og 
lang sigt, som kan styrke retssikkerheden for mennesker med nedsat funktionsevne. Det kræver, at 
vi bl.a. styrker samarbejdet og tilliden mellem kommune, borger og pårørende, at fagligheden i 
sagsbehandlingen og borgernes indflydelse på valg af indsats styrkes og at lovgivningen på visse 
områder forenkles. Mere information om retssikkerhedsalliancen findes her. 

  

https://www.kl.dk/forsidenyheder/2021/marts/danske-handicaporganisationer-og-kl-opretter-alliance-paa-handicapomraadet/
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3.     Punkter til kommende møder 

 

3.1      Punkter til næste møde i DASSOS 

Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Indstilling 

At DASSOS:  

• Tager den foreløbige sagsoversigt til efterretning, og  

• Drøfter om der er andre sager til dagsordenen 

 

Sagsfremstilling 

Næste møde i DASSOS er den 1. september 2021 på Remisen Brande, Remisevej 1, 7330 Brande. 

Punkter til mødet kan meldes ind til Sekretariat for Rammeaftaler senest den 5. august 2021. 

 

Følgende sager forventes dagsordenssat: 

• Socialtilsynet – årsrapport og tilsynstakster 

• Opfølgning på centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen 

• Evaluering af det specialiserede socialområde – opfølgning og status 

• Evt. arbejdsgruppe vedr. faglig udvikling af den fælles indsats for mennesker med psykisk 

sygdom (gruppe nedsat af Sundhedsstyregruppen) 

• Evt. VIVE’s evaluering af de særlige pladser i psykiatrien 

 

 

 

3.2      Eventuelt 
 

Finansieringsbekendtgørelsen 

KL har meddelt, at finansieringsbekendtgørelsen for så vidt angår opdelingen af takster i service- og 

basistakst samt afprøvning af fælles standarder for differentierede servicetakster udskydes til ikraft- 

trædelse i 2023. Takstgruppen er orienteret. 

 

Referat 
DASSOS tog til efterretning, at opdelingen af takster i service- og basistakst, samt afprøvning af 
fælles standarder for differentierede servicetakster, udskydes til ikrafttrædelse i 2023. I forlængelse 
heraf gælder det, at de tidligere aftalte rammer i DASSOS samarbejdet, fx i forhold til at kunne 
indregne nogle sundhedslovsydelser i taksterne, fortsættes frem til, der er afklaring. 
 

 
 


