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1.     Beslutningspunkter 
 

1.1     Oplæg og dialog om analyse af genindlæggelser i regionspsykiatrien 

Ved Tina Ebler, direktør Psykiatrien i Region Midtjylland 

 

Indstilling 
At DASSOS: 

• Orienteres om resultaterne af analysen af genindlæggelser i Psykiatrien i Region Midtjylland 

• Drøfter hvad analysen eventuelt giver anledning til og hvad sektorerne i fællesskab kan gøre for 
at støtte borgerne fra sociale bosteder bedre, så genindlæggelser reduceres 

 
Sagsfremstilling 
Der er sket en stigning i andelen af genindlæggelser efter 30 dage i psykiatrien i Region Midtjylland. 
 
Region Midtjyllands analyse af genindlæggelser viser overordnet set at:  

• Udviklingen i genindlæggelser er forskellige på tværs af afdelinger og diagnoser  

• Udviklingen i genindlæggelser varierer på tværs af kommunerne  

• Der er en stigning i andelen af genindlæggelser fra bosteder.  
 
Da den største stigning vedrører genindlæggelser fra sociale bosteder, hvor der har været en  
stigning fra 988 genindlæggelser i 2019 til 1476 genindlæggelser i 2020, har regionen taget  
kontakt til en række bosteder med henblik på erfaringsudveksling om, hvad sektorerne i fællesskab  
kan gøre for at støtte disse borgere bedre.  
 
Med udgangspunkt i vedlagte slides vil Tina Ebler, direktør i Psykiatrien i Region Midtjylland, 
præsentere analyseresultaterne for DASSOS med henblik på dialog. 
 
Bilag 
Bilag 1: Oplæg om genindlæggelser i psykiatrien 
 
Referat 
Direktør Tina Ebler holdt oplæg om resultaterne af analysen af genindlæggelser i Psykiatrien i 
Region Midtjylland (oplægget er vedlagt som bilag 1). Overordnet set er antallet af genindlæggelser 
stigende, og det gælder især ift. borgere fra sociale bosteder. Der findes ikke et klart mønster i 
genindlæggelserne.  
 
Den efterfølgende drøftelse i DASSOS kan opsummeres i følgende hovedpunkter: 

• Tallene i analysen dækker over, at det er få borgere, der har mange genindlæggelser. Dette 
lægger op til en bilateral dialog med de konkrete bosteder og til håndholdte indsatser i stedet 
for generelle indsatser. 

• Det er vigtigt, at der er en direkte kontakt og dialog på individniveau mellem 
regionspsykiatrien og bostederne. Regionspsykiatrien opfordres til at tage kontakt til de 
enkelte kommuner og bosteder, hvis der er behov for at drøfte, om indsats kan håndteres 
anderledes. 

• Antal genindlæggelser er ikke i sig selv interessante. Det er i stedet vigtigt at fokusere på 
indholdet i behandlingerne, herunder at skabe gode og sammenhængende patientforløb for 
de borgere, der har mange genindlæggelser. 

 
Tina Ebler orienterede afslutningsvist om satspuljeprojektet KOMBU, der fokuserer på børn som er 
pårørende til forældre eller søskende med psykisk sygdom, og som risikerer at komme i social og 
faglig mistrivsel samt på længere sigt selv at udvikle psykisk sygdom. Der er plads til yderligere 8 
kommuner i projektet, hvor der for nuværende er 6 kommuner med. Mere information findes på 
siden: Kombu.dk  
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1.2     Status på Covid-19 situationen på det sociale område  

Ved Jesper Thyrring Møller 
 
Indstilling 

• At DASSOS repræsentanter giver gensidig orientering om status på COVID-19 situationen samt 
eventuelle opmærksomhedspunkter på det sociale område 

 
Sagsfremstilling 
DASSOS repræsentanter giver en gensidig orientering om status på COVID-19 situationen, 
herunder opmærksomhedspunkter i forhold til smittetryk, samarbejdet med statslige myndigheder, 
restriktioner, vaccinationer, systematisk test, takster mv. 
 
Den gensidige orientering tager afsæt i aktuel status på blandt andet: 

 
Vaccination / intro ved Lone Becker Kjærgaard  
Vaccinationsindsatsen mod COVID-19 foregår i et samarbejde mellem sektorer og kræver fælles 
planlægning, eksekvering og prioritering inden for de fastlagte rammer.  
 
Derfor er nedsat en tværsektoriel vaccinationsgruppe i Midtjylland til at sikrer fælles aftaler og tvær-
gående koordinering i de dele af indsatsen, hvor flere sektorer har en opgave. Gruppen sender 
information til socialdirektører og chefer, når der er konkret nyt i forhold til vacciner på det sociale 
område. Lone Becker Kjærgaard er kommunal vaccineansvarlig i Midtjylland. 

 
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et notat, der udfolder Sundhedsstyrelsens udmeldinger omkring 
prioritering af målgrupper særligt inden for socialområdet, både borgere og personale. Notatet og 
øvrigt materiale kan findes her: Sundhedsstyrelsen 

 
Kommunerne har i januar kvalificeret lister over tilbud efter SEL 108 og ALB 105 med henblik på at 
skabe et overblik og kvalificeret grundlag for vaccination af borgere på socialområdet (målgruppe 5 
for vaccination). Der er ikke ’åbnet’ op for den bredere målgruppe af personale i sundheds-ældre og 
socialsektoren (målgruppe 4 for vaccination).  

 
Systematisk test / intro ved Søren Liner Christensen 
Primo januar 2021 har tilbud om systematisk hurtigtest af personale på kommunale, private og 
selvejende sociale tilbud og institutioner været en mulighed. KL opfordrede d. 20. januar 2021 
kommunerne til en bred anvendelse af de mobile hurtigtest enheder. Fra 1. februar 2021 er indgået 
aftale mellem Danske Regioner og SOS om leverance af hurtigtest til region og kommuner. Der er 
fastlagt overordnede nationale rammer (jf. KL direktørmailen 28. januar), hvorfor der er behov for at 
oparbejde et meget agilt og fleksibelt planlægningsapparat på tværs af region og kommuner. Dette 
med henblik på, at der med meget kort varsel (de facto ind i mellem fra dag til dag), vil være behov 
for at omstille testaktiviteten.  
 
For at sikre det bedst mulige samarbejde mellem regionen og de 19 kommuner har hver kommune 
udpeget en overordnet testansvarlig for det samlede testområde til at indgå i samarbejdet med 
regionen og de øvrige kommuner.   
 
Samtidig omorganiseres den eksisterende tværsektorielle arbejdsgruppe vedrørende systematisk 
test. Arbejdsgruppen organiseres med kommunal repræsentation på direktørniveau fra sundheds- 
ældre og socialområdet, samt direktør-/chefniveau fra børn- og ungeområdet. Gruppens opdrag er at 
følge området vedr. test (både PCR og hurtigtest), og sikre koordinering og implementering af de 
løbende udmeldinger fra Testcenter Danmark. 
 
Referat 
Der var indledningsvist stor ros til det kæmpe arbejde, der bliver lagt i arbejdet med at koordinere 
både vaccination og test på tværs af kommunerne og i samarbejde med regionen.  
 
Lone Becker Kjærgaard orienterede om vaccinationsindsatsen mod COVID-19. Vaccinationerne er 
endnu ikke rigtigt kommet i gang på socialområdet. På socialområdet foreslår KL, at der laves en 

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Vaccination-mod-COVID-19-paa-socialomraadet
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plejehjemsmodel på sociale boligtilbud med skrøbelige borgere. Der mangler en afklaring ift., hvilke 
borgere, der kan betegnes som skrøbelige. Det er en svær øvelse at prioritere, når der er en 
vaccinemangelsituation. Der arbejdes på at finde en løsning.  
 
De korte tidsfrister, der meldes ud fra centralt hold, skaber svære rammer for indsatsen. DASSOS 
bakker op om, at kommunerne aktivt gør opmærksom på, at rammerne er udfordrende. 
 
Søren Liner orienterede efterfølgende om antigentest. Alle kommuner har planlagt antigentest for 
uge 7 og 8. Der bliver mulighed for at flytte testkapacitet fra plejecenterområdet til socialområdet. 
Der er forbehold for ændringer særligt ift. den nationale teststrategi. Det kan forudses, at 
kommunerne selv kommer til at stå for testen på socialområdet. 
 
 

1.3     Kompensation til private botilbud for corona-relaterede udgifter  

Ved Jesper Thyrring Møller, formand DASSOS, og Bjarne Hansen, formand takstgruppen 
 
Indstilling 

• At kommunerne gensidigt orienterer om praksis i forhold til kompensation af private tilbud 

• At DASSOS drøfter behovet for en evt. fælles holdning/linje i forhold til kompensation til private 
botilbud for corona relaterede udgifter 

 
Sagsfremstilling 
Social- og Indenrigsministeriet udsendte i december 2020 en orientering til kommunerne med 
præcisering og overblik over kommunernes muligheder for at yde kompensation for sociale tilbuds 
merudgifter til håndtering af COVID-19 (se vedlagte bilag 2).  
 
I brevet fra ministeriet præciseres det, at kommunerne på socialområdet enten kan: 

• Yde et tilskud til det sociale tilbud efter finansieringsbekendtgørelsen, 

• Betale en forhøjet takst til det sociale tilbud, eller 

• Indgå forhandling med det sociale tilbud om ændret betaling. 
 
KL har fremhævet, at der hverken i økonomiaftalen for 2021 eller efterfølgende er fastsat krav eller 
præcise retningslinjer omkring størrelsen af kompensationen til de enkelte kommunale og private 
tilbud. Det vil således være op til en lokal vurdering på baggrund af lokale forhold. 
 
Samtidig anbefaler KL, at den enkelte kommune går i dialog med de private tilbud om udgifter 
relateret til COVID-19, og i dialogen finder et niveau for kompensation til de private tilbud, som er i 
balance med den fornødne dokumentation og merudgiftsniveauet i kommunen i øvrigt. 
 
Drøftelse af fælles holdning til kompensation af private botilbud 
Randers Kommune har rettet henvendelse til sekretariatet med ønske om drøftelse af behovet for en 
evt. fælles holdning/linje i forhold til kompensation af private botilbud. 
 
Hertil skal bemærkes, at regeringen har lovet at kompensere kommunerne for deres COVID-19 
merudgifter. Kompensation til private tilbud kan medtages som en COVID-19 merudgift i den 
sammenhæng. En øgning af taksterne på private tilbud har ikke konsekvenser for aftalen om 
takstnedsættelser indgået i rammeaftalen.  
 
Bilag 
Bilag 2: Orientering om kommunernes mulighed for at yde kompensation for sociale tilbuds 
merudgifter til COVID-19 (Social- og Indenrigsministeriet, udsendt 10.12.20). 
 
Referat 
DASSOS drøftede kompensation af private tilbud. Den enkelte kommune forholder sig til eventuelle 
corona-relaterede udgifter under hensyntagen til de tidligere drøftelser i DASSOS om at håndtere 
”corona-året” indenfor budgetterne.     
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1.4     Forslag til corona læringsforløb i samarbejde med VIA University College   

Ved Jesper Thyrring Møller 

 
Indstilling 
At DASSOS: 

• Bidrager med input til oplægget fra VIA University College til et tværgående corona lærings-
forløb, som ventes udbudt, når der er faldet ro på corona situationen  

• Tilkendegiver om der er opbakning til et sådant tværgående læringsforløb, hvor DASSOS som 
samarbejdspartner kan formidle information om forløbet til relevante medarbejdere og ledere i 
kommuner og region  

 
Sagsfremstilling  
DASSOS udvekslede erfaringer fra Covid-19 situationen på sit møde i august 2020, og det blev aftalt 
at kontakte VIA University College med henblik på at afsøge et muligt samarbejde om videnudvikling 
på feltet. Formålet er at inspirere og fastholde brugbare og nytænkende løsninger på det sociale 
område, hvor der er sket metodeudvikling i et ikke før set omfang og tempo.  
 
Dialogen med VIA University College har resulteret i et oplæg et læringsforløb med henblik på 
opsamling af corona-erfaringer på socialområdet, som kan udbydes ved VIA University College 
(bilag 3). Tanken er, at medarbejdere og ledere på socialområdet i kommuner og region kan tilmelde 
sig på blandende hold for ad denne vej at mødes på tværs af organisationer og sammenhænge og 
lade sig inspirere og dele erfaringer med hinanden. 
 
Det er aftalt med VIA University College, at tidspunkt for forløbet afventer, at der er faldet ro på 
corona situationen og det igen er muligt at mødes fysisk, forventeligt til sommer. 
 
Der vil blive fulgt op på erfaringerne med eventuelt kommende corona læringsforløb i DASSOS. 
 
Bilag 
Bilag 3: Oplæg til læringsforløb med henblik på opsamling af corona-erfaringer på socialområdet 
 
Referat: 
DASSOS tog orienteringen om læringsforløbet til efterretning og ser gerne at der - såfremt forløbet 
gennemføres af VIA University College – laves en skriftlig erfaringsopsamling. DASSOS vil blive 
orienteret, når forløbet udbydes, men er ikke forpligtet på at deltage. 
 
 

1.5     Status på national evaluering af det specialiserede socialområde  

Oplæg ved Henrik Frostholm, kontorchef i Socialstyrelsen 

 

Indstilling 

• At DASSOS på baggrund af status fra Socialstyrelsen drøfter de videre perspektiver ift. 
evalueringen af det specialiserede socialområde 

 

Sagsfremstilling 
Social- og ældreminister Astrid Krag igangsatte i juni 2020 en evaluering af det specialiserede 
socialområde. Evalueringen er opdelt i tre spor, hvoraf spor 2 omfatter udvikling af en generel model 
for beskrivelse af specialiseringsniveauer.  
 
Dette arbejde er forankret i Socialstyrelsen og skal blandt andet bygge på inspiration fra 
specialeplanlægning på sundhedsområdet og på erfaringerne fra den nationale 
koordinationsstruktur. Information om evalueringen findes her.  
 
Socialstyrelsen vil på mødet give et oplæg, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål omkring 
den aktuelle status på evalueringsarbejdet. 
 

https://sim.dk/arbejdsomraader/handicap/evaluering-af-det-specialiserede-socialomraade/
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Evalueringen vil også blive temasat på årets KKR konference, der afholdes den 11. maj (se pkt. 2.1). 
 
Bilag 
Bilag 4: Socialstyrelsens oplæg om evaluering af det specialiserede socialområde 
 
Referat 
Kontorchef i Socialstyrelsen, Henrik Frostholm, orienterede om evalueringen af det specialiserede 
socialområde, herunder processen for evalueringen (oplægget er vedlagt som bilag 4).  
Evalueringen har været i gang siden sommeren 2020, og blev aftalt i forbindelse med finansloven 
2020. Evalueringen kører frem til efter sommerferien 2021. Herefter er der grundlag for de videre 
politiske drøftelser i Folketinget. 
 
Evalueringen består af tre spor: 

• Et dataspor i form af en afdækning af det specialiserede socialområde (spor 1).  

• Et fagligt modelspor hvor Socialstyrelsen har en særlig opgave ift. at udvikle og afprøve en 
model for opgørelse af specialiseringsgrad (spor 2) 

• Et spor hvor der drøftes løsningsforslag til at sikre og styrke specialisering og kvalitet på det 
specialiserede socialområde (spor 3). 

 
Evalueringen skal sikre et mere detaljeret blik på det specialiserede socialområde, herunder om 
opgavefordelingen skal ændres. Den politiske intention med evalueringen er, at den skal danne 
grundlag for en specialeplanlægning på det specialiserede socialområde med inspiration fra 
sundhedsområdet. Vurderingen er, at ændringerne ift. specialeplanlægningen finder sted i 2023/24. 
 
Socialstyrelsens særlige opgave er at lave en model for, hvordan man kan tænke i specialiserings-
niveauer. Modellen omsættes i første omgang til tre målgrupper; hjerneskade -, autisme – og 
synsnedsættelsesområdet. De tre målgrupper beskrives, og det undersøges, hvad leverandørerne 
på området kan tilbyde.  
 
Drøftelsen af evalueringen af det specialiserede socialområde kom bl.a. ind på følgende aspekter: 

• Udfordringer med datagrundlaget og dets manglende ensartethed.  

• Udfordringer med borgere der går på tværs af målgrupper og herunder 
specialiseringsgraden på borgernes primære diagnose. 

• Hvad er årsagen til, at der er behov for specialeplanlægning på socialområdet? Og hvori 
består afspecialiseringen på socialområdet? Sidstnævnte spørgsmål vil blive belyst via 
datasporet (spor 1), hvor bl.a. 100 leverandører (offentlige, private og matrikelløse tilbud) i 
afprøvningsfasen undersøges. Rapporterne fra spor 1 bliver offentliggjort på ministeriets 
hjemmeside https://sm.dk/arbejdsomraader/handicap/evaluering-af-det-specialiserede-
socialomraade/. 

• Det er vigtigt at skelne mellem specialiseringsniveauer og have fokus på udfordringer med at 
binde indsatsen sammen på tværs af lovgivninger. 

• Der er en stærk interesse fra DASSOS i at følge med i processen og bidrage til arbejdet. 
 

Punktet genoptages på det kommende DASSOS møde den 4. maj 2021. 

 

1.6     Godkendelse af kommissorium for ’cirkler’ i Rammeaftale 2021-22 

Ved Jesper Thyrring Møller 

 

 

Indstilling 
At DASSOS: 

• Drøfter og godkender forslag til kommissorium for ”cirkler” som arbejdsform i Rammeaftale 
2021-2022 (bilag 4) 

• Godkender at der i første omgang alene igangsættes en cirkel på voksenområdet 

• Udpeger en værtskommune som varetager formandskabet for voksencirklen  

• Giver en indledende interessetilkendegivelse fra kommuner og region ift. at indgå i voksencirklen 

https://sm.dk/arbejdsomraader/handicap/evaluering-af-det-specialiserede-socialomraade/
https://sm.dk/arbejdsomraader/handicap/evaluering-af-det-specialiserede-socialomraade/
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• Aftaler tidsperspektivet for igangsætning af voksencirklen, set i lyset af COVID-19 situationen 
 
Sagsfremstilling 
Udviklingsområdet ”Borgere med komplekse udfordringer” er et nyt fælles udviklingsområde i 
Rammeaftale 2021-2022. I udviklingsområdet skal der både arbejdes med børn og unge samt 
voksne borgere med komplekse udfordringer.  
 
På DASSOS mødet den 22. januar 2020 blev det besluttet at etablere ”cirkler” som en ny arbejds-
form, der skal understøtte arbejdet med udviklingsområdet. Der blev efterfølgende udarbejdet et 
udkast til et kommissorium for ”cirkler”.  
 
Kommissoriet blev drøftet på sidste DASSOS møde, og kommissoriet er nu blevet rettet til bl.a. på 
baggrund af denne drøftelse. 
 
Forslag til kommissorium for ”cirkler” 
Cirklerne er en ny samarbejdsform mellem kommuner og region, hvor der skabes rammer for 
innovative løsninger ift. borgere med komplekse udfordringer. Det er hensigten, at cirklen selv sætter 
de nærmere rammer for sit arbejde ift. at benytte de udviklingsmetoder, der vurderes mest 
hensigtsmæssige. 
 
De væsentligste ændringer i kommissoriet er: 

• Det fremhæves tydeligt, at cirklernes primære opgave er at udvikle bedre og mindre 
omkostningstunge tilbud til borgere med komplekse behov 

• Det foreslås, at DASSOS indledningsvist nedsætter en ”voksencirkel” for at afprøve metoden og 
efterfølgende forholder sig til, om - og i givet fald hvordan - der nedsættes en ”børnecirkel” 

• Der er et konkret forslag til et tema for voksencirklen: Udfordringer med at finde egnede tilbud til 
borgere med komplekse problemstillinger inden for autismespektrumforstyrrelser og med 
særlige behov for skærmning 

• Det er skrevet ind, at Socialstyrelsen vil bidrage til cirklernes arbejde, så Socialstyrelsens viden 
om målgrupperne bringes i spil  

 
På dagens møde lægges op til en drøftelse og godkendelse af kommissoriet samt en indledende 
interessetilkendegivelse fra kommuner og region ift. at indgå i den foreslåede voksencirkel, samt en 
drøftelse af tidspunkt for igangsætning af voksencirklen set i lyset af COVID-19 situationen. 
 
Når kommissoriet er godkendt, vil fællessekretariatet henvende sig til kommuner og region med 
henblik på at bemande cirklen på voksenområdet. Alle kommuner og regionen er velkomne til at 
byde ind på at deltage i voksencirklen. 
 
Bilag 
Bilag 5: Kommissorium for ”cirkler” som arbejdsform i Rammeaftale 2021-2022 
 
Referat 
DASSOS godkendte kommissoriet. 
 
Region Midtjylland og Skanderborg Kommune tilbød et delt værtskab for den kommende 
voksencirkel.  
 
Herudover tilbød Hedensted, Favrskov, Viborg og Aarhus Kommuner at deltage i cirklen. 
 
Det blev besluttet, at cirklen går i gang med arbejdet så hurtigt som muligt. Det fælleskommunale 
sekretariat tager kontakt til cirklens deltagere med henblik på igangsætning. 
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1.7      Standardkontrakter fra KL på det specialiserede socialområde 

Ved Jesper Thyrring Møller, formand DASSOS, og Bjarne Hansen, formand takstgruppen 
 

Indstilling 

At DASSOS 

• Anbefaler at standardkontrakterne på voksenområdet benyttes fremadrettet på alle nye kontrakt-
indgåelser i forbindelse med køb og salg af ydelser og indsatser på det specialiserede 
socialområde 

• Formidler standardkontrakterne på voksenområdet til relevante ledere og medarbejdere i 
kommuner og region (myndighed og tilbud) med henblik på ibrugtagning 

 

Sagsfremstilling 

I økonomiaftalen for 2018 blev der igangsat en analyse, der skal bidrage med løsningsmodeller, som 

kan fremme et omkostningseffektivt marked. En af anbefalingerne fra denne analyse er at udarbejde 

skabeloner til standardkontrakter, som kommuner og leverandører kan anvende i forbindelse med 

køb og salg af ydelser og indsatser på det specialiserede socialområde.  

 

Det fremgår af Rammeaftale 2021-22 at udarbejdelse af standardkontrakter, er en del af de 

nationale initiativer til mere gennemsigtighed i takststrukturen. 

 

Der udarbejdes skabeloner til standardkontrakter på voksenområdet og på børneområdet for hhv. 

tilbud indenfor rammeaftalerne (kommunale og regionale tilbud) og tilbud udenfor rammeaftalerne 

(typisk private og selvejende tilbud). Skabelonerne ledsages af en vejledning. Materialet er 

tilgængeligt på fællessekretariatets hjemmeside (link). 

 

Skabelonerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse fra hvert KKR. Skabelonerne har 

desuden været drøftet med LOS, Selveje Danmark og Dansk Erhverv.  

 

Takstgruppens bemærkninger til standardkontrakt på voksenområdet 

KL har haft voksenkontrakterne i høring hos de nævnte aktører samt i de regionale takstsamarbejder 

via rammeaftalesekretariaterne. Takstgruppen i Midtjylland vurderer at standardkontrakterne 

overordnet set flugter med rammeaftalen (specifikt styringsaftalen), og takstgruppen kan ud fra det 

perspektiv anbefale brugen af standardkontrakterne på voksenområdet.  

 

Aktuel status 

Den aktuelle status er, at standardkontrakterne for voksenområdet er færdige. KL anbefaler, at drifts-

herrerne anvender kontrakterne på alle nye kontraktindgåelser allerede fra den 1. marts 2021.  

 

Kontrakterne for børneområdet er endnu ikke færdige og er pt. sendt i høring hos takstgruppen. 

DASSOS vil blive informeret, når standardkontrakten på børneområdet er færdiggjort i KL.  

 

Implementering og evaluering 

Implementeringen vurderes at skulle have særligt fokus i kommunerne. KL har derfor lavet en plan 

for implementering af standardkontrakterne (bilag 7).  

  

KL oplever en reel efterspørgsel på standardkontrakter, selvom der også er modsatrettede ønsker til 

udformningen. Standardkontrakterne er derfor også er kompromis, men KL anbefaler at drifts-

herrerne tager standardkontrakterne i brug og gør sig erfaringer. Standardkontrakterne vil blive 

evalueret ultimo 2021 med henblik på at få rettet op på eventuelle uhensigtsmæssigheder. 

 

Bilag: 

Bilag 6: Standardkontrakt på voksenområdet - offentlige tilbud (word-version og vejledning) 

Bilag 7: Standardkontrakt på voksenområdet - private tilbud (word-version og vejledning) 

Bilag 8: KL’s implementeringsplan for standardkontrakterne 

https://sekretariatmidtjylland.viborg.dk/dassos/rammeaftaler-2021-22-og-2019-20/standardkontrakter-2021/
https://sekretariatmidtjylland.viborg.dk/dassos/rammeaftaler-2021-22-og-2019-20/standardkontrakter-2021/
https://sekretariatmidtjylland.viborg.dk/dassos/rammeaftaler-2021-22-og-2019-20/standardkontrakter-2021/
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Referat 
Der var opbakning fra DASSOS til at benytte standardkontrakterne på alle nye kontraktindgåelser i 
forbindelse med køb og salg af ydelser og indsatser på voksenområdet.  
 
Skabeloner på børneområdet er under udarbejdelse og vil blive sendt til DASSOS når de foreligger i 
endelige versioner. 

 

2.     Orienteringspunkter 
 

2.1.     Program for KKR’s konference på det sociale område den 11. maj 2021  

Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Indstilling 

• At DASSOS tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling 
KKR’s konference på det sociale område (oprindeligt Januarkonferencen) er som omtalt på sidste 
DASSOS møde udskudt til tirsdag den 11. maj 2021 kl. 16.00-19.00 i Jysk Park i Silkeborg. 
 
Planlægningsgruppen har udarbejdet den endelige invitation og program for KKR konferencen. 
                                                                                                                                        
Titlen for konferencen er ”Fremtidens specialiserede socialområde med særligt blik på borgere med 
komplekse udfordringer”. 
  

• Socialminister Astrid Krag er inviteret. Herudover deltager Stefan Hermann, rektor på 
Københavns Professionshøjskole, samt Henrik Frostholm, kontorchef i Socialstyrelsen, i en 
paneldebat efter ministerens oplæg.  

• Der er planlagt fem workshops vedr. borgerrejse som metode, dilemmaer på beskæftigelses-
området, fremtidens boformer, udvikling af nye tilbud og tilgange samt regeringens evaluering af 
det specialiserede socialområde.  

  
Invitationen bliver via DASSOS og kommunernes hovedpostkasser sendt til politikere og ledelse i de 
midtjyske kommuner og Region Midtjylland samt formænd for handicap- og udsatteråd.  
Herudover går invitationen til brugerorganisationer inden for det sociale område, Dialogforum, de 
regionale kontaktfora for psykiatriområdet og socialområdet samt De regionale Arbejdsmarkedsråd. 
 
Bilag 
Bilag 9: Invitation til KKR’s konference på det sociale område den 11. maj 2021. 
 
Referat 
DASSOS tog orienteringen til efterretning 
 
 

 
2.2      Status og afslutning af tværkommunal følgegruppe til ny takststruktur i    

Skanderborg Kommune 
 

Ved Lone Rasmussen, Skanderborg Kommune 

Indstilling 

• At DASSOS tager orienteringen til efterretning 
 

Sagsfremstilling 
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På baggrund af implementering af ny takststruktur i Skanderborg Kommune blev der nedsat en 
tværkommunal følgegruppe med repræsentanter fra en række kommuner og Region Midtjylland til at 
følge det videre arbejde med takststrukturen og til fælles sparring og erfaringsudveksling om takster. 
 
Den tværkommunale følgegruppe orienterer i vedlagte notat om temaer i 2020 og om, at gruppen 
har opnået sit formål og afsluttes. Gruppen foreslår at det på et senere tidspunkt kan det overvejes 
at DASSOS nedsætter en lignende gruppe til drøftelse af sundhedsydelser i taksterne. 
 
Bilag 

Bilag 10: Status og afslutning af følgegruppe til ny takststruktur i Skanderborg Kommune 

 

Referat 
DASSOS tog orienteringen til efterretning. 
 

 

 

2.3     Orientering om udpegning til styregruppen i alliancen om den nære psykiatri 
Ved Lotte Henriksen, DASSOS repræsentant i styregruppen for alliancen om den nære psykiatri 
 
Indstilling 

• At DASSOS tager orienteringen til efterretning 
 

Sagsfremstilling 
Kommunerne har i december 2020 haft mulighed for at indstille kandidater til en ny kommunal 
repræsentant, der kan indgå i styregruppen for alliancen om den nære psykiatri efter at Jørgen 
Andersen fra Syddjurs Kommune er gået på pension. 

 
Hedensted Kommune har indstillet beskæftigelseschef, Hans Christian Knudsen, der indtræder som 
ny kommunal repræsentant i alliancens styregruppe. Der er ikke kommet yderligere indstillinger. 
KOSU og DASSOS orienteres om udpegningen.    
 
Referat 
DASSOS tog orienteringen til efterretning. 
 

 
 

2.4     Orientering fra Dialogforum Midtjylland 
            Ved Helene Bækmark, Randers Kommune og medlem af Dialogforum 
 

Indstilling 

• At DASSOS tager orienteringen til efterretning 
 

Sagsfremstilling 
DASSOS orienteres om møde i Dialogforum Midtjylland den 19. januar 2021, hvor der bl.a. var 
oplæg om tilgængelighed for handicappede borgere i byens rum. Oplægget omhandlede hvordan 
man i endnu højere grad kan tilgodese forskellige handicapgrupper, hvad enten det er blinde, dårligt 
gående eller kørestolsbrugere. 
 
Referat 
Helene Bækmark foreslog, at DASSOS inviterer oplægsholderen fra oplægget om tilgængelighed for 
handicappede borgere i byens rum til at holde oplæg på et kommende DASSOS møde 
 
DASSOS tog orienteringen til efterretning. 
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2.5     Orientering fra Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat 
            Ved Maria Eeg Smidt, Teamleder i sekretariatet 
 

Indstilling 

• At DASSOS tager orienteringen til efterretning 
 

Sagsfremstilling 
Det fælleskommunale social- og sundhedssekretariat er pr. 1. januar 2021 organisatorisk samlet og 
har adresse på Viborg Rådhus. Rammeaftaler, referater og øvrige informationer i relation DASSOS 
findes på fællessekretariatets hjemmeside: https://sekretariatmidtjylland.viborg.dk/ 
 
Sammenlægningen har givet anledning til udskiftninger i konsulentgruppen. Pr. 1. februar 2021 
starter 2 nye konsulenter, Jonas Thor Björnsson og Vibeke Just Andersen.  
 

Fællessekretariatet understøtter samarbejdet i og på tværs af social– og sundhedsområdet og 

består af i alt 6 stillinger.  
 
Referat 
DASSOS tog orienteringen til efterretning. 
 

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 4. maj 2021 i Regionshuset Viborg.  

Punkter til mødet kan meldes ind til Fællessekretariat senest den 16. april 2021.  

 

Følgende sager forventes dagsordenssat: 

• Opfølgning på dialog om de særlige pladser i psykiatrien  

• Status på igangsætning af ”voksencirklen” i forbindelse med rammeaftalen 

• Opfølgning på dialogmøde med Socialtilsynet i Midtjylland 

• Årsrapport fra Socialtilsyn Midt 

• Status / godkendelse af modernisering af takstfilen  

• Tilgængelighed på handicapområdet (Dialogforum Midtjylland) 

• Evalueringen af det specialiserede socialområde 

 

3.2      Eventuelt 
 

Referat 
Intet 
 
 

 
 

https://sekretariatmidtjylland.viborg.dk/

