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1.     Godkendelse af dagsorden og referat 
 
 
 

1.1      Godkendelse af dagsorden 

Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i DASSOS. 

 

Indstilling 

• At dagsordenen godkendes 

 

Referat 

Godkendt 

 

 

 

1.2      Godkendelse af referat 

Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af referat fra DASSOS møde den 12. maj 2020. 

 

Indstilling 

• At referatet godkendes. 

 

Bilag 

Link til referat: https://rammeaftale.viborg.dk/Moeder/DASSOS/Referater-2020 

 

Referat 

Godkendt 

 

 

 

 

 

 

  

https://rammeaftale.viborg.dk/Moeder/DASSOS/Referater-2020
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2.     Beslutningspunkter 
 
 

2.1     Socialtilsyn Midt – finansiering samt hovedkonklusioner fra årsrapport 

Ved Ulla B. Andersen, tilsynschef i Socialtilsyn Midt (via video) 

 
Sagsfremstilling 
Kommuner og region skal i forbindelse med rammeaftalen, drøfte finansieringen af Socialtilsynet for 
det kommende år. Derudover skal konklusionerne fra Socialtilsynets årsrapport indgå i drøftelserne 
om behovet for udvikling af nye indsatser og tilbud, jf. § 9 i lov om socialtilsyn. 
 
Socialtilsyn Midt godkender og fører tilsyn med ca. 350 sociale tilbud og 1.400 plejefamilier.  
Tilsynet er finansieret via takster og objektiv finansiering. Fastsættelse af tilsyns- og godkendelses-
taksterne samt den objektive finansiering er ikke en del af rammeaftalen, men besluttes af Silkeborg 
Kommune med udgangspunkt i ensartede takstprincipper hos de fem socialtilsyn. 
 
Notat med tilsyns- og godkendelsestakster for Socialtilsyn Midt i 2021 er vedlagt som bilag 1a. 
Social-tilsynet vil orientere herom på mødet (slides fremgår af bilag 1b).  
 
Desuden vil Socialtilsynet orientere om hovedkonklusionerne i årsrapporten for 2019 med henblik på 
dialog om de tendenser, der beskrives i rapporten (link til årsrapporten). Herunder vil Socialtilsynet 
vil kort beskrive tilsynets overvejelser og sagsgang i forbindelse med godkendelse og tilsyn med §§ 
109 og 110 tilbud, hvor der opleves en større tilgang af nye private tilbud. 
 
For 2 år siden satte DASSOS fokus på at styrke samarbejdet med Socialtilsyn Midt. Siden da har 
DASSOS formand sammen med repræsentanter fra DASSOS årligt mødtes med Socialtilsynet og 
Silkeborg Kommune til en dialog om, hvordan vi kan styrke vores dialog og samarbejde. Der vil også 
i år blive afholdt et opfølgende dialogmøde med fokus på samarbejdet. 
 
Bilag  
Bilag 1a: Notat vedr. takster og objektiv finansiering for Socialtilsyn Midt 2021  
Bilag 1b: Slides fra Socialtilsynets præsentation på DASSOS mødet  
 
Indstilling 
At DASSOS: 

• Tager redegørelsen vedr. finansieringen af socialtilsynet til efterretning 

• Drøfter konklusionerne i årsrapporten på baggrund af oplæg fra Socialtilsyn Midt  
 

Referat 

DASSOS tog redegørelsen vedr. finansieringen af socialtilsynet til efterretning. Der afholdes dialog-
møde med fokus på samarbejdet i slutningen af året, hvor det er aftalt at Jesper Thyrring Møller, 
Lone Rasmussen og Ann-Britt Wetche deltager på vegne af DASSOS. DASSOS får mulighed for at 
give input til dialogen på møde den 23. november 2020. 

 

 

2.2      Drøftelse af aktiviteter i og drift af Børnehuset Midt 

Ved Lotte Henriksen, Socialchef Aarhus Kommune 

 

Sagsfremstilling 
Børnehuset er et tilbud til børn og unge i alderen 0 til og med 17 år, der har været udsat for 
seksuelle eller voldelige overgreb, eller hvor der er mistanke herom. Børnehuset i den midtjyske 
region drives af Aarhus Kommune og er placeret i Aarhus med en satellit i Herning.  
 
Kommuner og region skal i forbindelse med rammeaftalen drøfte aktiviteter i og drift af Børnehuset. 
 

https://tilsynmidt.silkeborg.dk/~/media/Subsites/Special-og-projektsites/Socialtilsyn-Midt/Dokumenter/Arsrapport-SocialtilsynMidt_2019_endelig.pdf?la=da
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Det er driftskommunen for hvert børnehus, der fastsætter det samlede driftsbudget herfor (jf. 
bekendtgørelse om børnehuse §5).  
 
Det er aftalt, at DASSOS involveres om overvejelserne om budgetlægning i Børnehus Midt. Derfor 
orienteres DASSOS hermed om planlagt budget 2021. 
 
Børnehus Midt har fremsendt vedlagte notat, som indeholder en redegørelse for budgetgrundlaget 
for 2021, kommunernes brug af Børnehus Midt og betragtninger om satellitten i Herning.  
 
Af notatet fremgår det, at opleves en væsentlig aktivitetsstigning. En ændring i sagsantallet fra 350 til 
380 sager i budget 2021 vil betyde, at det samlede budgetgrundlag for Børnehus Midt vil stige fra 
10,5 mio. kr. til 11,4 mio. kr., og dermed vil det også påvirke den objektive finansiering, således at 
kommunernes udgifter hertil vil stige med 8,5%. En stigning i budgetlagte sager fra 350 til 380 vil 
ikke påvirke taksten pr. sag for 2021 (alt andet lige). 
 
Det fremgår endvidere, at der opleves en aktivitetsstigning ved Børnehus Midts afdeling i Herning, 
hvorfor der aktuelt søges et nyt lejemål som afdelingen kan rykke ind i inden for det næste år. 
 
Bilag 
Bilag 2a: Notat fra Børnehus Midt vedr. budget 2021 
Bilag 2b: Oversigt over objektiv finansiering (præsenteret på DASSOS mødet) 
 
Indstilling 

• At DASSOS på baggrund af redegørelsen fra Børnehus Midt tager orienteringen om budget 
2021 til efterretning 

 
Referat 

DASSOS tog redegørelsen fra Børnehus Midt til efterretning. Der blev opfordret til, at kommunerne 
sørger for at henvise til Børnehuset i relevante sager. Nationalt er der politisk fokus på brugen af 
Børnehusene.  

 

DASSOS opfordrede til at børneområdet i den enkelte kommune samt evt. Børne-Kulturchef-
foreningen (BKF) løbende involveres i dialogen omkring Børnehuset.  

 

 

2.3      Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 

Ved Jesper Thyrring Møller 

 
Sagsfremstilling 

DASSOS skal på dagens møde godkende udkast til Rammeaftale 2021-22, herunder behandle de 
indkomne bemærkninger til rammeaftalens udviklingsområder. 
 
Forslag til udviklingsområder er:  

• Den nære psykiatri (videreførelse af udviklingsområde fra den nuværende rammeaftale) 

• Borgere med komplekse udfordringer 
 
KKR har sendt forslagene til lokalpolitisk kommentering i kommuner og region i perioden februar til 
august 2020. De indkomne bemærkninger eftersendes til DASSOS op til mødet med henblik på at 
indarbejde evt. præciseringer eller tilføjelser til rammeaftalen. 
 
Første udkast til rammeaftalen blev behandlet på sidste DASSOS møde og tilføjelser her fra er ind-
arbejdet i det opdaterede udkast (bilag 3). Tilføjelserne vedrører udviklingsområdet om borgere med 
komplekse udfordringer og er markeret med rødt på side 5 i udkastet. 
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Styringsaftale 
Styringsaftalen er et bilag til rammeaftalen og udmønter finansieringsbekendtgørelsens bestem-

melser. Styringsaftalen beskriver blandt andet principperne for omkostningsberegninger og 

betalingsmodeller på de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. 

 

Styringsaftale 2021-22 er på alle væsentlige punkter en videreførelse af aftalerne i den nuværende 
styringsaftale. Takstgruppen har ajourført og redigeret styringsaftalen, så den er opdateret med de 
seneste ændringer af betydning for køb og salg af pladser. 
 
Første udkast til styringsaftalen blev godkendt på sidste DASSOS møde med en enkelt faktuel 
rettelse, og forelægges til endelig godkendelse sammen med rammeaftalens øvrige bilag.  
 
Den videre proces  
Rammeaftalen sendes til godkendelse i KD-net den 28. august og KKR den 9. september sammen 
med de midtjyske afrapporteringer på Socialstyrelsens centrale udmeldinger (se pkt. 2.4). Herefter 
sender KKR de endelige udkast til rammeaftale og rapporter til godkendelse i byråd og regionsråd. 
Frist for godkendelse er den 1. december 2020.  

 

Konkretisering af, hvordan vi vil arbejde med udviklingsområderne på tværs af kommuner og region 
aftales på de kommende møder i Forretningsudvalget og DASSOS.  

 
Bilag 
Bilag 3: Udkast til Rammeaftale 2021-22 (opdateret med indarbejdede bemærkninger) 
Bilag 4: Indkomne bemærkninger til udviklingsområder i Rammeaftale 2021-22 (opdateret) 
  
Styringsaftalen og rammeaftalens øvrige bilag er tilgængelige på hjemmesiden:  
https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2021-22 

 

Indstilling 

At DASSOS: 

• Behandler de indkomne bemærkninger til rammeaftalens udviklingsområder med henblik på 
konkret stillingtagen til, hvilke justeringer og tilføjelser der ønskes indarbejdet i udkast til 
Rammeaftale 2021-22 (bilag 3) 

• Godkender udkast til Rammeaftale 2021-22 med henblik på videresendelse til KD-net og KKR 

• Godkender rammeaftalens bilag, herunder Styringsaftalen for 2021-22 (link) 

 
Referat 
DASSOS godkendte udkast til Rammeaftale 2021-22 inkl. bilag.  
 
Kommunerne og regionen har tilkendegivet opbakning til de 2 foreslåede udviklingsområder.  
Enkelte kommuner har indsendt ønsker til formuleringer, som er blevet indarbejdet i Rammeaftalen.  
DASSOS behandling af bemærkningerne fremgår af opdateret bilag 4. 
 
Derudover har Aarhus Kommune foreslået, at der i forbindelse med den nye rammeaftale arbejdes 
med temaerne: Prostitution og hjemløshed, som begge omhandler borgere der flytter sig mellem 
kommunegrænser. DASSOS aftalte at temasætte de 2 områder på møder i DASSOS samarbejdet, 
men uden at gøre dem til temaer i selve rammeaftalen. 
 
 
 

 

  

https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2021-22
https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2021-22
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2.4      Godkendelse af afrapporteringer på Socialstyrelsens centrale udmeldinger 
Ved Jesper Thyrring Møller 
 

Sagsfremstilling 
Socialstyrelsen har udsendt 3 centrale udmeldinger, som kommunerne skal afrapportere som et 
særskilt punkt i forbindelse med fastlæggelsen af Rammeaftale 2021-22. På baggrund af rapport-
erne skal Socialstyrelsen vurdere, om der på nationalt plan er en tilstrækkelig koordination, der sikrer 
det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud til borgerne i målgrupperne. 
 
DASSOS har på møde den 22. januar 2020 udpeget en række fagpersoner fra kommuner og region, 
som har bistået rammesekretariatet i udarbejdelsen af rapporterne. Der har gennem hele processen 
været fokus på den tværregionale koordinering, idet de centrale udmeldinger har et nationalt sigte. 
Fremgangsmåde og fælles tekstafsnit på tværs af de fem regionale besvarelser er afstemt via KL’s 
Koordinationsforum. 
 
De midtjyske rapporter bygger på indberetninger fra alle 19 kommuner samt indrapporterede tilbud 
og peger overordnet set på, at der er et tilstrækkeligt udbud af tilbud til de tre målgrupper. Samtidig 
er der for alle 3 målgrupper peget på perspektiver i forhold til den fremadrettede tilrettelæggelse af 
indsatsen. Rapporterne indledes med et kort resumé, hvor centrale konklusioner er gengivet. 
 
Skriftlig kommentering af rapportudkast 
Forud for dagens møde har DASSOS haft mulighed for at læse de 3 rapportudkast og indsende 
bemærkninger og ændringsforslag (via mail til sendt til DASSOS repræsentanter den 26. juni 2020). 
Fremgangsmåden er valgt, så kommuner og region har mulighed for at forholde sig til rapporterne 
frem mod godkendelsen. 
 
Deadline for skriftlige kommentarer er den 17. august 2020, hvorefter DASSOS vil få eftersendt 
opdaterede rapportudkast med en opsamling på de indsendte bemærkninger og forslag. 
 
Den videre proces 
Det fremgår af bekendtgørelsen for rammeaftaler, at byrådene skal godkende afrapporteringen på 
de centrale udmeldinger i forbindelse med fastlæggelsen af rammeaftalen. Rapporterne følger 
således samme godkendelsesproces som rammeaftalen. 
 
Bilag 
Bilag 5: Rapportudkast - central udmelding borgere med udviklingshæmning og dom  
Bilag 6: Rapportudkast - central udmelding udsatte gravide kvinder med rusmiddelbrug  
Bilag 7: Rapportudkast - central udmelding borgere med spiseforstyrrelser  
 

Indstilling 
At DASSOS: 

• Behandler de skriftlige bemærkninger og ændringsforslag, der er indsendt fra kommuner og 
region, med henblik på konkret stillingtagen til, hvilke justeringer og tilføjelser der ønskes 
indarbejdet i de 3 rapportudkast (bilag 5-7) 

• Godkender de 3 midtjyske afrapporteringer med henblik på videresendelse til KD-net og KKR  
 
Referat 

DASSOS godkendte de 3 rapportudkast med de foreslåede bemærkninger og ændringer. 

Rapporterne sendes nu til godkendelse i KKR, byråd og regionsråd sammen med rammeaftalen. 
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2.5     Temadrøftelse om erfaringer fra Covid-19 på det sociale område 
Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 
På sidste DASSOS møde aftaltes en temadrøftelse, hvor vi sætter fokus på deling af erfaringer og 
læring af Covid-19 situationen. Formålet er et inspirere og fastholde brugbare og nytænkende 
løsninger på det sociale område, hvor der er sket metodeudvikling i et ikke før set omfang og tempo. 
 
DASSOS er efterfølgende blevet opfordret til at sende erfaringsopsamlinger, evalueringer mv. ind så 
de kan danne afsæt for temadrøftelsen.  
 
Borgerperspektivet er det primære fokus i temadrøftelsen, hvor der er indsendt eksempler på gavn-
lige løsninger og metoder. Derudover vil det være relevant at samle op på gode erfaringer, der er 
opstået i samarbejdet mellem kommuner og tværsektorielt i perioden. 
 
Temadrøftelsen vil tage afsæt i en dialog om hvordan løsninger, der har haft god effekt for borgerne, 
kan fastholdes efter Covid-19. I den forbindelse vil det være muligt at supplere med flere eksempler 
og vinkler på temaet på selve mødet. 
 
Sekretariat for Rammeaftaler har udarbejdet en kort opsamling, der fokuserer på de centrale temaer, 
der går igen i kommunernes og regionens input (bilag 8).  
 
Derudover er alle input samlet i et katalog på rammesekretariatets hjemmeside, hvor alle indsendte 
erfaringsopsamlinger findes i uddybende, uredigeret form (link). 
 
Bilag 
Bilag 8: Gennemgående temaer til erfaringsopsamling fra Covid-19 på det sociale område 
 

Indstilling 
At DASSOS: 

• Drøfter erfaringerne fra Covid-19 med henblik på at inspirere og fastholde brugbare og 
nytænkende løsninger på det sociale område 

 
Referat 

DASSOS udvekslede erfaringer fra Covid-19 situationen. Det blev aftalt at genoptage drøftelsen i 
foråret 2021 og kontakte VIA University College med henblik på at afsøge et muligt samarbejde om 
vidensudvikling på feltet. 

 

DASSOS fastholder aftalen om at evt. ekstraudgifter forbundet med håndteringen af Covid-19 ikke 
indregnes i taksten i 2020. 

 

 

2.6      Drøftelse med henblik på aftale om ommærkning af særlige psykiatripladser 

Ved Anders Kjærulff, Koncerndirektør Region Midtjylland 

 

Sagsfremstilling 
Som følge af en ændring i psykiatriloven, der trådte i kraft d. 1. juli 2017 har Region Midtjylland 
etableret 32 særlige pladser i psykiatrien. Den aktuelle status på belægningen viser, at der pr. 30. juli 
2020 er 10 ud af 14 pladser i Viborg i brug, mens 7 ud af 18 pladser i Skejby anvendes. Dermed er 
der aktuelt en ledig kapacitet ca. halvdelen af pladserne i Midtjylland. En væsentlig andel af de 
særlige pladser i psykiatrien har siden oprettelsen i 2018 været ledige.  
 
Der er derfor med ØA20 og FL20 indgået en aftale om ’Model for bedre udnyttelse af særlige 
pladser’ (link). Med aftalen får regionerne mulighed for at ’ommærke’ ledige særlige pladser til brug i 
den almindelige psykiatri.  

file:///C:/Users/vpmesm/Downloads/Materialesamling%20til%20temadrftelse%20om%20erfaringer%20fra%20Covid%2019%20p%20det%20sociale%20omrde.pdf
https://www.regioner.dk/media/13420/model-for-bedre-udnyttelse-af-saerlige-pladser-i-psykiatrien.pdf
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Det fremgår af aftalen, at regionerne har beslutningskompetencen med hensyn til ommærkning af 
sengepladser, men at beslutningen skal træffes i dialog med kommunerne. 
 
Den enkelte region kan maksimalt ommærke 25 pct. af de særlige pladser, hvilket for Region Midt-
jylland svarer til 8 af de nuværende 32 pladser. Region Midtjylland ønsker at gøre brug af denne 
mulighed og foreslår at ommærke 8 pladser.  

 
Koncerndirektør i Region Midtjylland, Anders Kjærulff, deltager på dagens DASSOS møde med 
henblik på en dialog med kommunerne om bedre udnyttelse og ommærkning af pladserne. 
 
Bilag 
Bilag 9: Slides fra præsentation om de særlige pladser på DASSOS mødet 
 

Indstilling 
At kommunerne i DASSOS: 

• Drøfter og tilkendegiver om kommunerne kan acceptere forslaget fra Region Midtjylland om at 
ommærke 8 særlige pladser til almenpsykiatriske senge (voksen) pr. 1.9.2020 

 
Referat 

DASSOS tilkendegav opbakning til den foreslåede ommærkning af 8 særlige pladser pr. 1/9 2020. 
Derudover blev der drøftet opmærksomhedspunkter ift. udnyttelsen af den resterende ledige 
kapacitet på de særlige pladser. Det blev aftalt at følge op på næste DASSOS møde. 

 

 

2.7      Beslutning om afvikling af temadage i DASSOS regi i efteråret 2020 

Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 
Det er aftalt i DASSOS, at der afholdes en række fælles workshops og temadage som en del af 
arbejdet med at udmønte udviklingsområderne i Rammeaftale 2019-20.  
 
Der var oprindeligt planlagt to arrangementer i april. Det drejer sig om workshoppen om effekt og 
progression, som var planlagt i Silkeborg Medborgerhus (100 pladser), samt temadagen om 
overgange på autismeområdet, som var planlagt på Viborg Rådhus (80 pladser). Som følge af 
situationen omkring corona blev disse udskudt til efteråret.  
 
Situationen omkring corona er stadig usikker. Et øget smittetryk kan betyde, at det igen forbydes at 
mødes i større forsamlinger. For at undgå denne usikkerhed bør det overvejes at afholde arrange-
menterne virtuelt. En virtuel afholdelse af temadagene ville betyde, at programmerne for dagene skal 
tilpasses et virtuelt format. Det vil som udgangspunkt stadig være de samme oplægsholdere, som 
oprindeligt planlagt, men det vil være hensigtsmæssigt at forkorte temadagene fra 3 til 2 timer.  
 
Der er fundet en teknisk løsning, hvor der benyttes Teams. Udgifterne til arrangementerne reduceres 
ved en virtuel løsning og det vil være muligt for flere at deltage.  
 
Nedenfor er en kort beskrivelse af indholdet på de to temadage: 
 
Udviklingsområde effekt og progression: Workshop om mål og progression  
Workshoppen har fokus på DASSOS guideline for effekt og progression i vores samhandel, og 
hvordan der i praksis arbejdes med mål for borgeren. Indhold: Guidelinen præsenteres 
indledningsvist, Metodecentret holder oplæg om den gode relation mellem myndighed og 
leverandør, og Holstebro Kommune bidrager med eksempler på den gode dokumentationspraksis.  
 
Udviklingsområde autisme: ”Autisme og overgange - vi deler viden om erfaringer og metoder” 
Temaet er arbejdet med overgange fra skole til ungdomsuddannelse og fra barn til voksen. 
Indhold: Socialstyrelsen giver oplæg om unge med autisme og overgangen til voksenlivet.  
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Region Midtjyllands tilbud ’Overgangen’ bidrager med praksiseksempler ift. dilemmaer og løsninger i 
et ungemiljø på døgnområdet. Vestervang Skolen i Viborg giver praksiserfaringer på overgangen til 
ungdomsuddannelser. HF i Horsens fortæller om en studerende, der har gennemført HF med en 
autismediagnose. Derudover giver en unge kvinde, der har en autismediagnose, en personlig 
beretning om sit levede liv som autist.  
 
Indstilling 
At DASSOS: 

• Drøfter og tager stilling til, om de to arrangementer skal afholdes i efteråret 2020 som virtuelle 
temadage i forbindelse med udmøntningen af Rammeaftale 2019-2020 

 
Referat 

DASSOS aftalte, at de 2 arrangementer afholdes virtuelt i efteråret 2020. DASSOS adviseres når 
nye datoer og programmer er klar. 

 

 
 

2.8      Tværkommunalt samarbejde om bedre styring af ambulant alkoholbehandling 

 

Ved Jesper Thyrring Møller 
 

Sagsfremstilling 
Mange kommuner har gennem en årrække oplevet manglende styringsmuligheder på alkohol-
behandlingsområdet. Især har kommunerne haft ringe mulighed for at påvirke prisen, omfang/ 
hyppighed samt det kvalitetsmæssige indhold i de private tilbud, der driver ambulant alkohol-
behandling. 
 
Gennem de senere år er der igangsat forskellige indsatser med henblik på at ændre på rammerne 
på området. Sundheds- og Ældreministeriet har den 3. juli 2020 sendt et lovforslag i høring, der 
lægger op til bedre styringsmuligheder for kommunerne på området. 
 
Som det beskrives i vedlagte sag fra KL, er det KLs opfattelse at lovforslaget ikke i tilstrækkelig grad 
løser de reelle problemer på alkoholbehandlingsområdet i forhold til styring og indgåelse af aftaler 
med private leverandører. Såvel KL’s bestyrelse som KKR-formandskaberne har i forsommeren 
drøftet og godkendt, at der arbejdes på et tværkommunalt samarbejde om bedre styingsmuligheder 
af den ambulante alkoholbehandling, forankret i hver KKR-geografi.  
 
I vedlagte bilag skitserer KL en mulig samarbejdsmodel, hvor fx en tovholder/ankerkommune i hver 
KKR-geografi påtager sig opgaven med at indgå kontrakterne med de private leverandører i forhold 
til ambulant alkoholbehandling på vegne af de øvrige kommuner i KKR-geografien. 
 
Sagen fremsættes for alle landets fem administrative styregrupper med henblik på drøftelse af 
perspektiverne i den skitserede samarbejdsmodel.  
 
Bilag  
Bilag 10: Tværkommunalt samarbejde om bedre styringsmuligheder af ambulant alkoholbehandling 
 
Indstilling 
At DASSOS: 

• Drøfter perspektiverne i den skitserede samarbejdsmodel, hvor fx en tovholder/ankerkommune i 
hver KKR-geografi påtager sig opgaven med at indgå kontrakterne med de private leverandører 
i forhold til ambulant alkoholbehandling på vegne af de øvrige kommuner i KKR-geografien. 

 
Referat 

DASSOS har haft mulighed for at indsende skriftlige høringssvar forud for mødet. Overordnet ser 
kommunerne positivt på KL-forslaget om, at kontraktindgåelsen varetages i et tværkommunalt 
samarbejde i hver KKR-geografi. 8 kommuner har indsendt skriftlige høringssvar, som er formidlet til 
KL, der faciliterer den videre proces. 
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2.9      Fremtidssikring af takstfilen 

Ved Bjarne Hansen, formand for takstgruppen  

 
Sagsfremstilling 
Rammeaftalen omfatter de kommunale og regionale tilbud i den midtjyske region, som anvendes af 
flere kommuner end driftskommunen. I Midtjylland er ca. 10.000 dag- og døgnpladser omfattet af 
Rammeaftalen. 
  
Til håndtering og styring af de mange tilbud i Region Midtjylland anvendes et excel-baseret værktøj, 
som benævnes ’takstfilen’. Takstfilen indeholder alle tilbud omfattet af rammeaftalen og er program-
meret til at beregne taksten på det enkelte tilbud (ud fra de økonomital, som driftsherrerne lægger 
ind). Nogle driftsherrer bruger desuden takstfilen som redskab til beregning af takster på tilbud uden 
for rammeaftalen. 
  
Sekretariat for Rammeaftaler vil med denne henvendelse til DASSOS gøre opmærksom på behovet 
for at undersøge, om takstfilen bør moderniseres og fremtidssikres med henblik på at datakvaliteten 
forbedres, at arbejdsgangene for sekretariatet og brugerne af takstfilen effektiviseres, og at anven-
deligheden af data øges.  
 
Uddybende beskrivelse af fakta og udfordringer ved takstfilen findes i vedlagte bilag. 
 
Bilag 
Bilag 11: Fakta om takstfilen og udfordringer 
 
Indstilling 
At DASSOS: 

• Igangsætter et arbejde med at udarbejde en analyse af krav og behov samt konkrete løsnings-

muligheder med henblik på at fremtidssikre takstfilen (teknik, tid og økonomi), som kan fore-

lægges Forretningsudvalget/DASSOS på et senere møde 

• At opgaven forankres i takstgruppen, der sikrer en inddragende proces med driftsherrerne og 

regionen 

Referat 
DASSOS godkendte at der igangsættes et arbejde i takstgruppen med at fremtidssikre takstfilen. 
Der vil blive fulgt op i DASSOS og Forretningsudvalget i starten af 2021. 
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3.     Orienteringspunkter 
 

3.1      Orientering om takstudvikling og øvrig ledelsesinformation 
Ved Bjarne Hansen, formand for takstgruppen  
 

Sagsfremstilling 
Ledelsesinformationen er udarbejdet på baggrund af indberetninger fra kommunerne og Region 
Midtjylland.  
 

Den består af notat med observationer og opmærksomhedspunkter samt følgende underbilag: 

• Takstudvikling baseret på regnskabstal 

• Opgørelse af over-/-underskud 

• Oversigt over tillægstakster 

• Belægningsoversigt 

• Pladsoversigt  
 
Takstudvikling fra 2018 til 2019 

Takstudviklingen for 2019 viser, at fire kommuner har lavere takster i 2019 end i 2018, og fem 
kommuner har en stigning i taksten på under 2 procent. Øvrige kommuner og Region Midtjylland har 
takststigninger af forskellig størrelse.  
 
Det fremgår af aftalen om takstreduktioner, at den aftalte takstreduktion evalueres over hele den 4-
årige aftaleperiode (2019-22), hvorfor der for den enkelte driftsherre kan forekomme takststigninger i 
et år. Takstudviklingen fra år til år kan være påvirket af omlægning af tilbud, tilbud der udgår eller 
tilkommer, og som driftsherrerne får mulighed for at korrigere for i den endelige opgørelse over 
takstudviklingen.  
 
Af vedlagte notat fremgår bemærkninger til takstudviklingen fra kommuner og region, hvor der ses 
større udsving i taksterne i 2019. Notatet indledes med sekretariatets bemærkninger til de enkelte 
oversigter med ledelsesinformation. 
 

Bilag 
Bilag 12: Ledelsesinformation vedrørende takster 2019 
 

Indstilling 

• At DASSOS tager ledelsesinformationen til efterretning 
 
Referat 

DASSOS tog ledelsesinformationen til efterretning 

 
 

3.2      Orientering fra alliancen om den nære psykiatri 
 

Ved Lotte Henriksen, DASSOS repræsentant i styregruppen for alliancen om den nære psykiatri 
 
Sagsfremstilling 
Der gives en kort orientering fra alliancens styregruppe med opfølgning på de tilkendegivelser, der 
blev fremsat på DASSOS mødet den 12. maj 2020. 
 

Ministerhenvendelse vedr. regeringens 10 års plan:  
Alliancens fire parter har taget initiativ til at sende et fælles politisk input til regeringens kommende 
10-års plan for psykiatrien (se bilag 13). Henvendelsen er sendt til sundheds-, social-, beskæftigel-
ses- og børne- og ungeministeren. Forud for dette har et udkast til henvendelsen været rundsendt til 
kommunerne via DASSOS med mulighed for kommentering og input. Kommunernes bemærkninger 
er søgt indarbejdet i henvendelsen i et samarbejde med alliancens øvrige parter.  
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Afprøvning af alliance initiativet vedr. selvskade:  
DASSOS og KOSU tilkendegav på møder i maj opbakning til, at der arbejdes videre med alliancens 
anbefalinger til bedre forebyggelse og behandling af selvskade. Det blev foreslået, at afprøvningen 
af initiativets løsningselementer forankres i klyngesamarbejdet. På den baggrund har styregruppens 
formandskab primo august 2020 henvendt sig til de fem klynger med invitation til et samarbejde.  
Det forventes, at afprøvningen kommer til at foregå i 1-3 klynger i perioden 2021 til og med 2022. 
 

Bilag 
Bilag 13: Henvendelse til regeringen vedr. 10 års psykiatri plan 
 
Indstilling 

• At DASSOS tager orienteringen til efterretning 
 

Referat 

DASSOS tog orienteringen til efterretning 

 
 

3.3     Orientering om ny finansieringsmodel for Ungementorordningen 

Ved Jesper Thyrring Møller 
 
Sagsfremstilling 
På DASSOS mødet den 22. januar 2020 blev det aftalt at afsøge muligheden for en fremtidig model 
for ungementorordningen, hvor de mest aktive kommuner går sammen om fælles grundfinansiering. 
 
Det har resulteret i, at 7 faste deltagerkommuner har indgået en aftale for en 2 årig periode. De faste 
deltagerkommuner er: Favrskov, Horsens, Norddjurs, Syddjurs, Silkeborg, Skanderborg og Viborg. 
 
Såfremt andre kommuner nu eller på sigt ønsker at indgå i ordningen som fast deltagerkommune, er 
dette en mulighed. 
 
Ordningen er fortsat målrettet unge med erhvervet hjerneskade i alderen fra ca. 15-30 år. Desuden 
kan ungementorerne have forløb med unge med langvarige følger efter hjernerystelser, hvis der er 
kapacitet til det i ordningen. 
 
De 7 kommuner står sammen om grundfinansieringen af ordningen. Samtidig giver aftalen mulighed 
for, at alle kommuner kan tilkøbe ungementorforløb til en fast takst. 
 
Det nye aftalegrundlag trådte i kraft den 1. juli 2020 og erstatter den tidligere finansieringsmodel for 
ungementorordningen, hvor kommunerne betalte efter forbrug samt andel af evt. underskud. 2020 
bliver et overgangsår, hvor beregning foretages med afsæt i en kombination af modellerne. 
 
Fremadrettet vil overblik over antal unge og prioriteringer ift. målgruppe blive aftalt på et statusmøde, 
der holdes på Hammel Neurocenter 1 gang årligt i oktober måned med alle aftalekommuner. 
DASSOS orienteres efterfølgende. 
 
DASSOS opfordres til at dele aftalegrundlaget med relevante medarbejdere, der er i kontakt med 

unge med en erhvervet hjerneskade – fx hjerneskadekoordinator, myndighed, beskæftigelse mv. 

 
Bilag 
Bilag 14: Aftalegrundlag for ungementorordningen 
 
Indstilling 

• At DASSOS tager orienteringen til efterretning 
 

Referat 

DASSOS tog orienteringen til efterretning 
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3.4     Orientering fra møde i KL’s Koordinationsforum 
 

Ved Lotte Henriksen og Jette Lorenzen, DASSOS repræsentanter i Koordinationsforum 
 
Sagsfremstilling  
KL’s Koordinationsforum på det specialiserede social- og specialundervisningsområde er et 
direktørforum etableret på tværs af de 5 KKR’er. Koordinationsforums funktion er at forestå den 
tværregionale koordination i forbindelse med rammeaftalen, herunder følge udviklingen i kapacitet 
og belægning på de mest specialiserede tilbud på tværs af regionsgrænser. 

 
DASSOS orienteres om væsentlige punkter fra mødet i Koordinationsforum den 16. juni 2020: 

 

• Regeringens evaluering af planlægning og organisering på det specialiserede socialområde 
Der var opbakning til at bruge Koordinationsforum som baggrundsgruppe for evalueringen. 
Regeringens kommissorium for evalueringen er efterfølgende blevet offentliggjort (link) 
 

• Kommunale styringsmuligheder på områder med et selvmøderprincip 
Det blev fremhævet, at det er uhensigtsmæssigt, at alkohol og stoffer behandles efter to 
lovgivninger. Der arbejdes videre med et tværkommunalt setup på alkoholområdet. 
Der var opbakning til, at der er brug for kapacitetsstyring i forhold til kvindekrisecentre.  
Det blev fremhævet, at der er brug for at kunne styre kapaciteten i forhold til 110 området, så det 
kan understøtte, at der omlægges fra § 110 til § 107-tilbud, og at der ikke blot oprettes nye 
private 110-tilbud. 
 

• Særlige pladser i psykiatrien 
Når der er mere information om evalueringen af de særlige pladser, vil koordinationsforum blive 
involveret. Der var generelt opbakning til at ommærke 25 procent af pladserne. Afventer dog 
drøftelse i nogle styregrupper. Samtidig var der opbakning til fortsat at arbejde for at få omlagt 
pladserne helt, da løsningen langt fra opleves som optimal.  
 

• Standardkontakter 
Udarbejdes i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra rammeaftale-samarbejderne og 
forventes at være færdige i løbet af efteråret. Standardkontrakten vil være frivillig at anvende, 
men det anbefales at anvende den ved køb/salg af ydelser og indsatser på det specialiserede 
socialområde 

 
Det samlede referat fra Koordinationsforum er vedlagt. 
 
Bilag 
Bilag 15: Referat fra møde i Koordinationsforum den 16. juni 2020 
 
Indstilling 

• At DASSOS tager orienteringen til efterretning 
 

Referat 

DASSOS tog orienteringen til efterretning 

 

 

3.5      Ny vejledning om genoptræningsplaner på psykiatriske hospitaler  

Ved Jesper Thyrring Møller 
 
Sagsfremstilling 
DASSOS blev på møde 27. november 2018 orienteret om, at der igangsættes en prøvehandling i 
Midtklyngen for at udvikle samarbejdsflader og arbejdsgange i forhold til genoptræning efter 
behandling på et psykiatrisk hospital. 
 

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/jun/astrid-krag-igangsaetter-stor-evaluering-af-det-specialiserede-socialomraade/
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På baggrund af prøvehandlingen er der nu udarbejdet et forslag til en fælles vejledning om brug af 
genoptræningsplaner efter udskrivelse fra psykiatrisk hospital. Vejledningen er et redskab for de 
fagpersoner, der udarbejder genoptræningsplaner på de psykiatriske hospitaler.  
 
Endelig godkendelse af vejledningen sker i Sundhedsstyregruppen 3. september 2020, og arbejdet 
med genoptræningsplaner efter udskrivelse på psykiatrisk hospital vil blive evalueret ultimo 2021. 
Forslaget er vedlagt.  
 
Baggrund 
Hospitaler kan henvise patienter, der udskrives fra psykiatrisk behandling, til ambulant genoptræning 
i kommunerne. Hospitalet henviser via en genoptræningsplan. Kommunerne udfører og finansierer 
genoptræningen, der varetages efter sundhedsloven.  
 
Brugen af genoptræningsplaner til borgere, der udskrives fra en psykiatrisk afdeling eller ambulant 
behandling, er et fælles udviklingsområde for Region Midtjylland og kommunerne. Der er behov for 
en fælles tilgang på området, så borgerne oplever forløb, der hænger sammen. 49 borgere blev i 
2019 udskrevet fra psykiatrisk behandling med en genoptræningsplan til almen ambulant 
genoptræning. I 2017 og 2018 var det hhv. 40 og 43 borgere.  
 
Sundhedsstyregruppen i Region Midtjylland har derfor i november 2018 igangsat en prøvehandling, 
som Midtklyngen har stået for.  
 
Midtklyngen har etableret et fælles genoptræningsforum og har udarbejdet et forslag til en vejledning 
om brug af genoptræningsplaner på psykiatriske hospitaler. Anbefalinger og vejledning fra 
Midtklyngen er 19. februar 2020 blevet drøftet og kvalificeret på en tværsektoriel workshop med bred 
deltagelse fra social- og sundhedsområdet.  
 
På workshoppen blev der taget godt imod anbefalingerne og vejledningen. Samtidig er der på 
baggrund af workshoppen lavet nogle justeringer i materialet med henblik på, at vejledningen kan 
fungere som en fælles ramme for brug af genoptræningsplaner efter behandling på et psykiatrisk 
hospital. Der er primært lavet ændringer i de eksempler og cases, som indgår i vejledningen.  
 
Bilag 
Bilag 16: Forslag til vejledning: ”Genoptræningsplanen – et redskab til at kunne igen”  
 
Indstilling 

• At DASSOS tager orienteringen til efterretning 
 

Referat 

DASSOS tog orienteringen til efterretning 
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4.     Punkter til kommende møder 

 

4.1      Punkter til næste møde i DASSOS 

Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 

Næste møde i DASSOS er den 23. november 2020 kl. 9.00-12.00 på Viborg Rådhus. 

Punkter til mødet kan meldes ind til Sekretariat for Rammeaftaler senest den 1. november 2020. 

 

Følgende sager forventes dagsordenssat: 

• Planlægning af arbejdet med udviklingsområder i Rammeaftale 2021-2022 

• Afrunding og opsamling på udviklingsområder i Rammeaftale 2019-2020 

• Udpegning til Forretningsudvalget for perioden 2021-22 (jf. aftale i DASSOS) 

• Input til dialogmøde med Socialtilsynet 

• Mødeplan for DASSOS og Forretningsudvalget 2021 

• Orientering fra alliancen om den nære psykiatri 

• Opfølgning på dialog om udnyttelsen af de særlige psykiatripladser 

 

Indstilling 

At DASSOS:  

• Tager den foreløbige sagsoversigt til efterretning, og  

• Drøfter om der er andre sager til dagsordenen 

 

 

4.2      Eventuelt 

 
 


