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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 DASSOS møde. 

 

Indstilling 

• At dagsorden til DASSOS møde den 27. november 2019 godkendes 

 

 Referat 

 Godkendt 

 

 

1.2 Godkendelse af referat 
Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af referat fra DASSOS seneste møde, den 27. august 2019. 

 

Bilag 

Link til referat af DASSOS møde den 27. august 2019 

 

Indstilling 

• At referatet fra DASSOS møde den 27. august 2019 godkendes 

 

 Referat 

 Godkendt 

 

 

 

https://rammeaftale.viborg.dk/Moeder/DASSOS/Referater-2019
https://rammeaftale.viborg.dk/Moeder/DASSOS/Referater-2019
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2.     Beslutningspunkter 
 

2.1      Proces for udarbejdelse af Rammeaftale 2021-22 

Ved Jesper Thyrring Møller 
 
Sagsfremstilling 
Den nuværende Rammeaftale for det specialiserede social- og specialundervisningsområde gælder 
for perioden 2019-20 (link). Fokus i rammeaftalen er de fælles udviklingsområder:  

• Den nære psykiatri  

• Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme 

• Effekt, kvalitet og progression som det bærende princip 
 
Som en del af rammeaftalen har kommunerne og regionen indgået en aftale om, at taksterne redu-
ceres med minimum 2 pct. i perioden 2019-2022. Takstaftalen er 4-årig og dækker dermed perioden 
for både den nuværende og den kommende rammeaftale. 
 
Forslag til proces for Rammeaftale 2021-22 
Der skal i det kommende halvår udarbejdes en rammeaftale for perioden 2021-22, som skal være 
godkendt i alle byråd og regionsrådet senest den 15. oktober 2020. Bekendtgørelsen om rammeafta-
ler er under revision, men det forventes ikke at godkendelsesfristen ændres. 
 
DASSOS bakkede på sidste møde op om, at arbejdet med en ny rammeaftale tilrettelægges ud fra 
samme overordnede proces som sidst. Dvs. med mulighed for lokalpolitisk dialog undervejs i pro-
cessen, dels via januarkonferencen og dels via lokale politiske drøftelser af forslag til temaer for 
rammeaftalens udviklingsområder. En sådan politisk inddragelse er indarbejdet i forslaget i bilag 1. 
 
DASSOS bedes overveje, om den politiske inddragelse skal foregå på denne måde, eller om inddra-
gelsen på baggrund af erfaringerne fra sidste rammeaftaleproces skal gribes an på anden vis. 
 
Det forventes, at Socialstyrelsen ultimo november 2019 udsender to centrale udmeldinger, som skal 
godkendes og afrapporteres sammen med Rammeaftale 2021-22 (se punkt 3.3). 

 
Kommunale indberetninger til rammeaftalen 
Det er et lovkrav, at kommunerne som led i udarbejdelsen af rammeaftalen skal vurdere sammen-
hængen mellem udbud og efterspørgsel. Det foreslås, at viden herom indhentes skriftligt via kom-
munale indberetninger, der indeholder en række spørgsmål for hhv. børne-unge og voksenområdet. 
Forslag til skema til kommunale indberetninger fremgår af bilag 2. 
  
De kommunale indberetninger skal bidrage til et samlet overblik over, hvorvidt tilbudsviften og kapa-
citeten på det sociale område afspejler kommunernes behov for tilbud til borgerne. Herudover ind-
samles viden om tendenser samt etablering/lukning af tilbud på det sociale område med betydning 
for udvikling og koordination i det fælles kommunale/regionale samarbejde. 
 
DASSOS forelægges en opsamling af kommunernes besvarelser på møde den 22. januar 2020 som 
indspil til den indledende drøftelse af fælles udviklingsområder i rammeaftalen.  
 
Bilag 
Bilag 1: Forslag til proces for udarbejdelse af Rammeaftale 2021-22 
Bilag 2: Forslag til skema til brug for kommunale indberetninger til Rammeaftale 2021-22 
 

Indstilling 

At DASSOS: 

• Drøfter og godkender processen for udarbejdelse af Rammeaftale 2021-22 (se forslag i bilag 1), 
herunder hvordan de politiske indflydelsesmuligheder i perioden februar til april 2020 gribes an  

• Drøfter og godkender skema til kommunale indberetninger (bilag 2) 

https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2019--2020


DASSOS    Referat 27.11.19 

 
5 

 

 Referat 

 DASSOS godkendte den foreslåede proces for udarbejdelse af Rammeaftale 2021-22.  

 

 Skemaet til kommunale indberetninger blev godkendt med tilføjelse af et supplerende spørgsmål, 

 hvor kommunerne gives mulighed for at beskrive deres mere langsigtede vurderinger for udviklingen 

 af det specialiserede socialområde i et 5-10 års perspektiv.  

• Formålet med spørgsmålet er at få en længere planlægningsmæssig tidshorisont ind i rammeaf-

tale samarbejdet, hvor både kommuner og region har behov for at kunne langtidsplanlægge og 

evt. omstille eller udvide tilbudsviften med nye typer af tilbud og samarbejder på tværs.  

• Det kan være betragtninger med betydning for køber/sælger perspektivet, helhedsplaner for 

specifikke tilbudsområder, nye samarbejdskonstellationer, kompetenceudvikling, udvikling af nye 

tilbudstyper eller andet.   

• Samtidig har regeringen varslet, at der skal laves en evaluering af planlægning og organisering 

af det specialiserede socialområde, som også forventes at påvirke den fremtidige tilbudsstruktur 

og organisering af området.  

 

 De kommunale indberetninger indsamles via digitale spørgeskemaer for hhv. børne/unge- og 

 voksenområdet. Links til spørgeskemaerne sendes direkte til DASSOS repræsentanter primo dec-

 ember med anmodning om besvarelse senest den 7. januar 2020.  

 

 

2.2      Forslag til fælles udviklingsarbejde om udvikling af viden og kompetencer 

Ved Jesper Thyrring Møller  
 
Sagsfremstilling 
På foranledning af Region Midtjylland har DASSOS tidligere dagsordenssat en drøftelse af behovet 
for udvikling af tilbud til borgere med komplekse problemstillinger, hvor kommunerne kan have van-
skeligt ved at finde egnede tilbud.  
 
Drøftelsen har taget afsæt i et oversigtsnotat vedr. efterspørgslen til regionens specialområder, som 
er udarbejdet af Region Midtjylland i august 2019 (bilag 3).  
 
Af notatet fremgår det, at Region Midtjylland gennem længere tid har oplevet et særligt efterspørg-
selspres i forhold til fire specialområder – alle på voksenområdet. Det drejer sig om voksne borgere 
med komplekse problemstillinger inden for: Erhvervet hjerneskade, autismespektrumforstyrrelser, 
socialpsykiatri samt udviklingshæmning med dom eller udfordrende adfærd. 
 
DASSOS bedes aftale, hvordan et fælles udviklingsarbejde kan gribes an med afsæt i de input og 
ønsker til arbejdsform/metodik, der er fremsat på tidligere møder (se opsamling nedenfor). 
 
Opsamling på tidligere drøftelser 
DASSOS har udtrykt ønske om øget videndeling i forhold til løsninger og ideer til, hvordan der kan 
arbejdes med at skabe nye typer af tilbud og kapacitetsopbygning, som ikke kun omhandler at udvi-
de kapaciteten i botilbud og bygninger.  
 
Senest har Forretningsudvalget på møde den 2. oktober 2019 drøftet, hvorvidt der skal igangsættes 
et fælles udviklingsarbejde på tværs af region og kommuner, som kan adressere problemstillingen. 
 
Forretningsudvalget foreslår, at der i den kommende rammeaftale laves en fælles satsning, hvor må-
let er nyttiggøre og udveksle kompetencer og viden på tværs.  
 
Forretningsudvalget havde følgende input til et opdrag for et fælles udviklingsarbejde: 

• Kommuner og region ønsker at tænke i nye måder at opbygge og organisere faglige miljøer på, 
hvor viden og kompetencer gøres mere flydende og uafhængig af bygninger og enkeltpersoner. 
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• Det forslås, at der som en del af Rammeaftale 2021-22 etableres nogle grupper eller ”cirkler” på 
tværs af aktører, der får til opgave at tænke anderledes og give rum til, at nye ”vinkler på viden” 
kan udvikles og udbredes på det specialiserede socialområde i Midtjylland.  

• Cirklerne skal forholde sig til, hvordan vi kan håndtere efterspørgselspresset og de komplekse 
behov på nye måder, hvor svaret ikke er kapacitetsudvidelser, men andre måder at opbygge og 
udveksle ”videnskapacitet” på. Ønsket er at øge systematisk viden - fra praksis til praksis. 

• Der ses et behov for at organisere tilbud og indsatser bredere end det ”matrikelfaste”, så man 
kan trække de ønskede kompetencer ind, når man har brug for dem. 

• Det kan fx ske ved at opbygge faglige miljøer i og på tværs af region og kommuner, hvor man 
som fagperson arbejder et sted, men også har funktioner og forpligtelse til at dele sin viden og 
kompetencer ud af egen organisation. Så man har en base, men samtidig indgår i et team. 

• Det ønskes at kommuner og region opbygger viden, som vi evt. kan købe og sælge til hinanden, 
så vi bedre kan hjælpe borgerne, der hvor de er. Dette som et alternativ til at udvide bostederne.  
Fx ved at skabe mulighed for, at kommunerne kan købe et hold af dygtige fagpersoner/teams i 
stedet for at købe en traditionel ”plads” i et tilbud.  

• Centrale aktører som fx Socialstyrelsen ønskes involveret. Det er også vigtigt at være i dialog 
med Handicaporganisationer mv.   

• Det er vigtigt at kommunikere, at der er tale om en bevægelse i en bestemt retning. Der vil altid 
være borgere, der har brug for et bosted, men der er også nogle borgere, der vil have bedre 
gavn af en anden type tilbud. Der er ikke tale om afspecialisering, men deling af specialviden og 
kompetencer på nye måder. 

 

Forslag til videre proces  

Det foreslås at ovenstående input og ønsker udviklingsarbejdet, anvendes som overordnet metodik/ 
arbejdsform i arbejdet med (nogle af) udviklingsområderne i den næste rammeaftale. 

 

Konkret forslås det, at der etableres en række ”cirkler”, der på tværs af aktører kan tænke i nye løs-
ninger ift. deling af viden og kompetencer. Der kan f.eks. skabes ”cirkler” om indsatsområderne: 

• Borgere med komplekse problemstillinger (jf. oversigtsnotat fra Region Midtjylland og de deraf 
følgende drøftelser i DASSOS og Forretningsudvalget) 

• Den brede trivselsdagsorden i forhold til børn og unge, hvor samarbejdsrummet mellem det al-
mene område og det specialiserede socialområde kan opdyrkes og udvikles på nye måder      
(jf. politisk opmærksomhed på trivselsdagsordenen i bl.a. KKR Midtjylland).  

 

Der kan også være relevant at bruge den foreslåede metodik/arbejdsform i andre sammenhænge, 
afhængig af hvad der peges på af udviklingsområder i den kommende rammeaftale.  

 

Da der vil være tale om et længerevarende udviklingsarbejde, forslås det at ”cirklerne” igangsættes 
når en ny rammeaftale træder i kraft i 2021.  

 
Bilag 

Bilag 3: Oversigtsnotat om den aktuelle efterspørgsel efter Region Midtjyllands tilbud på det speciali- 
serede socialområde. Region Midtjylland august 2019  
 

Indstilling 

At DASSOS: 

• Drøfter forslaget om, at ovenstående metodik/arbejdsform anvendes som en overordnet ramme 
for arbejdet med udveksling af viden og kompetencer i forbindelse med (nogle af) udviklingsom-
råderne i Rammeaftale 2021-22 (med deraf følgende igangsætning i 2021) 

• Drøfter forslaget om, at det som foreløbigt indspil til den kommende rammeaftale foreslås at 
etablere ”cirkler” med fokus på udveksling af viden og kompetencer inden for indsatsområderne: 
Borgere med komplekse problemstillinger samt Trivsel blandt børn og unge 
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 Referat 

 DASSOS bakkede op om ideen om at etablere ’cirkler’ med fokus på udveksling af viden og kom-

 petencer inden for nogle specifikke fælles udviklingsområder. Samtidig var der enighed om, at der er 

 behov for at konkretisere og skabe fælles forståelse af, hvad det betyder at arbejde i cirkler og 

 hvad formål, indhold og temaer i cirklerne kan være.  

 

 Metodikken må ikke være for løs, og det er vigtigt at vi er præcise på afgrænsningen af cirklerne.  

 Det skal være tydeligt hvad det er for et produkt eller effekt vi ønsker at skabe i en konkret cirkel.  

  

 Det blev aftalt, at en lille gruppe repræsentanter sætter sig sammen forud for næste DASSOS møde 

 med henblik på at konkretisere, hvad det er for nogle spor, vi gerne vil forfølge i cirklerne og hvordan 

 en sådan arbejdsform kan afprøves. Drøftelsen genoptages på DASSOS møde den 22. januar 2020. 

 

 
 

2.3 Samarbejdsaftale om akut hjælp til sårbare borgere (tidl. Sociolancen) 

Ved formandskabet for arbejdsgruppen, Ann-Britt Wetche og Karin Holland 
 

Sagsfremstilling 
DASSOS blev på sit møde den 27. august 2019 orienteret om Region Midtjyllands toårige projekt 
"Akut hjælp til sårbare borgere" (Sociolancen). Projektet har ikke virket efter hensigten, og Regions-
rådet har derfor besluttet at stoppe projektet ved udgangen af 2019. 
 
Problemstillingen med socialt udsatte borgere, der ringer 1-1-2 med sociale problemstillinger, består 
dog fortsat. DASSOS besluttede derfor, at der skal følges op i et samarbejde mellem regionen og 
kommunerne.  
 
På den baggrund er der nedsat en arbejdsgruppe med Ann-Britt Wetche, socialdirektør, Region 

Midtjylland, som regional medformand og Karin Holland, direktør i Velfærd og Sundhed, Horsens, 

som kommunal medformand. Arbejdsgruppen har til opgave at lave et udkast til en model, der kan 

imødekomme udfordringen. 

 

Arbejdsgruppen er ved at færdiggøre et udkast til en aftale mellem Region Midtjylland og de 19 
kommuner i regionen. Samarbejdsaftalen er lavet ud fra en fælles forståelse af, at problemstillingen 
med socialt udsatte borgere, der ringer 1-1-2 med sociale problemstillinger, fremadrettet skal håndte-
res i et ligeværdigt samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. 
 
Erfaringerne fra projekt "Akut hjælp til sårbare borgere" (sociolancen) har indgået i udarbejdelsen af 
samarbejdsaftalen.  
 
Hovedpunkterne i forslaget til aftalen er: 

• Region Midtjylland og kommunerne er enige om, at når en sårbar borger ringer 1-1-2 med socia-
le problemstillinger, skal borgeren hjælpes videre til rette hjælpe i kommunalt eller evt. frivilligt 
regi. 

• Præhospitalet sender skriftlige oplysninger til borgerens bopælskommune, når en sårbar borger 
ringer 1-1-2 med sociale problemstillinger. 

• Der er én enkel indgang til kommunerne, så der er én enhed i hver kommune, som Præhospita-
let kan sende bekymringshenvendelser til. 

• Enheden skal have kompetencen til at tage imod oplysningerne fra Præhospitalet og sende op-
lysningerne videre til den relevante afdeling i kommunen. 

• Kommunen kontakter borgeren hurtigst muligt. Der kalkuleres med 5 hverdage. 

• Kommunen klarlægger sammen med borgeren, hvilke(t) tilbud der vil kunne hjælpe borgeren. 

• Hvis det ikke lykkedes at hjælpe borgeren, kan kommunen indkalde til et fælles møde mellem 
relevante parter, herunder Præhospitalet, med henblik på at der udarbejdes en løsning, der kan 
hjælpe borgeren. 
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Arbejdsgruppens forslag til aftale mellem region og kommuner samt videre proces eftersendes til 
DASSOS forud for mødet. 
 
Bilag 
Bilag 4: Forslag til Aftale om sårbare borgere der ringer 112 med sociale problemstillinger 
 
Indstilling 

• At DASSOS drøfter og godkender forslag til aftalen samt den videre proces 

 
 Referat 

 DASSOS godkendte ”Aftale om sårbare borgere der ringer 112 med sociale problemstillinger” og

 den videre godkendelsesproces. Heraf fremgår, at aftalen vil blive sendt til politisk godkendelse i 

 KKR den 5. februar 2020 og til orientering i Regionsrådet den 26. februar 2020. Aftalen sendes ikke 

 på DASSOS’ foranstaltning til politisk godkendelse i de enkelte kommuner. 

 

 Efter godkendelse i KKR vil alle kommuner skulle meddele én sikker kontaktmail samt ét telefon-

 nummer, som kan videregives til Præhospitalet. Der vil blive sendt besked herom til kommunerne i 

 februar 2020. 

 

 

2.4 Input til opfølgende dialogmøde med Socialtilsyn Midt  

Ved Jesper Thyrring Møller 

 
Sagsfremstilling 
Sidste efterår tog DASSOS initiativ til en dialog med Socialtilsyn Midt og Silkeborg Kommune om,  
hvordan vi kan styrke vores dialog og samarbejde. Der blev afholdt et dialogmøde i december 2018, 

 hvor Jesper Thyrring Møller og Lone Rasmussen deltog på vegne af DASSOS. 
 
Dialogmødet udmøntede sig i nogle fælles mål for vores dialogbaserede samarbejde mellem tilsyn  
og driftsherrer. Målene for samarbejdet er 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 
 
Efterfølgende har Socialtilsynet i starten af 2019 sendt en invitation til alle kommuner og regionen 

 med tilbud om at indlede en lokal dialog, såfremt man oplever udfordringer i samarbejdet.  
 
Der er aftalt et opfølgende dialogmøde i december i år for at følge op på, hvordan samarbejdet fun

 gerer. Jesper Thyrring Møller, Lone Rasmussen og Ann-Britt Wetche deltager i mødet på vegne af 
 DASSOS. 

 

Input til dialogmødet fra Forretningsudvalget 

Med henblik på forberedelse af dialogen havde Forretningsudvalget på møde den 2. oktober 2019 
mulighed for at komme med input til det opfølgende dialogmøde. Det blev aftalt, at alle kommuner 
gives mulighed for at supplere med input på dagens DASSOS møde. 
 

Forretningsudvalget oplever, at samarbejdet med Socialtilsynet er forbedret gennem det seneste år, 
hvor der har været fokus på dialogen.  

 

Forretningsudvalget havde følgende input til mødeforberedelsen: 

• Ros til Socialtilsynet for at tage den direkte dialog i de tilfælde, hvor der er uenighed eller undren 
i forbindelse med tilsynet. Der opleves generelt større åbenhed og bedre dialog. 
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• Det økonomiske tilsyn kan i nogle tilfælde opleves rigidt, hvor der er unødigt stort fokus på at 
pengene bruges på bestemte udgiftsposter.  

• Når der oprettes nye tilbud, kan Socialtilsynets tolkning af, hvad der er omfattet af tilsynet, virke 
vidtgående. Eksempelvis hvis det kun er en mindre del af beboerne i en bygning, der modtager 
bostøtte, så bør hele stedet ikke være omfattet af Socialtilsynet.  

• I forbindelse med at Tilbudsportalen er overgået til Erhvervsstyrelsen, kan der være behov for 
tilsynets hjælp til at genskabe oplysninger, der er gået tabt i forbindelse med overgangen. 

 
Indstilling 
At DASSOS: 

• Drøfter oplevelsen af samarbejdet med Socialtilsynet med henblik på at komme med input til det 
opfølgende dialogmøde 

  

 Referat 

 DASSOS havde følgende supplerende input til dialogmødet med Socialtilsynet: 

• Det er godt at kommunerne og regionen tager initiativ til bilaterale drøftelser med tilsynet, når 

der opleves udfordringer. 

• Det er vigtigt, at vi inddrager tilsynet i udviklingen af nye tilbudstyper (fx ved fleksible løsninger, 

lokalefællesskaber eller andet, hvor tilsynet har en rolle ift. den efterfølgende godkendelse)  

• Der er respekt, forståelse og anerkendelse af tilsynets kontrollerende funktion. Men samtidig øn-

skes det, at tilsynet vægter rådgivning og vejledning højere i dialogen med tilbuddene.  

• Det er fortsat meget skriftligt materiale, der skal sendes til tilsynet i forbindelse med tilsynsbe-

søg, men oplevelsen er, at meget af materialet ikke anvendes af tilsynet. 

• Tilsynets juridiske fortolkninger opleves ind imellem som mere markante/vidtgående end det er 

tilfældet i andre tilsyn. Den nuværende tilsynskonstruktion blev skabt med henblik på at sikre 

ensretning i tilsynet og ens vilkår for borgerne på tværs af tilbud og på tværs af landet. Det vil 

derfor være relevant at skele til den tilgængelige statistik med benchmark af de fem tilsyn ift. an-

tal påbud, antal/udfald af ankeafgørelser mv. i dialogen om tilsynets praksis/linje 

 

Der blev opfordret til, at eksempler på markante juridiske fortolkninger eller andet input til forberedel-

se af dialogmødet sendes til rammesekretariatet senest den 10. december (mail mesm@viborg.dk), 

så det kan indgå i mødeforberedelsen. 

  

 Der gives en opsamling på dialogmødet på næste DASSOS møde. 

  

 

2.5 Status på de særlige psykiatripladser 
 

Ved Steinar Eggen Kristensen, DASSOS repræsentant i styregruppen for de særlige pladser  
 
Sagsfremstilling 
Region Midtjylland har etableret 32 særlige pladser, heraf 16 permanente og to midlertidige pladser i 
Aarhus Universitetshospital Psykiatrien i Skejby og 14 midlertidige pladser i Regionspsykiatrien Midt 
i Viborg. Ved ibrugtagningen af Regionspsykiatrien Gødstrup i 2020 etableres 16 permanente plad-
ser i Gødstrup, mens de midlertidige pladser i Viborg og Skejby nedlægges. 
 
Pr. 11. november 2019 var syv af pladserne i Viborg og 12 af pladserne i Skejby i brug. Der var der-
med i alt 13 ledige pladser. 
 
Det vurderes, at der kan være patienter inden for målgruppen, som ikke henvises til de særlige plad-
ser, og som derfor ikke får gavn af dette særlige tilbud. Dertil kommer, at regionen flere steder ople-
ver overbelægning i almenpsykiatrien samtidig med, at der er ledig kapacitet på de særlige pladser.  
 

mailto:mesm@viborg.dk
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Endelig finansierer kommunerne også de særlige pladser, der ikke benyttes. Det vurderes derfor at 
være hensigtsmæssigt at øge anvendelsen af de særlige pladser, så vidt det er muligt. 
 
Af Økonomiaftalen for 2020, der er indgået mellem regeringen og Danske Regioner, fremgår det, at 
de særlige pladser og integrationen med den øvrige psykiatri og socialpsykiatri tages op i den kom-
mende tiårsplan for psykiatrien. Eventuelle tiltag med henblik på at øge informationen om de særlige 
pladser i kommunerne skal derfor vejes op imod, at der formentlig er en ændring af de særlige plad-
ser på vej. 
 
Kommunerne opfordres fortsat til at bruge de særlige pladser til borgere i målgruppen. Der vil løben-
de blive fulgt op på belægningen i DASSOS.  
 
Indstilling 
At DASSOS: 

• Drøfter status for de særlige psykiatripladser 
 

 Referat 

 Der er fortsat opmærksomhed i kommunerne på anvendelsen af pladserne. Det opleves, at retspsy-

 kiatrien i stigende grad udskriver patienter til de særlige pladser, og at forløbenes varighed er længe-

 re end forudsat i lovgivningen. Dette bringes ind i den tværsektorielle styregruppe for de særlige 

 pladser, og er også vendt i KL’s Koordinationsforum. 

 

 I forbindelse med den bebudede 10 års plan for psykiatrien, hvor konstruktionen omkring de særlige 

 pladser tages op, er det aftalt, at der udarbejdes en fælles henvendelse til regeringen fra de 19 midt-

 jyske kommuner og region. Henvendelsen koordineres i regi af alliancen for den nære psykiatri. 

 
 
 

2.6 Status for alliancen om den nære psykiatri 

Ved Steinar Eggen Kristensen, DASSOS repræsentant i styregruppen for den nære psykiatri 

 

Sagsfremstilling 

 Steinar Eggen Kristensen giver en status på styregruppens overvejelser om det videre forløb i allian-
 cen, herunder pointer fra drøftelserne på den kommunale workshop om den nære psykiatri, der blev  
 afholdt den 25. oktober 2019.  
 
 Styregruppen for alliancen er pt. i bred dialog med parterne. Ud over den kommunale workshop har 
 styregruppen været i dialog med bruger-pårørende foreninger og repræsentanter fra handicapråd og 
 udsatteråd på en fælles workshop.  
  
 Der har desuden været afholdt et læringsseminar, hvor alle initiativerne har givet status og præsen- 
 teret foreløbige anbefalinger. Styregruppen skal i forlængelse heraf forberede præsentationen af de 
 første resultater på Januarkonferencen den 14. januar 2020. 

 

Der vil efter Januarkonferencen være en politisk proces, hvor der skal prioriteres og tages beslutning 

om spredning, videreudvikling og/eller afprøvning af initiativerne.  

 

Processen er illustreret nedenfor. 

 



DASSOS    Referat 27.11.19 

 
11 

 

 
  

Rammepapir om udgående teams sendt til politisk godkendelse 

Det første resultat af arbejdet i alliancen er et rammepapir mellem region, kommuner og almen prak-

sis om de regionale udgående teams i psykiatrien. Rammepapiret indeholder en række principper for 

det tværsektorielle samarbejde om de udgående teams, som de relevante parter forpligter sig på.  

 

DASSOS behandlede udkast til rammepapiret på sidste møde (den 27/8) og Sundhedsstyregrup-

pen/KOSU (den 25/9). Rammepapiret er efterfølgende godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 

(den 30/10) og KKR (den 8/11) og behandles i regionsrådet i december 2019.  

 
Rammepapiret er sendt til politisk behandling i kommunerne via DASSOS og direktørerne på sund-

hedsområdet (mail udsendt den 1. november 2019). Der er er frist for behandlingen 1. januar 2020,  

i det aftalen, såfremt den godkendes, træder i kraft 1.  januar 2020.  

 

Der er lagt op til, at udmøntningen af principperne aftales i det lokale klyngesamarbejde om de ud-

gående teams, og at 2020 er testår. Teståret er et udviklingsår, hvor man i klyngen får aftalt med 

hinanden, hvad der skal til for at udmønte principperne i løbet af 2020.  

 

 Indstilling 
At DASSOS: 

• Drøfter status på alliancen, og hvad det giver anledning til i det videre arbejde med at forbedre 
og udvikle den nære psykiatri 

 
 Referat 

 Der blev givet en kort opsamling på alliancens workshops og læringsseminar. Der har været god op-

 bakning til alle arrangementer. Efter Januarkonferencen skal styregruppen forholde sig til den videre 

 proces for implementering af initiativer mv. Desuden skal der findes en fælles model for godkendelse 

 og finansiering af de tiltag, der kræver fælles investering i en videre udvikling og evt. driftsfase. 

 DASSOS gav input hertil og det blev aftalt, at der følges op på et senere møde. 

 

 Det blev tilkendegivet, at det er vigtigt, at vi får alliancens initiativer ind i de politiske udvalg, gerne i 

 større ’klumper’, så der skabes tydelig sammenhæng. Samtidig er det vigtigt, at der er tilstrækkeligt 

 med tid  til den politiske godkendelse, da sagerne ofte skal i flere udvalg evt. med efterfølgende  

 byrådsbehandling.  
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 Alliancens styregruppe opfordrer til, at kommunerne videreformidler informationer om, hvad der sker 

 i alliancen, til handicapråd og udsatteråd, så rådene kan spille en aktiv rolle. Dette er et ønske, der 

 blev udtrykt af repræsentanter fra bruger- og pårørende foreningerne på alliancens workshop. 

 

 Status for Januarkonferencen 

 Januarkonferencen holdes den 14. januar 2020 og her vil de foreløbige resultater af 6 af alliancens 

 initiativer blive præsenteret. Der udarbejdes et ’katalog’ med overblik og status over alle initiativer, 

 som sendes til deltagerne forud for konferencen. 

 

 Der er foreløbigt 150 tilmeldt Januarkonferencen, heraf ca. 30 politikere, 40 repræsentanter fra han-

 dicapråd og bruger-pårørende foreninger samt 80 kommunale og regionale repræsentanter. 

 Tilmeldingsfristen er den 10. december 2019 (link til invitation findes her). 

    

 Det blev aftalt, at Rammesekretariatet sender en deltagerstatus til DASSOS repræsentanter i ugen 

 op til tilmeldingsfristen, så de enkelte kommuner kan få overblik over tilmeldinger. 

 

 

 

2.7 Status fra det tværgående alliance initiativ vedr. IT og Kommunikation  
Ved Anders Kjærulff, Silkeborg Kommune (KOSU) og Anders Horst Petersen, KOSU-sekretariatet 

 

Sagsfremstilling 

Den tværgående alliancegruppe – IT og kommunikation - har med inspiration fra andre landsdele og 
eksisterende erfaringer i Midtjylland skitseret to konkrete forslag til, hvordan den elektroniske kom-
munikation på kortere sigt kan styrkes inden for psykiatri-området. Begge forslag tager udgangs-
punkt i eksisterende løsninger og hvordan den fremadrettede anvendelse kan styrke den tværsekto-
rielle kommunikation. 
 

• Entydige enhedsnavne i SOR. SOR (Sundhedsvæsnets Organisationsregister) er et register, der 
indeholder organisations- og adressedata om sundhedsvæsenet. Registeret anvendes af en 
række fagsystemer i sundhedsvæsenet.  
 
Arbejdsgruppen foreslår at der skabes et afgrænset antal entydige enhedsnavne i SOR på tværs 
af alle kommuner i Midtjylland, så hospitalerne ikke er i tvivl om hvilket fagområde/myndigheds-
område der modtager den elektroniske kommunikation. Desuden skal udarbejdes standardise-
rede overskrifter så det er enkelt at sortere den elektroniske kommunikation.  
 

• Brugen af korrespondance-meddelelser (MedCom standard). Brugen af korrespondance-
meddelelser (som er et fritekst felt) kræver at alle fagsystemer er sat op til at modtage denne 
standard. Desuden skal der være arbejdsgange som sikrer at ingen korrespondance-meddelel-
ser havner i ”postkasser (lokationsnumre)” som ikke løbende tømmes. 
 

• Implementering af de konkrete forslag vil også kræve at der sker en opdatering af den eksiste-
rende samarbejdsaftale om brug af korrespondancebreve.  
 

• Endelig er flere anbefalinger til mere langsigtede løsninger der kan styrke den elektroniske 
kommunikation. 

 
Anders Kjærulff, der er kommunal formand for alliancegruppen, og Anders Horst Petersen fra KOSU 
sekretariatet præsenterer gruppens forslag og lægger op til en drøftelse af de kommunale perspekti-
ver i forhold til at igangsætte og implementerede de skitserede løsninger 
  
Bilag  
Bilag 5: Afrapportering fra alliancegruppen IT og kommunikation (oplæg DASSOS 27.11.19) 
 

https://rammeaftale.viborg.dk/Indsatsomraader/Den-naere-psykiatri-2019-20
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Indstilling 
At DASSOS:  

• Tager orienteringen om alliancen gruppens arbejde til efterretning 

• Drøfter de kommunale perspektiver i forhold til at igangsætte og implementerede de skitserede 
løsninger 

  

 Referat 

 DASSOS bakker op om, at der skabes større grad af ensartethed i den elektroniske kommunikation 

 mellem kommuner, regionspsykiatri og praktiserende læger. 

 

 Det blev aftalt, at der sendes en mail til DASSOS repræsentanter med beskrivelse af de foreslåede 

 løsninger vedr. ensretning af enhedsnavne og korrespondance-meddelelser i MedCom. Dette skal 

 ske med henblik på, at kommunerne får mulighed for at give arbejdsgruppen tilbagemeldinger ift. 

 hvad det vil kræve at omsætte forslagene samt evt. øvrige opmærksomheder. Mailen suppleres 

 med spørgsmål, som kan have relevans for kommunernes vurdering af løsningsforslagenes omsæt

 telighed. 

 

 Præsentationen fra DASSOS mødet er vedlagt som bilag 5. 

 

 

 

2.8 Digital Medicin Påmindelse – Proof of concept 
Ved Anders Horst Petersen, konsulent i KOSU-sekretariatet  
 

Sagsfremstilling 

På det kommunale sundhedsområde er det besluttet til at iværksætte et såkaldt ”Proof of Concept” 
(POC) af Digital Medicin Påmindelse (DMP). Iværksættelsen af POC’en sker på baggrund af de fore-
løbige erfaringer med medicindispensering i Midtjylland i projektet ”Medicin til tiden”.  
 
Den næste fase har til formål at undersøge mulighederne for at udbrede Digital Medicin Påmindelse 
(DMP) i stor skala blandt kommunerne i Midtjylland. POC’en er et samarbejde mellem de deltagende 
kommuner, Fælles Servicecenter for Telesundhed og MTIC. 
 
Foreløbigt har fire kommuner givet tilsagn om at deltage i afprøvning på sundhedsområdet: Aarhus, 
Syddjurs, Hedensted og Struer. POC’en forventes påbegyndt primo 2020. 
 
Imidlertid kan det også være særdeles relevant at udbrede anvendelsen af Digital Medicin Påmin-
delse inden for andre myndighedsområder. Der er således gjort erfaringer inden socialpsykiatrien i 
Holstebro kommune.  
 
Derfor er det relevant at orientere DASSOS om igangsættelsen af POC’en. Samtidig er det også en 
invitation til kommuner, der måtte være interesserede i at indgå i POC’en og være med til at afprøve 
potentialet på andre områder end sundhedsområdet. De konkrete omkostninger ved at indgå i 
POC’en vil afhænge af hvor mange kommuner, der deltager, og hvor mange borgere, der forventes 
inkluderet i den enkelte kommune.  
 
De forventede investeringer og gevinstpotentialet ift. implementering i stor skala på sundhedsområ-
det er kort beskrevet i vedhæftede sagsfremstilling til DASSOS (bilag 6). Yderligere information kan 
tilgås via rammesekretariatets hjemmeside i form af et uddybende baggrundsnotat vedr. storskala-
implementering af digitalisering af medicinpåmindelse i Midtjylland (link til uddybende bilag) 
 
Bilag 
Bilag 6: Dagsordenspunkt til DASSOS vedr. Digital Medicin Påmindelse – Proof of concept 
Bilag 7: Præsentation Digital Medicin Påmindelse (oplæg DASSOS 27.11.19) 

 
 

https://rammeaftale.viborg.dk/Moeder/DASSOS/Referater-2019
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Indstilling 

At DASSOS: 

• Tager orienteringen til efterretning 

• Potentielt interesserede kommuner henvender sig til KOSU-sekretariatet  

  

 Referat 

 DASSOS ser potentiale i at udbrede anvendelsen af digitale medicinløsninger til borgere inden for 

 det sociale område. Det blev aftalt, at interesserede kommuner skal henvende sig til KOSU-sekre-

 tariatet inden den 17. december 2019. Der sendes en mail til DASSOS med yderligere information 

 om muligheden for at indgå i arbejdet med det kommende ”Proof of concept”. 

 

 Præsentationen fra DASSOS mødet er vedlagt som bilag 7.  
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3. Orienteringspunkter                    
 

 
3.1  Orientering fra møde i KL’s Koordinationsforum 

Ved Lotte Henriksen, DASSOS repræsentant i Koordinationsforum 

 

Sagsfremstilling  
KL’s Koordinationsforum på det specialiserede social- og specialundervisningsområde er et direktør-

forum etableret på tværs af de 5 KKR’er. Koordinationsforums funktion er at forestå den tværregio-

nale koordination i forbindelse med rammeaftalen, herunder følge udviklingen i kapacitet og belæg-

ning på de mest specialiserede tilbud på tværs af regionsgrænser. 

 

DASSOS orienteres om de vigtigste punkter fra mødet i Koordinationsforum den 25. november, hvor 

følgende forventes drøftet: 

 

• Evaluering af planlægning og organisering på det specialiserede socialområde 

• Kofoedsminde  

• Nye centrale udmeldinger 

• Status på de særlige pladser i psykiatrien  

• Fælles Faglige Begreber  

• Opfølgning på særlige indsatser/lands- og landsdelsdækkende tilbud 
 
Indstilling 
At DASSOS: 

• Tager orienteringen til efterretning 
 

 Referat 

 Lotte Henriksen orienterede fra Koordinationsforum, herunder: 

• Det er kommunikeret fra KL, at der er fundet en løsning på problemstillingen om indregning af 

sundhedslovsydelser i takster, som forventes at kunne realiseres fra 2021 

• Fælles Faglige Begreber (FFB) er på vej ind i en implementeringsfase. Det er ikke en skal-

opgave, men der er mange gode grunde til at støtte op om FFB som et fælles fundament. På 

næste DASSOS møde drøftes implementeringsovervejelser i forbindelse med FFB 

• KL er aktiv i forhold til at indsamle vinkler og kommunale perspektiver til dialogen om den fore-

stående evaluering af planlægning og organisering på det specialiserede socialområde 
 

 

 

3.2      Orientering om samarbejdsaftale om sundhedsvisitationer  

Ved Anders Kjærulff, Silkeborg Kommune  

 

Sagsfremstilling 
 DASSOS har på møderne 22. maj og 27. august 2019 drøftet arbejdet med at udarbejde en model 
 for sundhedsvisitationer i alle klynger.  
  
 Der er nu udarbejdet et forslag til samarbejdsaftale om sundhedsvisitationer i alle klynger (bilag 8). 
 Samarbejdsaftalen behandles i Sundhedskoordinationsudvalget på møde 13. december 2019. Hvis 
 Sundhedskoordinationsudvalget godkender aftalen, sendes den til region og kommuner med henblik 
 på endelig godkendelse i den enkelte kommune og i regionen. Sundhedsstyregruppen har den 6. 
 november 2019 behandlet samarbejdsaftalen og anbefaler, at aftalen godkendes.  
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 Baggrund 
 Etablering af sundhedsvisitationer indgår som en del af udmøntningen af det prioriterede indsatsom-
 råde ”Sammen om ældre – først med fokus på akutte indlæggelser” i Sundhedsaftalen 2018-23. 
 Sundhedsvisitationer er også et prioriteret initiativ i Alliancen om den nære psykiatri.  
 

Forslaget til samarbejdsaftale er udarbejdet af en tværsektoriel arbejdsgruppe med repræsentanter 
fra region, kommuner og almen praksis på baggrund af erfaringer fra især Midtklyngen og Randers-
klyngen. Alle klynger har været repræsenteret i arbejdet. Forslag til model for sundhedsvisitationer 
har undervejs været sendt til kommentering i klyngerne samt drøftet i DASSOS, KOSU og den regi-
onale styregruppe for akutte patientforløb. Bemærkninger herfra er indgået i arbejdet med samar-
bejdsaftalen.  
  
Samarbejdsaftale om sundhedsvisitationer i alle klynger 
Forslaget til samarbejdsaftalen indebærer, at der etableres sundhedsvisitationer i alle klynger. 
Sundhedsvisitationerne skal sikre bedre overblik og enkle indgange til eksisterende akuttilbud i den 
enkelte klynge og etableres i hospitalsvisitationerne på de fem akuthospitaler i Horsens, Randers, 
Viborg, Herning samt Aarhus.   
  
Sundhedsvisitationerne er primært et tilbud til praktiserende læger, vagtlæger og læger i præhospita-
let og skal kunne: 

• Visitere til akutte indlæggelser 

• Orientere om, tilbyde og visitere til subakutte tider indenfor alle specialer  

• Formidle adgang til specialistrådgivning, fx gennem konferencekald ind i hospitalet  

• Vejlede om og formidle kontakt til kommunale tilbud vedrørende somatisk og psykisk sygdom. 
  
Visionen er, at sundhedsvisitationerne skal være den professionelle og servicemindede indgang til 
alle akutte tilbud i klyngen, uanset sektor. Samarbejdet omkring sundhedsvisitationerne skal sikre, at 
det for egen læge og vagtlæge er ligeså let at vælge et relevant alternativ til indlæggelse, som at 
vælge at indlægge patienten – uanset hvilken sektor det relevante alternativ findes i. 
  
Etablering af sundhedsvisitationer indebærer: 

• at regionen sikrer, at de rette kompetencer i forhold til visitation og tværsektorielt samarbejde er 
tilstede og vedligeholdes i hospitalsvisitationerne, og indretter sig med ensartede tilbud i forhold 
til subakutte tider og udgående funktioner fra hospitalerne.  

• at kommunerne skal give oplysninger til hospitalsvisitationerne om relevante tilbud og sikre enk-
le indgange til akuttilbud i kommunerne.  

  
Klyngestyregruppen i den enkelte klynge har ansvaret for, at det i klyngen aftales hvilke tilbud, der 
kan bruges, og hvordan i en akut situation.  
  
Implementering 
Aftalen forventes at kunne træde i kraft 1. marts 2020, hvorefter de enkelte klynger står for at imple-
mentere aftalen.  
  
Det er forventningen, at det styrkede samarbejde vil kunne etableres hurtigere i forhold til borgere 
med somatisk sygdom end ved borgere med psykisk sygdom. I forhold til de kommunale socialpsy-
kiatriske akuttilbud er der behov for at etablere og udvikle samarbejdsrelationerne yderligere. Der er 
behov for at udbygge den gensidige viden om tilbud og muligheder i de tre sektorer samt at afstem-
me forventningerne til, hvad forskellige typer af tilbud kan bruges til på tværs af hospitaler, kommu-
ner og almen praksis.  
  
Samarbejdsaftalen er den overordnede ramme om det fremtidige samarbejde, men i implemente-
ringsprocessen vil der blive behov for at indgå mere konkrete aftaler og udvikling af procedurer mel-
lem parterne om delelementer i aftalen. Klyngerne udarbejder i forbindelse med implementeringsar-
bejdet konkrete retningslinjer for, hvor og hvordan information om udvikling i akuttilbuddene i kom-
muner og på hospitalerne løbende opdateres.  
 
Aftalen indebærer ikke, at der skal etableres nye tilbud i den enkelte klynge.  
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Der følges op på aftalen i 2021.  
 
Bilag 
Bilag 8: Samarbejdsaftale – Sundhedsvisitationer i alle klynger 
  
Indstilling 

• At DASSOS tager orienteringen til efterretning 
 

 Referat 

 Orienteringen blev taget til efterretning 

 
 
3.3      Nye centrale udmeldinger på vej fra Socialstyrelsen 

Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 
Socialstyrelsen har udsendt en orientering til formandskaber og rammesekretariater i de 5 regioner 
om, at styrelsen på baggrund af analyser foretaget i foråret 2019 har vurderet behov for at udsende 
to centrale udmeldinger i slutningen af 2019 (se bilag 9 og 10).  
 
Socialstyrelsen har formidlet, at de centrale udmeldinger har fokus på henholdsvis: 

 

• Gravide kvinder gravide med et stofmisbrug.  
Socialstyrelsen er bekymret for, om der eksisterer det fornødne udbud af højt specialiserede 
døgnbehandlingsindsatser til det udsnit af målgruppen, der har behov for det.  
 

• Borgere med udviklingshæmning og dom til anbringelse i sikret afdeling (domstype 1) Socialsty-
relsen er bekymret for, om der eksisterer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser til 
målgruppen – herunder om tilbuddet på Kofoedsminde er i stand til at opretholde og udvikle den 
fornødne specialisering i indsatsen til målgruppen. 

 
De centrale udmeldinger forventes udsendt til de 5 rammeaftale samarbejder ultimo november.  
 
Kommunerne vil efterfølgende blive bedt om at besvare Socialstyrelsens spørgsmål om antallet af 
borgere i de to målgrupper samt hvilke tilbud, der anvendes. Forventeligt vil dataindsamlingen i 
kommunerne pågå i perioden december 2019 – januar 2020. 
 
Herefter skal der udarbejdes en samlet afrapportering fra de midtjyske kommuner til Socialstyrelsen 
på hver af de to udmeldinger. Afrapporteringen skal indeholde en opsamling på antal borgere i og 
tilbud til målgruppen samt faglige perspektiver vedr. koordination og samarbejde samt den fremad-
rettede tilrettelæggelse af indsatsen for målgrupperne. 
 
De midtjyske afrapporteringer på de to centrale udmeldinger skal godkendes i alle byråd inden de 
sendes til Socialstyrelsen sammen med Rammeaftale 2021-22. Dvs. at afrapporteringerne forventes 
at skulle være klar til godkendelse i byrådene i foråret/sommeren 2020.  

 
 Om centrale udmeldinger  

Socialstyrelsen har med lovgivningen om den nationale koordinationsstruktur kompetence til at ud-
melde målgrupper og særlige indsatser til kommunalbestyrelserne, hvis det vurderes, at der er be-
hov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner og regioner for at sikre og videre-
udvikle den mest specialiserede indsats. 
 
Socialstyrelsen kan komme med en central udmelding, hvis styrelsen vurderer, at der er risiko for en 
uhensigtsmæssig afspecialisering, eller hvis styrelsen vurderer, at der ikke eksisterer de nødvendige 
indsatser og tilbud til en målgruppe omfattet af den nationale koordinationsstruktur. Kommunalbesty-
relserne afrapporterer på centrale udmeldinger via rammeaftalesamarbejdet. 
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Bilag 
Bilag 9: Baggrund for central udmelding på området for gravide med et stofmisbrug 

Bilag 10: Baggrund for central udmelding på området for borgere med udviklingshæmning og dom  

 
Hvis Socialstyrelsen når at sende de centrale udmeldinger inden DASSOS mødet, vil materialet blive 
videreformidlet til DASSOS medlemmer, så materialet kan indgå i mødeforberedelsen. 

 
Indstilling 

• At DASSOS tager orienteringen til efterretning og at sagen genoptages på næste DASSOS mø-
de den 22. januar 2020 med henblik på aftale om, hvordan udarbejdelsen af afrapporteringerne 
på de centrale udmeldinger håndteres 

 
 Referat 

 Socialstyrelsen har udsendt 2 centrale udmeldinger til alle landets kommunale hovedpostkasser 

 den 26. november 2019. Materialet er efterfølgende videreformidlet til DASSOS repræsentanter via 

 Rammesekretariatet. 

 
De centrale udmeldinger vedrører: 

• Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling 

• Udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelforbrug 
 
Der skal indsendes én samlet besvarelse på udmeldingerne fra hvert rammeaftalesamarbejde.  
Besvarelsen fra de midtjyske kommuner koordineres derfor gennem samarbejdet i DASSOS. 
 
Hver kommune skal besvare spørgsmål om antal borgere i de 2 målgrupper samt anvendte tilbud. 
Denne dataindsamling kommer til at foregå i december/januar og indsamles via et spørgeskema, 
som vil blive udsendt via rammesekretariatet direkte til DASSOS repræsentanter. 
 
På næste DASSOS møde den 22. januar 2020 aftales de praktiske forhold omkring, hvordan ud-
formningen af den midtjyske besvarelse håndteres. 
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4. Punkter til kommende møder 
 

4.1 Punkter til næste møde i DASSOS 

Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 

Mødekalenderen for DASSOS i 2020 lyder:  

• 22. januar (kl. 9-12)  

• 12. maj (kl. 9-12)  

• 25. august (kl. 9-12) 

• 23. november (kl. 9-12) 
 

Foreløbig sagsliste til DASSOS den 22. januar 2019 

Punkter til mødet kan meldes ind til Sekretariat for Rammeaftaler senest den 6. januar 2020 

 

Følgende sager forventes dagsordenssat: 

• Opsamling på kommunale indberetninger / forslag til udviklingsområder i Rammeaftale 2021-22 

• Opfølgning på januarkonferencen  

• Håndtering af afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmeldinger 

• Oplæg ved KL og dialog om Fælles Faglige Begreber (FFB) 

• Kommende temadage i 2020 om børn og unge med autisme (udviklingsområde i Rammeaftalen) 

 

Indstilling 

At DASSOS:  

• Tager den foreløbige sagsoversigt til efterretning, og  

• Drøfter om der er andre sager til dagsorden 

 

 Referat 

 Den foreløbige sagsliste blev godkendt med tilføjelse af et opfølgende punkt om konkretisering af 

 ’cirkler’ som arbejdsform (pkt. 2.2) samt opfølgning på dialogmøde med Socialtilsynet (pkt. 2.4). 

 

 

 

4.2 Evt. 
 Ann-Britt Wetche gav en kort status på den verserende tilsynssag på specialområde autisme. 

 

 



DASSOS    Referat 27.11.19 

 
20 

 

5. Udpegningssag vedr. det Midtjyske samråd            
  
Nedenstående udpegning ønskes behandlet af DASSOS’ repræsentanter fra Region Midtjylland og 
de 10 samrådskommuner i det Midtjyske samråd vedr. domfældte udviklingshæmmede, som er: 

 -      Hedensted Kommune 
 -      Herning Kommune 
 -      Holstebro Kommune 
 -      Horsens Kommune 
 -      Ikast-Brande Kommune 
 -      Lemvig Kommune 
 -      Ringkøbing-Skjern Kommune  
 -      Skive Kommune 
 -      Struer Kommune 
 -      Viborg Kommune 

 Repræsentanterne fra ovenstående kommuner og regionen sætter sig kort sammen efter mødet. 

 
Sagsfremstilling 
For at kunne bistå anklagemyndigheder og domstole i tilfælde, hvor voksne udviklingshæmmede har 
begået lovovertrædelser er der etableret samråd, som har til opgave at afgive vejledende udtalelser 
til anklagemyndigheder, domstole, kommuner og regionen.  
 
I den midtjyske region er der i regi af DASSOS etableret to samråd vedrørende udviklingshæmmede 
lovovertrædere. Dels et Midtjysk Samråd med deltagelse fra kommunerne: Hedensted, Herning, 
Horsens, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg Kommuner. 
Og dels et Østjysk Samråd mellem de øvrige kommuner i Region Midtjylland.  
 
Det Midtjyske Samråd har sendt en anmodning til DASSOS om, at deltagerkommuner og region ud-
peger et nyt medlem (vedlagt som bilag 9). Baggrunden er, at samrådets hidtidige medlem, der re-
præsenterede en leder for botilbud for udviklingshæmmede lovovertrædere, udtrådte i forsommeren 
2019, da han havde fået anden ansættelse. 

 

Lederen for et botilbud for udviklingshæmmede lovovertrædere skal være leder for et botilbud efter 
servicelovens § 108, da anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap i 
henhold til en foranstaltningsdom kun kan ske i botilbud efter servicelovens § 108. 

 Samrådets sekretariat har været i kontakt med deltagerkommunerne og Region Midtjylland omkring 

 udpegning af et nyt medlem. Da der er indstillet 3 kandidater, anmodes DASSOS repræsentanter 

 fra samrådet om at beslutte, hvilken kandidat der skal indtræde. Vedlagt findes samrådets vedtæg-

 ter, hvoraf formål og deltagersammensætning fremgår (bilag 10). 

 
Bilag 
Bilag 9: Anmodning om udpegning fra Samrådet for Voksne Udviklingshæmmede Lovovertrædere  
Bilag 10: Vedtægt for Samrådet for voksne udviklingshæmmede lovovertrædere 
 
DASSOS repræsentanter fra de 10 samrådskommuner samt regionen vil få tilsendt en separat mail 
med yderligere materiale vedr. de 3 indstillede kandidater til brug for udpegningen. 
 
Indstilling 
At samrådskommuner og region i det Midtjyske samråd vedr. domfældte udviklingshæmmede: 

• Beslutter hvilken af de indstillede kandidater, der skal indtræde i samrådet som leder for et botil-
bud for udviklingshæmmede lovovertrædere 

 

 Referat 

Samrådskommuner- og region besluttede, at Djanik Gade Andersen indtræder i samrådet. 


