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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 15. august 2018 godkendes 

 

Referat 

Godkendt 

 

 

1.2 Godkendelse af referat 
Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af referat fra DASSOS seneste møde, den 8. maj 2018. 

 

Bilag 

Link til referat af DASSOS møde den 8. maj 2018 

 

Indstilling 

• At referatet fra DASSOS møde den 8. maj 2018 godkendes 

 

Referat 

Godkendt 

 

 

 

https://rammeaftale.viborg.dk/Moeder/DASSOS/Referater-2018
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2.     Beslutningspunkter 
 

2.1      Finansiering af Socialtilsyn Midt  

Ved Simon Foldager, stabschef Socialtilsyn Midt, og Jørgen Kvist, specialkonsulent Socialtilsyn Midt 

 

Sagsfremstilling 

Socialtilsyn Midt fører tilsyn med 350 sociale tilbud og ca. 1.500 plejefamilier. Tilsynet er finansieret 
via takster og objektiv finansiering. Jf. bekendtgørelsen om rammeaftaler på det sociale område, 
skal kommuner og region i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen, drøfte finansieringen af soci-
altilsynet for det kommende år.  

 

Fastsættelse af tilsyns- og godkendelsestaksterne samt den objektive finansiering er ikke en del af 
rammeaftalen, men besluttes af Silkeborg Kommune med udgangspunkt i ensartede takstprincipper 
hos de fem socialtilsyn. 

 

 Socialtilsynet fremlægger tilsyns- og godkendelsestaksterne på mødet.  

 

 Bilag 

Bilag 1: Socialtilsynets præsentation på DASSOS møde 15.8.18 
Bilag 2: Socialtilsynets notat vedr. takster og objektiv finansiering for 2019 (udleveret på mødet)  
Bilag 3: Anonymiseret eksempel på afgørelse fra Ankestyrelsen vedr. tillægstakster 

  

Indstilling 

At DASSOS: 

• Tager redegørelsen vedr. finansieringen af socialtilsynet til efterretning 

 

Referat 

DASSOS tog redegørelsen til efterretning og opfordrer tilsynet til at fremsende forudsætningerne for 
takstberegningerne. Socialtilsynet står til rådighed ved konkrete spørgsmål ifht. hvad den nye takst 
betyder for den enkelte kommune. 
 
I 2019 er det samlede budget for Socialtilsyn Midt uændret, dog med en minimal regulering på -0,02 
pct. opgjort i faste priser.  
 
Budgettet for objektiv finansiering falder fra 2018 til 2019 i faste priser. Årsagen hertil er for største-
delen af kommunerne et faldende antal af godkendte plejefamilier.  
 
Taksten for tilsyn på tilbud stiger i faste priser. Årsagen hertil skyldes primært, at andelen af Social-
tilsynets faste omkostninger stiger på tilbudsområdet, når antallet af plejefamilier falder. Ankestyrel-
sen har fremsendt afgørelser medio 2018, som præciserer at § 29 stk. 4 i bekendtgørelsen om Soci-
altilsyn vedrørende tillægstakster kun kan anvendes i særlige tilfælde. Dette betyder, at Socialtilsyn 
Midt i budgettet for 2019 har pålagt den beregnede tillægstakstudgift i finansieringsmodellen i tak-
sten for 50-plus tilbud, som stiger med 49,5 pct. i faste priser (til gengæld vil de fleste tilbud ikke 
længere modtage en tillægstakst). 
 

Vedhæftet findes Socialtilsynets præsentation fra DASSOS mødet (bilag 1), Socialtilsynets notat 
vedr. takster og objektiv finansiering for 2019 (bilag 2) samt et anonymiseret eksempel på en afgø-
relse fra Ankestyrelsen vedr. tillægstaksterne (bilag 3). 
 
Det skal præciseres, at Ankestyrelsens afgørelser både omhandler bekendtgørelsens § 29 stk. 4 
(særligt ressourcekrævende opgaver) og bekendtgørelsens § 29 stk. 5 (kørsel mv.). Ankestyrelsen 
underkender Socialtilsynets praksis vedr. stk. 4, men giver medhold vedr. stk. 5. Socialtilsynet vil 
derfor fortsat opkræve tillægstakster jf. § 29 stk. 5. Der er tale om væsentligt mindre tillægstakster 
end dem tilsynet har opkrævet vedr. stk. 4. 
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2.2      Drøftelse af aktiviteter i og drift af Børnehuset Midt 

Ved Marianne Boesgaard, leder Børnehus Midt og Henrik Andreas Jensen, Centerchef Børnecentret 
 
Sagsfremstilling 
Børnehuset er et tilbud til børn og unge i alderen 0 til og med 17 år, der har været udsat for seksuel-
le eller voldelige overgreb, eller hvor der er mistanke herom. Børnehuset i den midtjyske region dri-
ves af Aarhus Kommune og er placeret i Aarhus med en satellit i Herning.  
 
Jf. bekendtgørelsen om rammeaftaler på det sociale område, skal kommuner og region i forbindelse 
med indgåelse af rammeaftalen drøfte aktiviteter i og drift af Børnehuset. 
 
Som en del af denne drøftelse vil der blive fulgt op BDO’s analyse af Børnehusets økonomi, kapaci-
tet og arbejdsmetoder. Analysen blev udarbejdet i 2017 på baggrund af en varslet budgetudvidelse 
(DASSOS, 23.8.17). 

 
BDO analysen anbefalede en række konkrete tiltag i forhold til at optimere Børnehusets drift.        
Aarhus Kommune har på den baggrund arbejdet med at:  

• Efterprøve budgetforudsætninger om gennemsnitlig sagsbehandlingstid  

• Holde kontinuerligt fokus på tidsforbruget til interne arbejdsgange, møder, transport mv.  

• Overveje muligheder for administrativ effektivisering  

• Udvikle kapacitetsstyringsværktøj til sikring af effektiv fordeling af sager 
 
På dagens møde vil Aarhus Kommune give en status på arbejdet med de opfølgende tiltag. 

 

Bilag 
Bilag 4: Børnehusets præsentation på DASSOS møde 15.8.18 
Bilag 5: Notat fra Børnehus Midt vedr. opfølgning på tiltag fra BDO analyse  
Bilag 6: BDO analyse af Børnehus Midt (juni 2017)  

 

Indstilling 

At DASSOS: 

• Drøfter aktiviteter i og drift af Børnehuset efter oplæg fra Børnehus Midt  

• Tager orienteringen om status på arbejdet med de opfølgende tiltag til efterretning 

 

Referat 

Børnehuset gav et indblik i de forskellige tiltag, der er gennemført på baggrund af BDO’s analyse fra 
sidste år. Der arbejdes kontinuerligt med at følge op på tidsforbrug og sagsfordeling, samt på super-
vision og faglig sparring i sagerne. Pt. er 2 stillinger opslået med henblik på fast bemanding af satel-
litten i Herning. Børnehuset forventer at afslutte mindst 300 sager i 2018.  
 
DASSOS tog Børnehusets orientering til efterretning. Socialstyrelsens årsstatistik for Børnehusene 
2017 forventes udgivet snarligt, og vil blive eftersendt til DASSOS. 

 
 

2.3 Status på arbejdet med udviklingsområder i Rammeaftale 2018  

Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 

Kommunerne og regionen har i Rammeaftale 2018 aftalt, at der sættes fokus to udviklingsområder: 

• Voksenhandicap – implementering af rammepapir 

• Effekt og progression – hvordan ved vi, at indsatsen virker? 

På dagens møde gives en kort status på arbejdet med udviklingsområderne fra de 2 arbejdsgrupper, 
der er nedsat på tværs af kommuner og region. 
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Status på udviklingsområde ”voksenhandicap” ved Lotte Henriksen (Aarhus Kommune) 
 
Ambitionen i rammeaftalen er at understøtte videndeling og dialog på tværs om faglige udviklingstil-
tag og ny praksis på voksenhandicapområdet. Der blev i 2017 udarbejdet et rammepapir for voksen-
handicap i regi af KKR. Indsatsen i 2018 har fokus på implementering af rammepapiret.  

 
DASSOS har nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Aarhus, Herning, Randers og Hol-
stebro kommuner samt Region Midtjylland, der arbejder med at udfolde udviklingsområdet.  
 
Arbejdsgruppen afholdt i maj en viden-workshop med temaet ”Mestring”, som er et af rammepapirets 
fælles indsatsområder. Tilbagemeldingerne fra deltagerne var positive, og arbejdsgruppen afholder 
derfor yderligere tre viden-workshops om rammepapirets øvrige fælles indsatsområder: 

 

• 13. september 2018 med temaet ”Det inkluderende arbejdsliv” 

• 1. november 2018 med temaet ”Samskabelse og samarbejde” 

• 6. februar 2019 med temaet ”Fokuseret indsats” 
 

De 3 viden-workshops afholdes i Multisalen på Viborg Rådhus i tidsrummet kl. 9-12.  
 

Kommunerne og regionen har modtaget en invitation til de 3 viden-workshops og er samtidigt blevet 
opfordret til at melde ind med gode erfaringer med løsninger inden for hvert tema. 

 
Bilag 
Bilag 7: Invitation til fælles viden-workshops på voksenhandicapområdet  
 

Indstilling 

At DASSOS: 

• Tager status på arbejdet med udviklingsområdet til efterretning  

• Videreformidler invitationen til de kommende viden-workshops (bilag 7) til relevante chefer, lede-

re og medarbejdere fra socialområdet / voksenhandicap og beskæftigelsesområdet 

 

Referat 

DASSOS tog status på arbejdet med udviklingsområde ”voksenhandicap” til efterretning. Fokus er at 
udfolde rammepapirets indsatsområder via videndeling. 
 
Til dette formål inviterer arbejdsgruppen til fælles viden-workshops, som er læringsrum, hvor kom-
munerne og regionen mødes og går i dialog om, hvad der virker og hvad der udfordrer. 
 

Alle kommuner har sat en dagsorden om livsmestring. Vi skal bruge hinanden til at dele erfaringer og 

viden om, hvordan arbejder vi med det nye paradigme, hvordan vi klæder vores medarbejdere på til 

at arbejde på andre måder, og hvordan vi måler værdien for borgeren.  

  
Kommunerne og regionen gav tilslutning til de kommende workshops og blev opfordret til at formidle 
invitationen i deres organisationer. Samtidig har alle mulighed for at byde ind med konkrete erfarin-
ger, som kan præsenteres og drøftes på de kommende workshops. 
 
Programmet til workshoppen den 13. september forventes udsendt til DASSOS i den kommende 
uge. Tilmelding kan ske til Kristine Brodam på mail: kbl@viborg.dk.  

 

 

 

https://rammeaftale.viborg.dk/Indsatsomraader/Voksenhandicap
mailto:kbl@viborg.dk
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Status på udviklingsområde ”Effekt og progression” ved Jes Svenninggaard (Favrskov 
Kommune) og Andreas Sindal Stounbjerg (Aarhus Kommune) 
 
DASSOS har nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Ringkøbing-Skjern, Favrskov, Hor-
sens og Aarhus Kommuner samt Region Midtjylland, der arbejder med at udfolde udviklingsområdet.  

 
Det har vi gjort 
Temadag i Vejle 
Arbejdsgruppen deltog som opstart på arbejdet på DASSOS temadagen i Vejle Kommune ”Progres-
sion, faglig udvikling og ledelse på voksenhandicapområdet” i december 2017. Arbejdet bygger der-
for på drøftelser og erfaringer fra temadagen.  
 
Indsamling af viden og erfaringer 
Næste skridt har været at indsamle viden. Arbejdsgruppen iværksatte en spørgeskemaundersøgelse 
blandt myndighedsafdelingerne om arbejdet med effekt og progression - både på børne- og unge-
området og voksenområdet. Alle 19 midtjyske kommuner har svaret på undersøgelsen.  
 
Resultaterne viser overordnet set, at myndighedsafdelingerne i langt overvejende grad arbejder med 
at sætte mål – både overordnede mål og løbende indsatsmål. Myndighedsafdelingerne svarer, at le-
verandøren i halvdelen af sagerne deltager i udarbejdelsen af løbende delmål. Omkring halvdelen af 
myndighedsafdelingerne svarer også, at der aktuelt er overvejelser i deres kommuner om at udvikle 
nye redskaber til måling af effekt og progression.  
 
Arbejdsgruppen konkluderer på baggrund af undersøgelsen, at det tyder på, at der er en efterspørg-
sel efter viden og data hos myndighedsafdelingerne som ikke opfyldes i øjeblikket  

 
Næste skridt i arbejdet 
Arbejdsgruppen beder DASSOS om at forholde sig til, hvad de næste skridt i arbejdet med effekt og 
progression skal være. Også set i lyset af, at udviklingsområdet forsætter i Rammeaftale 2019-20.  
 
Udgangspunktet må være, at der skal udarbejdes fælles guidelines ift. hvordan kommuner og region 
og kommuner imellem skal samarbejde om målsætning og opfølgning ved køb af pladser hos hinan-
den på de sociale område.  
 
Et forslag er, at arbejdsgruppen forud for udarbejdelsen af guidelines præsenterer et debatpapir for 
DASSOS på mødet den 27. november, hvor mål og retning kan drøftes. Debatpapiret vil kunne ud-
arbejdes ud fra det foreliggende materiale, evt. suppleret med viden fra levandørsiden. 
 
Et andet forslag er, at arbejdsgruppen ud fra det foreliggende materiale arbejder videre med at for-
mulere bud på fælles guidelines, som kan anvendes både i et myndigheds- og leverandørperspektiv.  
 
I dialogen om, hvordan de fælles guidelines skal forankres, skal der bl.a. tages stilling til omfang, 
ambitionsniveau og hvor forpligtende de skal være.   

 
Sammenhæng med arbejdet i KL 
Som en del af kommissoriet har arbejdsgruppen fulgt KL’s arbejde med Effektiv Styring af Sociale 
Tilbud til Borgere med Progressionspotentiale fra Styrings- og Effektiviseringsprojektet (SEP).  
Konklusionen i rapporten er, at der er store udfordringer med at tilgå data til styringsrelevant ledel-
sesinformation på det sociale område. Samtidigt konkluderer KL, at ”man med incitamentsmodeller 
altid kun kommer et stykke ad vejen. Det afgørende forhold for en naturlig sammenhæng mellem 
borgerens behov og økonomi er organisationskulturen. Denne skal være centreret om at gøre bor-
gerne selvhjulpne”. 
 
Arbejdsgruppen har samtidig fulgt projektet om Fælles Faglige Begreber der skal skabe forudsæt-
ningerne for en struktureret og systematisk dokumentationspraksis på tværs af danske kommuner. 
KL afslutter arbejdet med Fælles Faglige Begreber med udgangen af 2018.  
 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_86516/cf_202/Pjece_om_F-lles_Faglige_Begreber_-maj_2018-.PDF
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Arbejdsgruppen anbefaler i forlængelse heraf, at man fortsat følger KL’s arbejde med Fælles Faglige 
Begreber tæt. For at sikre dette anbefaler arbejdsgruppen at udvide med et medlem fra Holstebro el-
ler Viborg kommune, der er medlemmer af styregruppen bag Fælles Faglige Begreber.  
 
Bilag 
Bilag 8: Arbejdsgruppens præsentation på DASSOS møde 15.8.18 

 
Indstilling 
At DASSOS: 

• Drøfter og angiver rammerne for det videre arbejde med udviklingsområdet om effekt og pro-
gression 

• Beslutter om arbejdsgruppen, som en del af det videre arbejde, skal indsamle viden fra leveran-
dørsiden  

• Godkender at arbejdsgruppen udvides med et medlem fra Holstebro eller Viborg kommune for at 
sikre koblingen til KL-projektet om Fælles Faglige Begreber 

 

Referat 

Repræsentanter fra arbejdsgruppen præsenterede resultaterne af det foreløbige arbejde, hvor der er 
lavet en undersøgelse af myndighedsafdelingernes arbejde med effekt og progression. Samtidig føl-
ger arbejdsgruppen forskellige nationale projekter om styring. 
 
Arbejdsgruppens præsentation af undersøgelsens resultater er vedlagt som bilag 8. 
 
Arbejdsgruppen stiller sig til rådighed i forhold til at gennemføre en undersøgelse af leverandørledet 
med henblik på den videre dialog i DASSOS om fælles guidelines for samarbejdet om mål og opfølg-
ning ved samhandel. 
 

Følgende blev aftalt: 

• DASSOS ønsker at arbejdsgruppen fortsætter deres arbejde med sigte på at udarbejde et op-
læg til fælles guidelines som kan rammesætte, hvordan kommuner og region og kommuner 
imellem skal samarbejde om målsætning og opfølgning ved køb af pladser. Ønsket er ikke at 
tvinge kommunerne til at lave progressionsmålinger ensartet, men at have fælles værktøjer og 
sprog, som kan anvendes til at kvalificere dialogen mellem myndighed og leverandør om forven-
tet og opnået effekt af tilbud. Det er væsentligt, at kommende fælles guidelines bidrager til at 
simplificere og skabe øget borgerfokus i samhandlen. Samtidig skal guidelines tage udgangs-
punkt i de metoder og redskaber, der i forvejen anvendes (eksempelvis VUM). 
 

• DASSOS ser et stort potentiale i at leverandørerne i højere grad kommer til at spille en rolle i at 

sætte indsatsmål og følge op herpå i dialogen med køber. Derfor ønsker DASSOS, at arbejds-

gruppen forud for den videre dialog om fælles guidelines indsamler viden fra leverandørerne via 

eksempelvis spørgeskemaer og/eller temamøder.  

 

• Med disse initiativer sikres en god overgang til det videre arbejde med effekt og progression i 

Rammeaftale 2019-2020, hvor arbejdsgruppen vil kunne arbejde ud fra solid viden fra undersø-

gelserne. Samtidig vil eventuelle resultater af nationale initiativer på området kunne indgå i ar-

bejdet med at formulere et oplæg til fælles guidelines. Det blev aftalt, at arbejdsgruppen vender 

tilbage med et oplæg til DASSOS, når undersøgelsen af leverandørledet er gennemført.  

 

• DASSOS godkendte, at arbejdsgruppen udvides med et medlem fra hhv. Holstebro og Viborg 

Kommune for at sikre koblingen til KL-projektet om Fælles Faglige Begreber. Arbejdsgruppen 

fortsættes i Rammeaftale 2019-20 (jf. punkt 2.4). 

 

• Arbejdsgruppen udarbejder et opdateret kommissorium for gruppens arbejde i 2019-20, som fo-

relægges DASSOS til godkendelse den 27. november 2018 og herefter tilføjes som bilag til 

rammeaftalen. 
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2.4 Plan for arbejdet med udviklingsområder i Rammeaftale 2019-20  

Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 

I Rammeaftale 2019-2020 er der udpeget tre udviklingsområder: 

• Den Nære Psykiatri 

• Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme 

• Effekt, kvalitet og progression som det bærende princip 
 

Der er gode erfaringer med at forankre arbejdet med rammeaftalens udviklingsområder i arbejds-
grupper. Det anbefales derfor, at DASSOS nedsætter arbejdsgrupper for udviklingsområderne om 
”Børn og unge med autisme” og for ”Effekt, kvalitet og progression”.  
 
Arbejdet med udviklingsområdet om ”Den Nære Psykiatri” er forankret i styregruppen i alliancen mel-
lem kommunerne i Midtjylland, regionen, PLO-Midtjylland og SIND (se pkt. 3.3).  

 
Arbejdsgrupperne har til opgave at drive arbejdet med udviklingsområderne i 2019-2020. Den første 
opgave i arbejdsgrupperne vil således være at udarbejde et kommissorium for arbejdet, der kan 
godkendes i DASSOS på næste møde. Det anbefales, at hver gruppe består af mellem 8 og 10 
medlemmer. Medlemmerne kan være chefer, ledere eller nøglepersoner og bør nedsættes med bred 
kommunal og regional repræsentation.  

 
Det foreslås, at der for hver arbejdsgruppe udpeges en DASSOS repræsentant som formand.  
På den måde sikres en direkte kobling mellem DASSOS og arbejdsgruppen.  

 
Sekretariat for Rammeaftaler er sekretær for arbejdsgrupperne.  

 
Indstilling 
At DASSOS: 

• Udpeger medlemmer til gruppen om ”Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme” 

• Udpeger medlemmer til gruppen om ”Effekt, kvalitet og progression som det bærende princip” 

• Udpeger en repræsentant fra DASSOS som formand for hver gruppe  
 

Referat 

Arbejdsgrupperne blev nedsat med følgende sammensætning og bemærkninger. Første opgave for 

grupperne er at udarbejde forslag til kommissorium for arbejdet i 2019-20, som kan forelægges 

DASSOS på møde den 27. november 2018 og herefter tilføjes som bilag til rammeaftalen. 

 

Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme 
Udviklingsområdet skal bidrage til at skabe overblik og sammenhæng i de initiativer, der er igangsat 
fra forskellig side. Eksempelvis forløbsprogrammer (kobling til KOSU/klynger), analyser og projekter i 
relation til temaer som angst og skolevægring (herunder satspuljen) samt overblik over kapacitet på 
børne- og voksenområdet. Det foreslås, at der udarbejdes et rammepapir.  

 

• Formand for arbejdsgruppen: Direktør Karin Holland, Horsens Kommune.  

• Medlemmer fra: Viborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner samt Region Midtjylland  

 
Effekt, kvalitet og progression som det bærende princip 
Den nuværende arbejdsgruppe om effekt og progression ønsker at fortsætte arbejdet i 2019-20. 
Gruppen suppleres med medlemmer fra Viborg og Holstebro Kommuner (jf. punkt 2.3). 
 

• Formand for arbejdsgruppen: Chef for læring, Marianne Berthelsen, Hedensted Kommune   

• Medlemmer fra: Ringkøbing-Skjern, Favrskov, Horsens, Viborg, Holstebro og Aarhus Kommuner 

samt Region Midtjylland 
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2.5 Tema og opstart af planlægning af KKR’s Januarkonference 2019 

Ved Jesper Thyrring Møller 

 
Sagsfremstilling 

KKR har aftalt, at man igen i 2019 vil invitere til en politisk Januarkonference med fokus på et aktuelt 
tema inden for det sociale område. Deltagerne vil som tidligere være kommunale og regionale politi-
kere, repræsentanter fra handicapråd og udsatteråd, samt direktører fra social-, beskæftigelses- og 
børne- og ungeområdet i Midtjylland.   

 
Det foreslås, at DASSOS peger på et tema for Januarkonferencen med afsæt i udviklingsområderne 
i Rammeaftale 2019-2020, dvs. Effekt, kvalitet og progression eller Udviklingstiltag for børn og unge 
med autisme.  

 
Tidligere temaer for Januarkonferencen har været: 
2018: Den nære psykiatri (ca. 200 deltagere) 
2017: Arbejdsfællesskabet som socialpolitisk redskab – hvordan tager vi fat? (ca. 170 deltagere) 
2016: Fra bruger til medborger – nye veje til udvikling på handicapområdet (ca. 90 deltagere) 
2015: Hvordan kan evidensbaserede metoder understøtte politiske målsætninger? (ca. 90 deltagere) 

 
Indstilling 
At DASSOS: 

• Peger på et tema for KKR’s Januarkonference 2019  

• Nedsætter en planlægningsgruppe samt formand for gruppen. Gruppen skal stå for program og 
faglig rammesætning af konferencen. Såfremt det vælges at pege på et tema indenfor rammeaf-
talens udviklingsområder, vil de nedsatte arbejdsgrupper med fordel kunne varetage denne rolle 
(jf. pkt. 2.4)  

 

Referat 

Det blev aftalt, at temaet for Januarkonference 2019 tager afsæt i rammeaftalens udviklingsområde 

om ”Udviklingstiltag for børn og unge med autisme”. Den nedsatte arbejdsgruppe (se pkt. 2.4) vare-

tager planlægningsrollen i samarbejde med Sekretariat for Rammeaftaler. 

 

 

 

2.6     Opfølgning på fælles retningslinjer ift. tilkøb af ledsagelse under ferie 
Ved Lotte Henriksen, Aarhus Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie (tilkøbsloven) trådte i kraft 1. januar 2018. 
Loven gør det muligt for kommunale og regionale døgntilbud at tilbyde borgerne over 18 år tilkøb af 
socialpædagogisk støtter under ferie, arrangementer mv. og udover den ledsagelse, der gives mu-
lighed for efter servicelovens §85.  

 
På anbefaling fra Aarhus Kommune, bakkede DASSOS på møde den 5. maj 2018 op om, at der 
formuleres fælles overordnede retningslinjer for anvendelsen af tilkøbsloven. Det blev besluttet, at 
en sparringsgruppe med deltagelse af Aarhus, Skive og Silkeborg Kommuner samt Region Midtjyl-
land skulle udarbejde forslag til fælles principper for udmøntning af loven.  

 
Sparringsgruppens notat med forslag til principper for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse blev 

rundsendt til DASSOS i juni med henblik på drøftelse på dagens DASSOS møde. Herunder eventu-

elle anbefalinger ift. betalingsmodel. 

 
Bilag 

Bilag 9: Principper for tilkøb af ledsagelse under ferie (godkendt version)  
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Indstilling 

At DASSOS: 

• Drøfter notat om fælles retningslinjer med henblik på eventuelle justeringer samt stillingtagen til, 

om der ønskes anbefaling af betalingsmodel 

 

Referat 

Der var enighed om, at de fælles retningslinjer udgør et godt grundlag til at sikre en vis ensartethed i 

udmøntningen af loven. Retningslinjerne kan anvendes til inspiration i tilfælde, hvor en borger øn-

sker at tilkøbe ledsagelse under ferie. De enkelte kommuner kan omsætte retningslinjerne til egen 

praksis og serviceniveau. Det ønskes ikke at anbefale en bestemt betalingsmodel. 

 

Det er præciseret i principperne, at ”en tidsfrist på minimum en måned og op til 2 måneder forud for 

ledsagelse vurderes at være rimelig i forhold til behandling af anmodningen i tilbuddet”. 

 

Notat med principper for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse kan fremadrettet findes på hjemme-

siden: https://rammeaftale.viborg.dk/Indsatsomraader/Udgivelser 

 

 

 

2.7 Udgifter til objektiv finansiering af Kofoedsminde 
Ved Dorte Eastwood, Silkeborg Kommune 
 

Sagsfremstilling 

De midtjyske kommuners udgifter til objektiv finansiering af den sikrede institution Kofoedsminde er 
steget kraftigt gennem de seneste år og stigningen forventes at fortsætte. Silkeborg Kommune øn-
sker at rejse en drøftelse af udviklingen, og har til brug herfor udarbejdet et dagsordenspunkt og 
vedlagt brev fra Region Sjælland vedr. opkrævning af den objektive finansiering i 2019. 

 

Bilag 

Bilag 10: Dagsordenspunkt fra Silkeborg Kommune  

 

Indstilling 

På anbefaling fra Silkeborg Kommune ønskes det at DASSOS: 

• Drøfter udviklingen herunder en fælles henvendelse til KL / Koordinationsforum 
 

Referat 

Problemstillingen vedrørende objektiv finansiering til Kofoedsminde skal drøftes på næste møde i 
KL’s Koordinationsforum (14.11.18). Det blev aftalt, at vi fra de midtjyske kommuner laver et indlæg 
til dette møde, der skitserer dilemmaer og forslag til mulige handlinger. Indlægget formuleres i sam-
arbejde med Randers, Aarhus og Silkeborg Kommuner. Udkast forelægges Forretningsudvalget til 
drøftelse på næste møde. 

 

 
 

2.8 Tilbud om Constraint-Induced Movement Therapy til apopleksipatienter 
Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 

Region Midtjylland har henvendt sig til kommunerne med nedenstående forespørgsel. Sagen drøftes 
i KOSU (16/8) og DASSOS (15/8) med henblik på en tilbagemelding til regionen.  

 

Constraint-Induced Movement Therapy (CIMT) er en træningsform, som anvendes til at forbedre 
hånd- og armfunktion hos apopleksipatienter (patienter med blødning eller blodprop i hjernen).  

https://rammeaftale.viborg.dk/Indsatsomraader/Udgivelser
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Et stort randomiseret kontrolleret studie har vist god evidens for anvendelse af CIMT, og Sundheds-
styrelsen anbefaler at anvende CIMT til udvalgte patienter. Regionshospitalet Hammel Neurocenter 
har i perioder haft mulighed for at tilbyde denne træning, når der har været kapacitet til det. Regio-
nen vurderer imidlertid, at det ikke er en specialiseret hospitalsopgave, og opgaven kan principielt 
løses i kommunalt regi. Dog vil det for de fleste kommuner være vanskeligt at opretholde volumen, 
kontinuitet og ekspertise til at løfte opgaven.  

 

Med udgangspunkt i planlagt aktivitet i de seneste tre år, vurderer Hospitalsenhed Midt, at der er be-
hov for ca. syv hold årligt. Et hold er på fire deltagere, hvilket er 28 borgere årligt. Selve træningen 
foregår på 10 hverdage. Patienterne har hidtil været indlagt i 2x5 dage. Herudover er der prætest 
over to dage, en eller to uger før holdet starter. Det forventes, at tilbuddet fremover kan organiseres 
ambulant. Valg af organisering og holdafvikling vil have betydning for økonomien, men et estimat er 
20.000-25.000 kr. pr. patient. 

 

Hospitalsenhed Midt har forhørt sig hos socialområdet i Region Midtjylland, som oplyser, at de prak-
tisk og fagligt vil kunne stå som udbyder af CIMT-forløb på ambulant basis. Men det vil være en for-
udsætning, at kommunerne – eller et større antal kommuner – fremover ønsker at kunne tilbyde 
CIMT til apopleksipatienter, som et kommunalt finansieret sundhedstilbud. 

 

Regionen foreslår på den baggrund, at sagen behandles i Sundhedsstyregruppen mhp. afklaring af, 
om kommunerne ønsker enten at gå sammen om at tilbyde CIMT-forløb, eller at kommunerne, hvis 
der er interesse herfor, beder det regionale socialområde om at udarbejde et forslag til et CIMT-
tilbud, som i givet fald må forventes at blive på ambulant basis. 

 

Indstilling 
At DASSOS og KOSU: 

• Drøfter forespørgsel fra Region Midtjylland vedr. CIMT-forløb og tilkendegiver om regionen skal 
udarbejde et forslag til et tilbud eller om en anden løsning ønskes 

 

Referat 

Henvendelsen blev drøftet. DASSOS foreslår, at regionen forespørges om muligheden for at kom-

munerne fremadrettet tilbydes at kunne købe ambulante CIMT-forløb på Hammel Neurocenter til ind-

lagte patienter. Samtidig vil det ambulante tilbud kunne tilbydes patienter, der ikke er indlagt, men 

vurderes at profitere at et CIMT-forløb på ambulant basis. 

 

Forslaget udspringer af en opmærksomhed på dels geografisk tilgængelighed af tilbuddet, hvor kom-

munerne betvivler om tilbuddet vil blive anvendt, hvis det placeres ét sted i regionen. Dels på et øn-

ske om at CIMT-forløb, hvor det er relevant, kan gives som træning under patientens indlæggelse. 

 

Sagens videre forløb afventer KOSU behandling og dialog med Region Midtjylland. 

 

 
 

2.9 Temadag om Socialstyrelsens Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) 
Ved Jesper Thyrring Møller 

 
Sagsfremstilling 
Hvert halve år afholder Socialstyrelsens kontor for National Koordination et dialogmøde med DAS-
SOS formand og Sekretariat for Rammeaftaler. Formålet med dialogen er løbende at følge udviklin-
gen af målgrupper, tilbud og indsatser på det mest specialiserede socialområde. 

  
På det seneste dialogmøde blev muligheden for at få Socialstyrelsen til at afholde en temadag om 
den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) i Midtjylland drøftet. 
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SØM gør det muligt at beregne det økonomiske nettoresultat ved en social indsats. Modellen består 
af en beregningsramme og en vidensdatabase med blandt andet effektviden. Målgruppen for en evt. 
Midtjysk temadag kan være chefer, ledere, økonomimedarbejdere og øvrige med interesse for hvor-
dan man kan indsamle og anvende viden om sociale indsatsers effekt, konsekvenser og priser. 

 
Indstilling 
At DASSOS: 

• Beslutter om det ønskes at der arbejdes for at afholde en temadag i Midtjylland om Socialstyrel-

sens Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)  

 

Referat 

Der var tilslutning til, at der afholdes en temadag i Midtjylland om Socialstyrelsens Socialøkonomiske 
Investeringsmodel (SØM). Dels med oplæg fra Socialstyrelsen, og dels med mulighed for erfarings-
udveksling kommunerne imellem.  

 

 

 

2.10 Model for indregning af pris- og lønfremskrivning i takster 
Ved Bjarne Hansen, Formand for takstgruppen 
 

Sagsfremstilling 

Takstgruppen har på det seneste møde drøftet håndtering af KL's reviderede skøn for pris- og løn-

udviklingen i 2017-2022. Takstgruppen drøftede to modeller for håndtering af det reviderede pris- og 

lønskøn i 2018, der både tilgodeser kommunernes og regionens økonomiske interesser og samtidig 

muliggør en let administrativ håndtering: 

 

Model 1: Ingen handling 
Driftsherrer, der som konsekvens af lavere lønudgifter, genererer et overskud, skal indregne dette 
overskud i taksten senest 2 år efter jf. styringsaftalens kapitel 6. 

 
Model 2: Kompensation i 2019 via revideret pris- og lønskøn for 2019 
Der sker en indregning i taksten i 2019 via et revideret pris- og lønskøn på 1,915 pct. således at den 
samlede stigning fra 2017-2019 bliver den samme, dvs. som om at taksterne var blevet reguleret per 
1. april 2018. Ændringen administreres praktisk ved en ændring af pris- og lønskønnet i 2019 i takst-
filen. 

 
En samlet vurdering af fordele og ulemper betyder, at takstgruppen er enige om at anbefale at drifts-

herrerne anvender model 2. DASSOS bedes beslutte hvorvidt de vil anbefale, at driftsherrerne gør 

som beskrevet, men det er driftsherrerne selv som afgør om de vil følge anbefalingen. 

 

Indstilling 

At DASSOS:  

• Beslutter, hvorvidt det ønskes at følge takstgruppens anbefaling af model 2, således at ændrin-

gen administreres praktisk ved en ændring af pris- og lønskønnet i 2019 i takstfilen 

• Beslutter, at det er op til den enkelte driftsherre at afgøre om de vil følge anbefalingen 

 

Referat 

DASSOS tiltrådte takstgruppens anbefaling af model 2. Der appelleres til, at alle kommuner og regi-

onen følger anbefalingen.  
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3. Orienteringspunkter                    
  

3.1 Orientering om takstudvikling samt øvrig ledelsesinformation 

Ved Bjarne Hansen, Formand for takstgruppen 
 

Sagsfremstilling 

Bilag med ledelsesinformation er udsendt til DASSOS før sommerferien. Der er foretaget en juste-

ring i opgørelsen af tillægstakster i forhold til det tidligere udsendte bilag, grundet tekniske problemer 

med beregningerne fra Region Midtjylland.  

 

Ledelsesinformationen er udarbejdet på baggrund af indberetninger fra kommunerne og Region 

Midtjylland. Indberetningerne udgør den samlede tilbudsvifte i den midtjyske region, som er opført 

som Bilag 10 til Rammeaftalen for 2018. 

 

Ledelsesinformation består af notat med opmærksomhedspunkter samt følgende underbilag: 

• Takstudvikling baseret på regnskabstal 

• Opgørelse af over-/underskud 

• Oversigt over tillægstakster 

• Belægningsoversigt 

• Pladsoversigt 

 

Væsentligste opmærksomhedspunkter  

Opgørelsen for 2017 er påvirket af, at alle selvejende institutioner ikke længere er en del af ramme-

aftalen. Således er 2017 et overgangsår, som gør det vanskeligt at sammenligne 2017 med 2016. 

Det betyder også at takstudvikling på regnskab i 2017 ikke er direkte sammenlignelig med 2016, 

hvad flere kommuner også har påpeget. 

 

Bilag 

Bilag 11: Samlet ledelsesinformation vedr. takster 2017 

 

Indstilling 

• At DASSOS tager takstudviklingen samt øvrig ledelsesinformation til efterretning  
 

Referat 

DASSOS tog ledelsesinformationen til efterretning. Da de selvejende institutioner udgik af rammeaf-

talen i 2017, er det vanskeligt at sammenligne data mellem årene. Ledelsesinformation kan primært 

anvendes til at stille spørgsmål i dialogen med kommuner eller region. 

 

Takstgruppen er ved at udarbejde en vejledning til administrativt brug, som præciserer hvordan den 

kommende takstaftale i Rammeaftale 2019-20 skal udmøntes. Forslag hertil forelægges Forretnings-

udvalget til godkendelse på næste møde, og vil derefter blive indskrevet i styringsaftalen. 

 

 

https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2018
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3.2      Opfølgning på KKR brev til ministeren vedr. flytning af rusmiddelområdet 
Ved Steinar Eggen Kristensen  

 

Sagsfremstilling 

Danske Regioner har i foråret fremlagt et forslag om at flytte ansvaret for rusmiddelbehandlingen fra 

kommunerne til regionerne. Forslaget kommer i forlængelse af et udspil fra Sundheds- og Ældremi-

nisteriet, hvor regeringen varsler, at misbrugsbehandlingen på sundhedsområdet for mennesker 

med psykiske lidelser samles i regionerne. 

 

Sagen blev drøftet på sidste DASSOS møde, hvor DASSOS tilsluttede sig, at der sendes en hen-

vendelse fra KKR Midtjylland til Sundhedsministeren (bilag 7). De øvrige KKR’er har sendt tilsvaren-

de henvendelser til ministeren, der problematiserer ministeriets forslag om flytning af ansvaret for 

misbrugsbehandling for borgere, der både har et misbrug og en psykisk lidelse. 

 

Ministeren har besvaret KKR’s henvendelse (bilag 8). Af svaret fremgår det, at ministeriet i øjeblikket 

afdækker modeller, der kan tage højde for de overgangsproblemer, der er på området, og at snittet i 

den konkrete ansvarsfordeling vil indgå i regeringens Sundhedsreform.  

 

Det overvejes pt. om der bør gøres yderligere for at frembringe kommunale synspunkter i sagen. 

 

Bilag 

Bilag 12: Henvendelse fra KKR Midtjylland til Sundhedsministeren  

Bilag 13: Svar fra Sundhedsministeren til KKR Midtjylland  

 

Indstilling 

• At DASSOS tager orienteringen til efterretning 
 

Referat 

Det blev aftalt, at Randers Kommune udfærdiger en opfølgende henvendelse til ministeren for at op-

retholde et vedvarende pres. SIND kontaktes for at inkludere evt. yderligere vinkler.  

 

3.3      Udspil om ’den nære psykiatri’ i Midtjylland  

Ved Steinar Eggen Kristensen og Hans Henrik Gaardsøe, DASSOS repræsentanter i styregruppen 

 

Sagsfremstilling 

Der blev i foråret skabt en fælles alliance mellem kommuner, region, praktiserende læger og bruger- 

og pårørende organisationer i Midtjylland for at styrke samarbejdet om ’den nære psykiatri’. 

 

En styregruppe med repræsentanter fra alliancens 4 parter har på en workshop i maj med deltagelse 

af de mange interessenter på området udarbejdet et udspil med forslag til en fælles vision for og de-

finition af den nære psykiatri. I udspillet peges også på målgrupper, udfordringer, fokus og køreplan 

for den videre fælles proces. 

 

Udspillet blev før sommerferien sendt til kommentering blandt alliancens forskellige parter, herunder 
de poliske udvalg i kommuner og region. Næste skridt er, at Kontaktudvalget skal drøfte og godken-
de udspillet på møde den 31. august. 

 

Der gives en status på arbejdet i den tværsektorielle styregruppe.  

 

Bilag 

Bilag 14: Udspil om den nære psykiatri (juni 2018)  
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Indstilling 

• At DASSOS tager orienteringen til efterretning 
 

Referat 

Der blev orienteret fra styregruppen. Flere kommuner har udvalgsbehandlet udspillet for den nære 

psykiatri og giver ros hertil. Når udspillet er godkendt i Kontaktudvalget, vil styregruppen tage initiativ 

til det den videre udmøntning. DASSOS vil løbende blive orienteret. 

  

 

3.4      Status på opstart af de særlige pladser i psykiatrien  

Ved Steinar Eggen Kristensen, DASSOS repræsentant i den tværsektorielle styregruppe 

 

Sagsfremstilling 

De særlige pladser åbnede den 1. maj 2018 med i alt 21 pladser i Midtjylland. Aktuel status på antal 

anmodninger og ledig kapacitet kan altid findes på siden: 

http://www.psykiatrien.rm.dk/fagfolk/sarlige-pladser/. 

 

Pr. 8.8.18 er 3 pladser i brug i Viborg (norm. 14) og 5 pladser i brug i Risskov (norm. 7). Der er såle-
des ledig kapacitet på i alt 13 pladser.  

 

Også I de øvrige regioner opleves ledig kapacitet. I Økonomiaftalen for 2019 har parterne besluttet 

at ”Regeringen vil tage initiativ til at drøfte justeringer af visitationen til de særlige pladser med sats-

puljepartierne med henblik på at søge Folketingets opbakning til at foretage justeringer, således at 

visitationen ikke begrænses unødigt” 

  

På denne baggrund har KL’s tværregionale kommuneforum for de særlige pladser samlet op på an-

tal visiterede borgere medio juni 2018, problemstillinger relateret til visitation til pladserne samt øvri-

ge erfaringer fra de første måneder med den nye pladskonstruktion. På baggrund af de første erfa-

ringer vil KL skitsere forslag til ændringer, som vurderes at kunne lette visitationen til og arbejdet 

med de nye psykiatripladser.   

 
Der gives en mundtlig orientering på mødet. 
 
Bilag 
Bilag 15: Notat fra KL om de særlige pladser, sendt til ministeriet  
 
Indstilling 

• At DASSOS tager orienteringen til efterretning 
 

Referat 

Der blev orienteret om status på visitation til de særlige pladser med opfordring til, at kommunerne 

fortsat er opmærksomme på muligheden for at anvende pladserne til borgere i målgruppen. 

 

I forlængelse af Økonomiaftalen vil der i den kommende tid være dialog om justeringer af visitations-

grundlaget for pladserne. Brev fra KL til ministeriet med erfaringer og ønsker til ændring af visitation 

er vedlagt som bilag. 

 

 

 

http://www.psykiatrien.rm.dk/fagfolk/sarlige-pladser/
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3.5      Opfølgning på dialog med KL om manglende fleksibilitet i botilbud 

Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 

DASSOS henvendte sig til KL sidste år om manglende fleksibilitet i anvendelsen af botilbud, bl.a. 

med ønske om at kunne omdanne tomme almenboliger til servicelovsboliger uden deponering.  

 
KL erklærer sig enig med DASSOS i, at der er behov for at gøre reglerne om botilbud og plejeboliger 
mere fleksible, og KL er opmærksom på kommuners ønske om at gøre det nemmere og billigere at 
omdanne almenboliger og anvende disse som midlertidige botilbud.  

 
Da der er tale om en udfordring, som går på tværs af landets kommuner, er der lavet en afdækning 
af problemets omfang i et samarbejde mellem KL og de fem fælleskommunale rammesekretariater.  
I alt 62 kommuner indgår i afdækningen, herunder 12 midtjyske kommuner. 
 
Af vedlagte notat fremgår de overordnede resultater af afdækningen, som indikerer, at ca. en tredje-
del af landets kommuner har tomme almenboliger, som ønskes omdannet til servicelovsboliger.  
Yderligere kommuner har ikke aktuelt tomme almenboliger, men ser interesse i at kunne omdanne til 
servicelovsboliger for at opnå større fleksibilitet i støtten. 
 
Notatet er fremsendt til KL med henblik på at få KL til at rejse sagen politisk. KL har meldt tilbage, at 
man i første omgang vil fremlægge afdækningen for KL's kontaktudvalg på social- og sundhedsom-
rådet, som er et administrativt udvalg, der består af udvalgte social- og sundhedsdirektører. Herefter 
vil KL bringe sagen videre i de politiske organer. 
 
DASSOS vil blive orienteret, når der er nyt i sagen. 

 

Bilag 

Bilag 16: Notat til KL med resultat af afdækning af tomme plejeboliger  

 

Indstilling 

• At DASSOS tager orienteringen til efterretning  
 

 

Referat 

Det blev aftalt, at dialogen med KL om problemstillingen tages op på det kommende møde i KL’s 

Koordinationsforum.  

 

 

3.6     Opfølgning på henvendelse vedr. serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne  
Ved Ann-Britt Wetche, Region Midtjylland 

 
Sagsfremstilling 

Børne- og socialministeriet har foretaget et serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne på voksen-
området (link). Som en del af serviceeftersynet har Ankestyrelsen gennemført et praksistjek af ud-
fordringer og dilemmaer på området (link).  
 

DASSOS aftalte på møde den 5. maj 2018, at kommunerne og regionen i fællesskab indsamler en 
række konkrete eksempler på konkrete dilemmaer med henblik på fremsendelse til de politiske par-
tier i Folketinget til inspiration for fremtidig lovgivning på området. Erfaringer fra frikommunenetvær-
ket inddrages. 
 
Region Midtjylland orienterer mundtligt om status på indsamlingen af eksempler. 

http://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/mar/ministre-serviceeftersyn-viser-behov-for-bedre-regler-for-magtanvendelse/
https://ast.dk/publikationer/praksistjek-magtanvendelse
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Indstilling  

• At DASSOS tager orienteringen til efterretning  
 

Referat 

Regionen er i gang med at sammenskrive et notat med de mange eksempler, der er sendt ind fra 

kommunerne. Den videre proces aftales i DASSOS når notatet er færdigt.  

 

3.7 Tilsagn om satspuljemidler til fremskudt regional funktion i B&U psykiatrien 

Ved Jesper Thyrring Møller 
 

Sagsfremstilling 
 Region Midtjylland og i alt 14 midtjyske kommuner er gået sammen om en ansøgning til puljen om 
 "Afprøvning af fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien". 
 

Sundhedsstyrelsen har før sommerferien givet tilsagn om at de ansøgte midler – 49 mio. kr. i perio-
den 2018-2021 – er blevet bevilliget. 

 
 Følgende delprojekter indgår i ansøgningen: 

• Forebyggelse af angst og depression hos børn og unge 

• Forebyggende indsats ved begyndende skolevægring 

• Henvisning for almen praksis 
 

Den tværkommunale projektledelse i den videre driftsfase varetages af Viborg Kommune. Det vil 
være oplagt at dele erfaringer i DASSOS på et senere tidspunkt, da temaet spiller sammen med 
rammeaftalens udviklingsområder ift. både den nære psykiatri og fælles udviklingstiltag for børn og 
unge med autisme. 

 
Indstilling 

• At DASSOS tager orienteringen til efterretning 
 

Referat 

Det blev fremhævet, at vi skal sikre kobling mellem erfaringerne fra puljens delprojekter og samar-

bejdet om den nære psykiatri samt i arbejdet med rammeaftalens øvrige udviklingsområder. 
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4. Punkter til kommende møder 
 

4.1 Punkter til næste møde i Forretningsudvalget 

Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 

Mødekalenderen for efterårets møder lyder: 

• DASSOS: 15. august kl. 9-12 (Regionshuset Viborg) 

• Forretningsudvalget: 2. oktober kl. 9-11 (Viborg Rådhus) 

• DASSOS: 27. november kl. 9-12 (Viborg Rådhus) 

 

Foreløbig sagsliste til Forretningsudvalget den 2. oktober 

Punkter til mødet kan meldes ind til Sekretariat for Rammeaftaler senest den 14. september 2018. 

 

Følgende sager forventes dagsordenssat: 

• Opfølgende status fra Hammel Neurocenter på ungementorordningen 

• Aftale om faste læger på botilbud 

• Opfølgning på anbefalinger på spiseforstyrrelsesområdet 

• Administrativ fortolkning af takstaftale i Rammeaftale 2019-20  

• Opfølgning på indlæg til KL om Kofoedsminde (jf. pkt. 2.7) 

• Evt. opfølgning på CIMT (jf. pkt. 2.8) 

• Evt. sag om genoptræning af borgere med psykisk sygdom 

 

Indstilling 

At DASSOS:  

• Tager den foreløbige sagsoversigt til efterretning, og  

• Drøfter om der er andre sager til dagsorden 

 

 

4.2 Evt. 

 

• Ann-Britt Wetche orienterede om, at Region Midtjylland har lukket døgninstitutionen Skovhuset 

grundet påbud fra Socialtilsyn Midt. Regionen vil ansøge Socialtilsynet om godkendelse af en ny 

institution. Det blev drøftet, hvordan der kan tages initiativ til en bredere dialog med Socialtilsy-

net om oplevede uhensigtsmæssigheder i samarbejdet. 

 

• Lotte Henriksen orienterede om, at Aarhus Kommune har anmodet Skanderborg Kommune om 

at justere tidsplanen for implementering af fase 2 i udrulningen af Skanderborgs nye takstmodel. 

Baggrunden er, at fase 1 endnu ikke er afsluttet, og at det på den baggrund ikke vurderes reali-

stisk at nå at indplacere borgerne på Sølund i efteråret. 

 

• Jesper Thyrring Møller efterlyste en ny kommunal medformand for børne hjerneskadesamrådet.  

Et væsentligt kriterie for udpegningen er, at repræsentanten har en cheffunktion inden for træ-

nings/rehabiliteringsområdet. Information om hjerneskadesamrådet findes her. Vi hører meget 

gerne fra jer, hvis medformandsposten har interesse. 

http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/modefora/administrative-udvalg/hjerneskadesamrad-for-born-og-unge/

