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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 22. januar 2020 godkendes 

 

 Referat 

 Godkendt 

 

 

1.2 Godkendelse af referat 
Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 

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

 

Bilag 

Link til referat af DASSOS møde den 27. november 2019 

 

Indstilling 

• At referatet fra DASSOS møde den 27. november 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      Forslag til udviklingsområder i Rammeaftale 2021-22 

Ved Jesper Thyrring Møller 

 
Sagsfremstilling  
DASSOS skal i det kommende halvår udarbejde en rammeaftale for perioden 2021-22, som skal be-
handles i alle byråd og regionsrådet senest den 15. oktober 2020. På sidste møde godkendte DAS-
SOS en overordnet proces for udarbejdelsen af en ny rammeaftale (vedlagt som bilag 1). 
 
DASSOS skal på dagens møde fremsætte forslag til mulige udviklingsområder i Rammeaftale 2021-

22. Forslagene behandles efterfølgende i KKR på møde den 5. februar 2020, hvorefter de sendes til 

politisk kommentering i de midtjyske byråd og regionsråd i perioden 7. februar til 30. april 2020.  

Herefter samles op i DASSOS på møde den 12. maj 2020. 

 
 Opsamling på kommunale indberetninger  

Det er et krav at kommunerne i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen vurderer sammenhæn-

gen mellem udbud og efterspørgsel af tilbud på det sociale område. Vurderingen foretages på bag-

grund af de kommunale indberetninger, der er udsendt til besvarelse i kommunerne. 

 

DASSOS får eftersendt en opsamling på svarene fra de kommunale indberetninger (bilag 2a og 2b).  

Opsamlingen drøftes på mødet med henblik på vurdering af sammenhængen mellem udbud og ef-

terspørgsel samt eventuelle opmærksomhedspunkter til den kommende rammeaftale. 

 

Nye og eksisterende udviklingsområder i rammeaftalen 
I den nuværende Rammeaftale 2019-20 samarbejdes om følgende fælles udviklingsområder (link):  

• Den nære psykiatri  

• Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme 

• Effekt, kvalitet og progression som det bærende princip 
 
 Som forslag til fælles udviklingsområder i en ny rammeaftale er der foreløbigt peget på: 

• Borgere med komplekse problemstillinger (jf. oversigtsnotat fra Region Midtjylland og de deraf 
følgende drøftelser i DASSOS og Forretningsudvalget, bl.a. DASSOS 27.11.19) 

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

 
 Det anbefales, at der i Rammeaftale 2021-22 aftales max. 2-3 fælles udviklingsområder. Samtidig 
 anbefales det, at ”Den nære psykiatri”, der er et fælles udviklingsområde mellem rammeaftalen og 
 Sundhedsaftale 2019-23, fortsættes som et udviklingsområde i den kommende rammeaftale. 
 
 Forslag om ’cirkler’ som arbejdsform i en ny rammeaftale 
 DASSOS bakkede på sidste møde op om at skabe en ny arbejdsform for arbejdet med nogle af de 
 kommende fælles udviklingsområder (DASSOS 27.11.19). Det er foreslået at etablere ’cirkler’ med 
 fokus på udveksling af viden og kompetencer. 
 
 En mindre gruppe bestående af Jesper Thyrring Møller, Karin Holland og Lone Rasmussen har 
 arbejdet videre med at konkretisere et muligt indhold i ’cirklerne’ og hvordan en sådan arbejdsform 
 kan afprøves. Deres forslag og refleksioner herom præsenteres på DASSOS mødet (se bilag 3). 
 
  
 
 

https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2019--2020
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 Fortsættelse af takstaftale 
Som en del af Rammeaftale 2019-20 har kommunerne og regionen indgået en 4-årig aftale om, at 
reducere taksterne med minimum 2 pct. i perioden 2019-2022. Takstaftalen dækker dermed perio-
den for både den nuværende og den kommende rammeaftale. 
 
Bilag 
Bilag 1:   Proces for udarbejdelse af Rammeaftale 2021-22 (godkendt i DASSOS, 27.11.19) 
Bilag 2a: Opsamling på kommunale indberetninger – Børne- og Ungeområdet  
Bilag 2b: Opsamling på kommunale indberetninger – Voksenområdet  
Bilag 3:   PP-oplæg vedr. kommunale indberetninger og cirkler (oplæg fra DASSOS møde, 22.1.19) 
 
Indstilling 
At DASSOS:  

• Drøfter opsamlingen på de kommunale indberetninger til Rammeaftale 2021-22 (bilag 2a og 2b), 

og på baggrund heraf vurderer sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel samt eventuelle 

opmærksomhedspunkter til den kommende rammeaftale 

• Godkender at den nuværende rammeaftales udviklingsområde om ”Den nære psykiatri” foreslås 
videreført i Rammeaftale 2021-22      

• Aftaler hvilke nye og eksisterende forslag til udviklingsområder, der samlet set skal indstilles til 
drøftelse i KKR på møde den 5. februar 2020 

  

 Referat 

 DASSOS drøftede hovedtendenserne i de kommunale indberetninger og foreslår til KKR, at der i 

 den kommende rammeaftale arbejdes med 2 fælles udviklingsområder: 

 

1. Den nære psykiatri (videreførelse af udviklingsområde fra nuværende rammeaftale) 
2. Borgere med komplekse udfordringer 

 
Kommunerne har meldt ind, at de overordnet set oplever sammenhæng mellem udbud og efter-
spørgsel efter tilbud på det specialiserede område. Der er dog enkelte områder, der udfordrer.  
Samtidig er der en opmærksomhed på, at efterspørgsel ikke alene omhandler antallet af pladser, 
men også, at vi har den rette tilbudsvifte i forhold til det, der efterspørges.  

 

KKR drøfter forslag til udviklingsområder på møde den 5. februar 2020. Forslagene vil herefter blive 
sendt til politisk kommentering i de midtjyske byråd og regionsrådet i perioden februar-april 2020. 
Der samles op i DASSOS på næste møde, den 12. maj 2020. 
 
Afprøvning af ’cirkler’ som ny arbejdsform  
DASSOS blev præsenteret for et oplæg til, hvordan ’cirkler’ kan afprøves som en ny arbejdsform i 
forbindelse med rammeaftalen (se PP-oplæg fra mødet i bilag 3). Det blev aftalt, at Sekretariat for 
Rammeaftaler arbejder videre med at konkretisere ideerne i et kommissorium, som DASSOS kan 
drøfte på møde i efteråret 2020. 
 
Formålet med cirkler er at få skærpet vidensdeling og handlekraft på et udvalgt område i overens-
stemmelse med rammeaftalens udviklingsområder.  
 
Der var enighed om, at der til en start nedsættes én cirkel med henblik på at afprøve arbejdsformen.  
Cirklen vil kunne etableres med start primo 2021, så den følger den kommende rammeaftale. 
 
Derudover blev det tilkendegivet at: 

• Cirkler nedsættes af DASSOS med et klart kommissorium 

• Vigtigt med tidsafgrænsning og tydelige evalueringer undervejs 

• Fokus på ’produktet’, så cirkler ikke kun kommer de kommuner til gode, der er med i cirklen 

• Vigtigt med formidling og kommunikation, så cirklerne gøres kendte og tilgængelige  

• Region Midtjylland tilkendegav, at man gerne vil aktivere eksisterende regionale vidensmiljøer i 
relevante cirkler. Flere kommuner viste ligeledes interesse for at indgå i cirkler 
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2.2     Håndtering af de to nye centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen 

Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 
Som led i den nationale koordinationsstruktur udsendte Socialstyrelsen den 26. november 2019      
to centrale udmeldinger til landets kommunalbestyrelser og regionsråd. Den ene omhandler udsatte 
gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug. Den anden omhandler borgere med udviklings-
hæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling. 
 
På baggrund af de centrale udmeldinger har Sekretariat for Rammeaftaler i samarbejde med landets 
øvrige rammeaftalesekretariater udarbejdet fælles indberetningsskemaer, som er udsendt direkte til 
DASSOS repræsentanter med henblik på indhentning af data fra alle midtjyske kommuner. Deadline 
for returnering af skemaerne er den 14. februar 2020.  
 
Som aftalt på sidste DASSOS møde aftales de praktiske forhold om håndteringen af den midtjyske 
afrapportering til Socialstyrelsen på dagens møde. 

 
 Udarbejdelse af midtjysk afrapportering til Socialstyrelsen 

Den midtjyske besvarelse af de to centrale udmeldinger skal sendes til Socialstyrelsen til efteråret 
sammen med Rammeaftale 2021-22. Det betyder, at bearbejdningen af data fra kommunerne samt 
udarbejdelse af afrapportering skal foregå i marts og april 2020. 
 
Afrapporteringerne skal indeholde en samlet beskrivelse af de midtjyske kommuners tilrettelæggelse 
og koordinering af tilbud og indsatser til de to målgrupper. 
 
Sekretariat for Rammeaftaler står for at indsamle data og er pennefører på begge afrapporteringer.  
 
Ved tidligere centrale udmeldinger har der været nedsat faglige følgegrupper, som har bistået sekre-
tariatet med at behandle data og kvalificere de faglige vurderinger. 
 
Det foreslås, at DASSOS udpeger en række fagpersoner fra kommunerne med viden om målgrup-
perne, som sekretariatet kan inddrage efter behov i forbindelse med afrapporteringerne (formentlig 
fra de største kommuner, der kan have borgere i målgruppen). Fagpersonerne udpeges på vegne af 
de 19 midtjyske kommuner. 
 
Tidsplan for de centrale udmeldinger 
Besvarelsen fra de midtjyske kommuner koordineres gennem samarbejdet i DASSOS. Da formålet 
med den nationale koordinationsstruktur er at sikre, at der eksisterer det fornødne udbud af højt 
specialiserede indsatser og tilbud til borgere på tværs af landet, vil KL’s Koordinationsforum blive 
inddraget til at sikre den tværregionale koordinering af besvarelserne. 
 
Den midtjyske afrapportering skal godkendes i DASSOS, KD-net og KKR og slutteligt i alle Byråd og 
Regionsrådet, forud for indsendelse til Socialstyrelsen.  
 
Den samlede tidsplan for de centrale udmeldinger fremgår af tabellen nedenfor: 
 

Hvad? Hvem? Hvornår? 

Spørgeskemaer til sendes til besvarelse 

via DASSOS repræsentanter 

Sekretariat for Rammeaftaler 17. december 2019 

Aftale om håndtering af afrapportering DASSOS møde 22. januar 2020 

Frist for besvarelse af spørgeskema Kommunerne (OBS!) 14. februar 2020 

Drøftelse af tendenser i de midtjyske 

kommuners besvarelser 

Forretningsudvalgsmøde 2. marts 2020 

Indhentning af oplysninger fra tilbudside  Sekretariat for Rammeaftaler  Marts 2020 

Udarbejdelse af udkast til afrapportering Sekretariat for Rammeaftaler Marts – april 2020 
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evt. tilkoblet fagpersoner 

Koordinering af konkrete afsnit, som har 

tværgående/national karakter 

KL’s Koordinationsforum 20. april 2020 

Behandling af udkast til afrapportering  DASSOS 12. maj 2020 

KD-net  29. maj 2020 

KKR Midtjylland 17. juni 2020 

Behandling i byråd og regionsråd Afrapporteringer udsendes til 

godkendelse i byråd og regi-

onsråd sammen med Ram-

meaftale 2021-22 

Juni-15. oktober 2020 

 
  
 Bilag 

Uddybende materiale om de centrale udmeldinger er tilgængeligt på Socialstyrelsens hjemmeside:  

• Udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug: Link til central udmelding 

• Borgere med udviklingshæmning og dom: Link til central udmelding 
 
Indstilling 
At DASSOS:  

• Udpeger 2-5 fagpersoner, som sekretariatet kan kontakte med henblik på at kvalificere besva-
relsen af den centrale udmelding om målgruppen af udsatte gravide kvinder med et skadeligt 
rusmiddelbrug  

• Udpeger 2-5 fagpersoner, som sekretariatet kan kontakte med henblik på at kvalificere besva-
relsen af den centrale udmelding om målgruppen borgere med udviklingshæmning og dom med 
behov for anbringelse i sikret afdeling 

 
 Referat 

 Spørgeskemaerne til de 2 centrale udmeldinger er sendt til DASSOS repræsentanter pr. mail den 

 17. december 2019. Det er vigtigt at tidsfristen for besvarelse overholdes, da processen for udarbej-

 delse af afrapportering til Socialstyrelsen er relativt kort. 

  

 Følgende kommuner/regionen stiller fagpersoner til rådighed for kvalificering af afrapporteringen: 

• Central udmelding om udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug: Aarhus Kommu-

ne og evt. Horsens Kommune 

• Central udmelding om borgere med udviklingshæmning og dom: Region Midtjylland, Aarhus 

Kommune og Skanderborg Kommune  

  

 De 2 afrapporteringer forventes forelagt DASSOS til godkendelse på møde den 12. maj 2020. 

 

 

2.3     Varsling af fornyet central udmelding om borgere med svær spiseforstyrrelse 

Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 

Socialstyrelsen udsendte i november 2015 en central udmelding til kommunerne for at vurdere ud-
buddet af højt specialiserede tilbud til borgere med svære spiseforstyrrelser. Kommunerne afrappor-
terede på den centrale udmelding i efteråret 2016. Socialstyrelsen konkluderede på baggrund heraf i 
marts 2018, at der sker den fornødne koordination og planlægning på tværs af kommunerne. 
 
Socialstyrelsen har sidenhen fulgt op på den centrale udmelding med henblik på at få en indikation 
af, hvordan tilbudsstrukturen har udviklet sig siden kommunernes vurdering af de afrapporterede højt 
specialiserede tilbud i 2016. 

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/national-koordination/central-udmelding/udsatte-gravide-kvinder-med-et-skadeligt-rusmiddelbrug
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/national-koordination/central-udmelding/borgere-med-udviklingshaemning-og-dom-med-behov-for-anbringelse-i-sikret-afdeling
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Det Faglige Råd for National Koordination har på et rådsmøde i december 2019 anbefalet, at Social-
styrelsen bør overveje en ny central udmelding for målgruppen, fordi rådet er bekymret for speciali-
seringsniveauet i de matrikelløse indsatser og for, at der er fire færre tilbud i tilbudsstrukturen. Ifølge 
Socialstyrelsen er der således tale om et markant anderledes grundlag end det, hvorpå styrelsen 
byggede sin konklusion på den centrale udmelding i marts 2018. 
 
Derfor har Socialstyrelsen i januar 2020 orienteret formændene for de administrative styregrupper 
om, at styrelsen har besluttet at foretage en ny central udmelding for borgere med svære spisefor-
styrrelser. 
 
Det er forudsat i lovbemærkningerne, at en central udmelding skal foretages senest i januar, hvis 
den skal behandles i forbindelse med rammeaftalen for det næstkommende år.  
 
Socialstyrelsen har varslet, at det konkret betyder, at den centrale udmelding om borgere med svæ-
re spiseforstyrrelser sendes til kommunerne senest fredag den 31. januar 2020, hvis kommunerne 
skal afrapportere i oktober 2020 i forbindelse med indgåelsen af rammeaftalerne for 2021-22.  
 
Indsamling af data og afrapportering vil ligesom de 2 øvrige centrale udmeldinger blive varetaget af 
Sekretariat for Rammeaftaler og koordineret gennem DASSOS (se punkt 2.2). Der vil desuden blive 
lagt vægt på ensartethed i indberetningsskemaer og koordination på tværs af de 5 regioner. 
 

Indstilling 

At DASSOS: 

• Tager varslingen af den fornyede centrale udmelding om borgere med svær spiseforstyrrelse til 

efterretning  

• Godkender at Sekretariat for Rammeaftaler - i lighed med de to øvrige centrale udmeldinger – 

bearbejder og udsender indberetningsskemaer til DASSOS repræsentanter med henblik på be-

svarelse, når Socialstyrelsen har udsendt den centrale udmelding om borgere med svære spise-

forstyrrelser 

• Udpeger 2-5 fagpersoner, som sekretariatet kan kontakte med henblik på at kvalificere besva-

relsen af den varslede centrale udmelding om målgruppen borgere med svær spiseforstyrrelse 

 

 Referat 

 Socialstyrelsen har varslet, at den centrale udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser vil 

 blive sendt til de kommunale hovedpostkasser fredag den 31. januar 2020.  

 

 Sekretariat for Rammeaftaler vil umiddelbart herefter – forventeligt mandag den 3. februar – sende 

 et tilrettet spørgeskema til DASSOS repræsentanter til besvarelse.  

 

 Det er vigtigt at kommunerne reagerer og svarer hurtigt på spørgeskemaet, da afrapporteringen på 

 denne udmelding (ligesom de 2 øvrige centrale udmeldinger) skal være klar til at kunne forelægges 

 DASSOS til god kendelse på møde den 12. maj 2020. 

 

 Følgende kommuner/regionen stiller fagpersoner til rådighed for kvalificering af afrapporteringen: 

• Favrskov Kommune, Herning Kommune, Aarhus Kommune og Region Midtjylland 
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2.4     Forbrug af Ungementorordningen i 2017-2019 og fremtidige muligheder 

Ved Jesper Thyrring Møller og Karin Holland, Horsens Kommune 

 

Sagsfremstilling 

DASSOS godkendte på møde den 22. maj 2019, at ungementorordningen ved Hammel Neurocenter 

videreføres med følgende finansieringsmodel (gældende):  

 

• Prisen sættes op fra 15.000 kr. til 30.000 kr. pr. ungementorforløb 

• Hammel Neurocenters driftsomkostninger ved 2 ungementorer udgør årligt 675.000 kr.  

• Et evt. underskud i ordningen håndteres ved efterregulering til de kommuner, der har anvendt 
ordningen i det pågældende år (udmålt pr. mentorforløb) 

• Hvis der skabes overskud i ordningen, vil der tilsvarende ske tilbagebetaling til kommunerne 

• Ungementorordningen videreføres uden tidsbegrænsning, dog således at både Hammel Neuro-
center og kommunerne er forpligtede til at tage evt. udfordringer op i DASSOS eller FU 

• Den nye finansieringsmodel træder i kraft pr. den 1. juni 2019 
 

Forbrugstal og overblik over økonomien for ungementorordningen i 2019 

 I bilag 4 findes en oversigt over kommunernes anvendelse af ungementorordningen de seneste 3 år, 
 fordelt efter borgernes bopælskommune. Som det fremgår heraf, er der stor forskel på kommuner-
 nes anvendelse af ordningen.  

 

 8 kommuner har gjort brug af ungementorordningen i 2019. De har samlet set købt 17 mentorforløb,  

 heraf 6 forløb som er startet før den 1. juni 2019 (til 15.000 kr./forløb) og 11 forløb som er startet  

 efter den 1. juni 2019 (til 30.000 kr./forløb). Det giver en samlet indtægt i ordningen på 420.000 kr. 
 Restbeløbet på 255.000 kr. dækkes forholdsmæssigt mellem de 8 kommuner efter antal forløb. 

 

 Efterspørgselsmønster i perioden 2017-2019 

 Satspulje finansieringen af ungementorordningen ophørte den 1. juni 2016. Efterfølgende har kom-
 munerne aftalt med Hammel Neurocenter at fortsætte ordningen med betaling efter forbrug og med 
 tilhørende underskudsdækning (DASSOS 23.1.17; KD-net 2.2.17). 
 

Som det fremgår af bilag 4 har anvendelsen af ungementorordningen varieret fra år til år. I 2017 var 

der 18 forløb, i 2018 var der 23 forløb og i 2019 har der været 17 forløb.  
 

 Forbruget fordeler sig således, at 5 kommuner har haft forløb i alle tre år, mens flere kommuner  
 enten har haft forløb i et eller to af årene. 4 kommuner har ikke anvendt ordningen i perioden. 
 Aarhus  Kommune har tidligere meddelt, at de varetager indsatsen for målgruppen i egne tilbud og 
 derfor ikke kommer til at gøre brug af ordningen fremover. 

Fremtidige muligheder for ungementorordningen 

Med forbruget for 2019 må det konstateres, at efterspørgslen med den nuværende finansieringsmo-

del ikke modsvarer de samlede udgifter til ordningen. På denne baggrund er der behov for at drøfte 

fremtidige muligheder for ordningen.  

 

Om ordningen skal fortsætte på de nuværende vilkår med nuværende eller forhøjet prisfastsættelse, 

eller der skal tænkes i andre muligheder for samarbejde om en fælles indsats på området.  

 

Karin Holland, som var en del af projektets oprindelige styregruppe, har været i dialog med Hammel 

Neurocenter om en alternativ model for ordningen. Modellen vil blive præsenteret på mødet og byg-

ger på følgende grundlag: 
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Forslag til alternativ model for videreførelse af ungementorordningen (ved Karin Holland) 
Et alternativ til den nuværende model, hvor der er stor forskel på anvendelsen af ordningen kommu-
nerne imellem, er at der aftales en ordning over f.eks. 3 år med dækning af ungementorernes lønud-
gifter mellem de kommuner, der aktivt tilslutter sig ordningen. 
  
Målgruppen er lige nu unge med erhvervet hjerneskade mellem 15 og 30 år. Og hver aftale med en 
ung aftales via en kontrakt gældende 1 år – til 30.000 kr. pr år, inkl. alle de kontakter og interventio-
ner der måtte være behov for. 
  
Hammel Neurocenter foreslår at udvide målgruppen til at kunne gå ind i forløb både lidt under og 
over dette aldersspænd. Derudover vil målgruppen kunne udvides til unge med hjernerystelser – der 
er fortløbende efterspørgsel på det, og løbende erfaringer hos ungementorerne med prøvehandlin-
ger i forhold til de unge med hjernerystelser. 
 
Hvis der etableres en ordning hvor f.eks. 8 kommuner går sammen om finansiering af funktionen vil 
det med ansættelse af 2 ungementorer på 2 x 30 timer blive ca. 100.000 kr. pr. kommune pr. år der 
skal finansieres - og så er det uafhængigt at antal forløb plus målgruppe kan udvides.  
 

 Vælges denne mulighed foreslår Hammel Neurocenter, at alle kommuner uanset  tidligere anvendel-
 se af ordningen høres, om de vil være med i en sådan ordning. Der kan være forskellige årsager til 
 at de ikke har benyttet sig af den, der ikke kun kan omhandle økonomi (fx nye fagpersoner / ledere 
 der ikke kender til ordningen, at der ikke har været aktuelle unge i en periode eller lignende). 
 
 Ligeledes anbefaler Hammel Neurocenter, at de kommuner der ønsker at have mentorordningen til-
 knyttet samles og drøfter funktionens anvendelse ud fra den udarbejdede guide til funktionen samt i 
 forhold til udvidelse af funktionen. Ungementorerne og nuværende ledelse heraf vil gerne indkalde
 til en sådan første workshop. 

 
Drøftelse af ordningens fremtidsmuligheder 
Der ønskes på baggrund af forslaget en drøftelse af, om ”aktive kommuner” i ordningen kan se sig 

ind i et sådant samarbejde om en fælles indsats, eller om mentorordningen ønskes videreført ud fra 

den eksisterende model med enten samme eller forhøjet pris.  

 

Bilag 

Bilag 4: Oversigt over forbrug af ungementorordningen (2017-2019) 

 

Indstilling 

At DASSOS drøfter følgende muligheder for ungementorordningen: 

• Mulighed 1: Videreførelse af eksisterende ordning med fortsat pris pr. forløb på 30.000 kr.  

• Mulighed 2: Videreførelse af eksisterende ordning med forhøjet pris (f.eks. 40.000 kr. pr. forløb, 

som er det økonomiske balancepunkt med 17 forløb pr. år) 

• Mulighed 3: Videreførelse af ordningen ud fra en alternativ model, hvor de kommuner, der øn-

sker at gå sammen om ordningen, betaler et fast årligt beløb og frit kan anvende tilbuddet (se 

beskrivelse af mulig model ovenfor) 

• Mulighed 4: At ordningen afvikles. I givet fald skal det samtidig aftales, hvordan regningen hånd-

teres i nedlukningsperioden (forventet ½ års udgift) 

 

 Referat 

 Der er opbakning til Ungementorordningen, der fortsætter uden ændringer for nuværende.  

  

 Flere kommuner udtrykte interesse for den af Hammel Neurocenter foreslåede model 3, hvor de 

 mest aktive kommuner laver en fælles grundfinansiering og øvrige kommuner tilbydes køb af forløb. 

 Det blev aftalt, at Hammel Neurocenter indkalder de pågældende kommuner til en afklaring af, om 

 en sådan konstruktion kan realiseres og på hvilke vilkår. Det understreges, at der ikke er nogen 

 kommuner, der har bundet sig til modellen.  
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2.5     Udpegningssag - DASSOS repræsentation i diverse tværsektorielle fora  

Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 

DASSOS er repræsenteret i forskellige tværsektorielle fora. Udpegning sker løbende. Da Steinar 

Eggen Kristensen har fået nyt job 1.2.2020 og derfor udtræder af DASSOS, er der behov for at ud-

pege nye repræsentanter fra DASSOS til en række fora. 

 

Det drejer sig konkret om følgende fora: 

 

• Tværsektoriel styregruppe for alliancen for den nære psykiatri 

Styregruppen er nedsat på tværs af alliancens 4 parter, dvs. de 19 kommuner, Region Midtjyl-

land, bruger-pårørende organisationer (ved SIND) og praktiserede læger (ved PLO-Midt). 

 

Alliancen om den nære psykiatri er et fælles udviklingsområde mellem Sundhedsaftalen og 

Rammeaftalen, hvorfor både DASSOS og KOSU er repræsenteret i styregruppen. Samtidig er 

det væsentligt, at der også er repræsentation fra børne-ungeområdet og beskæftigelsesområdet 

i styregruppen. 

 

Fra kommunal side deltager Jørgen Andersen (Syddjurs Kommune) og Rasmus Byskov-Nielsen 

(Ikast-Brande Kommune samt formand for BKF). Desuden indtræder Søren Liner Christensen 

(Herning Kommune) i styregruppen pr. 1. januar 2020 som repræsentant for KOSU, idet Anders 

Kjærulff, der tidligere har været KOSU’s repræsentant, skifter job. 

 

Styregruppen mødes ca. hver anden måned og har pt. fokus på implementering af de igangsatte 

initiativer. Det vil være oplagt at skele til geografisk bredde i udpegningen, samt at de væsentlige 

kommunale områder, der har en aktie i ’psykiatrien’ er dækket ind fra kommunal side. 

 

KL har taget initiativ til et tværkommunalt forum for socialpsykiatrien, som mødes ca. hvert halve 

år. DASSOS repræsentant i alliancen vil blive inviteret ind i dette forum med henblik på at skabe 

sammenhæng til landsdækkende tiltag og tendenser. 

 

• Tværsektoriel styregruppe for de særlige psykiatripladser 

Styregruppen består af ledelsesrepræsentanter fra Region Midtjylland, en repræsentant fra hhv. 

KOSU og DASSOS samt formanden for Landsforeningen SIND. Efter den indledende forbere-

delse og opstart af de særlige pladser i foråret 2018, er de særlige pladser nu i en driftsfase, 

hvorfor styregruppens mødeaktivitet er begrænset. Styregruppen forventes at mødes ca. hvert 

halve år.  

 

Det bør overvejes, at posten varetages af den DASSOS repræsentant, der indtræder i styre-

gruppen for alliancen om den nære psykiatri. 

 

Fremtiden for de særlige psykiatripladser er uvis, da de særlige pladser og integrationen med 

den øvrige psykiatri og socialpsykiatri tages op i den kommende tiårsplan for psykiatrien.  

 

• KL’s Koordinationsforum for det specialiserede socialområde 

Koordinationsforum er et direktørforum etableret på tværs af de 5 KKR’er, som forestår den 

tværregionale koordination i forbindelse med rammeaftalen, herunder følge udviklingen i kapaci-

tet og belægning på de mest specialiserede tilbud på tværs af regionsgrænser.  
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Koordinationsforum mødes i KL Huset hvert halve år. Alle landets 5 administrative styregrupper 

har 2 pladser i Koordinationsforum. Fra DASSOS deltager Lotte Henriksen fra Aarhus Kommu-

nen og der er brug for en nyudpegning til den anden plads. 

 

Indstilling 

At DASSOS udpeger: 

• En repræsentant til den tværsektorielle styregruppe for alliancen for den nære psykiatri (herun-

der også deltagelse i KL’s psykiatrigruppe) 

• En repræsentant til den tværsektorielle styregruppe for de særlige psykiatripladser (evt. samme 

repræsentant, der indtræder i styregruppen for alliancen om den nære psykiatri) 

• En repræsentant til KL’s Koordinationsforum for det specialiserede socialområde 

 

 Referat 

 DASSOS udpegede: 

• Lotte Henriksen, Aarhus Kommune, blev udpeget som repræsentant for DASSOS i styregruppen 

for alliancen om den nære psykiatri, KL’s psykiatrigruppe samt den tværsektorielle styregruppe 

for de særlige psykiatripladser i Midtjylland 

• Jette Lorenzen, Odder Kommune, blev udpeget til KLs Koordinationsforum 

  

 
2.6     Finansiering af udvikling og afprøvning af initiativer i alliancen om den nære 
 psykiatri 
 

Ved Jesper Thyrring Møller 

 
Proces for afklaring af finansiering 

KD-net tager på møde den 24. januar 2020 en indledende drøftelse af finansiering af udvikling og 

afprøvning af de 10 anbefalede initiativer i regi af alliancen om den nære psykiatri. Forud for endelig 

stillingtagen i KD-net, som forventes dagsordenssat på KD-net møde den 13. marts 2020, forelæg-

ges forslag til finansieringsmodel for DASSOS (den 22.1.20) og KOSU (den 20.2.20). 

 

Sagsfremstilling  

De 10 udviklingsinitiativer udviklet i regi af alliancen om den nære psykiatri er forankret i forskelligt 

regi, hvor nogle udvikles og afprøves i klyngerne eller i enkelte kommuner, mens andre udvikles i 

tværsektorielle arbejdsgrupper (for beskrivelse af initiativerne, se vedlagte konferencemagasin fra 

Januarkonference 2020 i bilag 6).  

 

Den nære psykiatri dækker bredt i kommunerne og kan derfor ikke isoleres til sundhedsområdet 

(KOSU) og det specialiserede socialområde (DASSOS), da det også griber ind i beskæftigelsesom-

rådet og børn og unge. 

 

Alliancen er nu trådt ind i en fase, hvor der har vist sig behov for tryk på afprøvning i større skala. 

Samtidig er der behov for at følge op på det politiske commitment og alle de ressourcer, der indtil nu 

er afsat i udviklingsfasen. 

 

Derfor drøfter KD-net nedenstående forslag til finansieringsmodel for udvikling og afprøvning af initi-

ativer i regi af alliancen om den nære psykiatri, så kommunerne i de kommende år kan byde ind agilt 

og fleksibelt i samfinansiering med regionen: 
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Finansieringsbehov for udvikling og afprøvning af initiativer 

 Hovedreglen er fortsat:  

• At udgifter til udvikling og afprøvning af initiativer afholdes inden for eksisterende budgetter af 
aktørerne i den pågældende klynge/kommune, som har budt ind på udviklingsopgaven 

• At midler til skalering af initiativet til andre dele af den midtjyske region og implementering i 
kommuner og i regionen finansieres lokalt af de enkelte aktører 

  
 I udviklingsarbejdet har vist sig undtagelser fra ovenstående hovedregel, hvor der er behov 
 for en særskilt finansiering i et fællesskab mellem kommuner og region. 
 

Et forslag kan være, at de 19 kommuner i regi af KD-net afsætter en fælles ramme til udvikling og 

afprøvning af alliancens initiativer. En sådan ramme kan eksempelvis være et engangsbeløb i stør-

relsesorden 1 kr. pr. borger til dækning af fælleskommunale udgifter (oversigt over indbyggertal pr. 

kommune fremgår af bilag 5). Rammen vil dække fælleskommunale udgifter i de kommende år  

(minimum 2 år). 

 

Principper for anvendelsen af rammen 

Rammen kan kun anvendes som undtagelse til ovenstående hovedregel. Dvs.:  

• Hvor der udvikles på vegne af fællesskabet og vurderes at være særlig store udgifter forbundet 

med udviklings- og afprøvningsfasen til fx projektledelse. 

• Midlerne kan ikke bevilges til drift. 

• KOSU og DASSOS formandskabet får bemyndigelse til at råde over rammen, som alene kan 

ansøges af styregruppen for alliancen om den nære psykiatri. 

• Ved ansøgning skal det synliggøres, hvad initiativet erstatter af eksisterende indsatser og res-

sourcer. 
 

Midler til afprøvning af model – initiativ om fælles forpligtende forløb og handleplaner 

Konkret har initiativet om Fælles forpligtende forløb og handleplan (initiativ 1) henvendt sig til styre-

gruppen for alliancen om den nære psykiatri ift. samfinansiering af 300.000 kr. til en halv projektle-

derstilling til afprøvning i en kommune fra februar 2020. Alliancens styregruppe anbefaler, at en så-

dan afprøvning samfinansieres mellem region og kommuner. 

 

Region Midtjylland har tilkendegivet finansiering af halvdelen af beløbet – dvs. 150.000 kr. Der ude-

står således en hurtig stillingtagen til den kommunale halvdel af de 300.000 kr. KD-net tager stilling 

til spørgsmålet på møde den 24. januar 2020. 

 

Bilag 

Bilag 5: Oversigt over indbyggertal pr. kommune 

Bilag 6: Konferencemagasin vedr. alliancen om den nære psykiatri med beskrivelse af initiativer 

 

Indstilling 

At DASSOS (den 22.1.20) og KOSU (den 20.2.20): 

• Drøfter model for finansiering af udvikling og afprøvning af de 10 anbefalede initiativer i regi af 

alliancen om den nære psykiatri i en to-årig periode 

• Tilkendegiver, om kommunerne er indstillet på den foreslåede finansieringsmodel 

 

 Referat 

 Der var enighed om, at det er vigtigt at vi fra kommunal side handler hurtigt og agilt i udviklingen og 

 afprøvningen af alliancens initiativer. Der er fortsat stort commitment til alliancen og et fælles ansvar 

 for, at vi sikrer den nødvendige drivkraft til at få initiativerne videreudviklet.  

 

 Flere DASSOS repræsentanter tilkendegav, at de ikke ønsker den foreslåede finansieringsmodel. 
 Enkelte kommuner tilkendegav, at de godt kunne bakke op om en fælles ramme. 
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 Konklusionen blev, at DASSOS tilkendegav opbakning til en model, hvor  kommunerne i alle tilfælde 
 finansierer udgifter forbundet med udvikling og afprøvning af initiativerne  inden for egne rammer i de 
 enkelte kommuner eller klynger, der har budt ind på at udvikle initiativerne. 
 
 Der var samtidig enighed om, at kommunerne fortsat står solidarisk sammen om at realisere allian-
 cens vision og initiativer. Det betyder, at hver kommune og klynge har ansvar for at tage del i initiati-
 ver, der skabes i alliancen i et fællesskab med alliancens øvrige aktører. Samtidig skal der være 
 mulighed for at tage evt. problemstillinger op i fællesskabet (KOSU/DASSOS), hvis der opleves 
 udfordringer i forhold til at få udviklet, afprøvet og evt. realiseret initiativer. 
 
 I forhold til Initiativ 1 om ’Fælles forpligtende forløb og handleplan’ tilkendegav Favrskov Kommune 
 på mødet, at de er indstillet på selv at finansiere midlerne til den kommende afprøvning sammen 
 med Region Midtjylland.  
 
 KD-net drøfter sagen på kommende møder, ligesom der søges en tilkendegivelse fra KOSU. 
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3. Orienteringspunkter                    
  

 
 

3.1     Det videre arbejde med alliancen om den nære psykiatri  

Ved Jesper Thyrring Møller og Jørgen Andersen, styregruppen for alliancen  
 

Sagsfremstilling 
 Der gives en kort status på alliancen samt opfølgning på Januarkonferencen, som holdes den 14. 
 januar 2020. Der er tilmeldt i alt 270 deltagere – heraf ca. 100 politikere fra de midtjyske byråd og 
 regionsråd, 60 foreningsrepræsentanter og 100 chefer og direktører fra kommuner og region.  
 På konferencen præsenteres de foreløbige resultater af alliancens initiativer og der lægges op til en 
 drøftelse af, hvordan vi i fællesskab sikrer succes i den videre implementering af initiativerne. 

 

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

om spredning, videreudvikling og/eller afprøvning af initiativerne.  

 

 Der planlægges iværksat afprøvninger af flere initiativer i løbet af de næste måneder og tilvejebrin-
 gelse af økonomi hertil skal aftales (se dagsordenens punkt 2.6). 

 

 Indstilling 
At DASSOS: 

• Tager orienteringen om det videre arbejde i alliancen, for så vidt angår finansieringen af de 
kommende aktiviteter, til efterretning 
 

 Referat 

 Orienteringen blev taget til efterretning 

  

 

3.2 Status på de særlige psykiatripladser 
 

Ved Jesper Thyrring Møller 
 
Sagsfremstilling 
Der er etableret 32 særlige pladser i psykiatrien i Region Midtjylland. Primo januar 2020 er 7 af 14 
pladser i Viborg i brug, mens 11 af 18 pladser i Skejby anvendes. Dermed er der samlet set en ledig 
kapacitet på 14 særlige pladser. 
 
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. Der er ikke nye oplysninger herom. 
 
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: 

• Tager status for de særlige psykiatripladser til efterretning 
  

 Referat 

 Orienteringen blev taget til efterretning 
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3.3 Kommende DASSOS arrangementer i 1. halvår af 2020  

Ved Karin Holland, formand for rammeaftalens arbejdsgruppen vedr. ”Børn og unge med autisme” 

 

Sagsfremstilling 

Det er aftalt i DASSOS, at der afholdes en række fælles workshops og temadage som en del af ar-

bejdet med at udmønte udviklingsområderne i Rammeaftale 2019-20. Nedenfor fremgår et overblik 

over kommende arrangementer i 1. halvår af 2020, der er under planlægning.  

 

Der udsendes invitationer til DASSOS og relevante interessegrupper med mulighed for tilmelding i 

løbet af februar. 

 

Workshop om fælles guidelines ved køb og salg af tilbud 

Med udgangspunkt i rammeaftalens udviklingsområde ” Effekt, Kvalitet og Progression” afholdes den 

16. april 2020 en workshop i Silkeborg Medborgerhus (flyttet fra Skanderborg Rådhus). 

 

Workshoppens hovedoverskrift bliver arbejdet med mål og progression. Den udarbejdede guideline 

for, hvordan vi styrker et fælles fokus på effekt og progression i vores samhandel på det specialise-

rede socialområde, indgår som en del af dagsordenen på workshoppen (link til guideline). Indtil vide-

re er det fastlagt, at Simon Østergaard Møller fra Metodecenteret holder oplæg. Resten af program-

met fastlægges på et kommende møde i planlægningsgruppen. 

 

Målgruppen for workshoppen er medarbejdere og ledere på det specialiserede socialområde, som 

indgår aftaler om køb og salg af pladser på tværs af kommuner, region og private tilbud i Midtjylland 

(myndighed og leverandører). 

 

Temadag om overgange fra skole til ungdomsuddannelse og fra barn til voksen 

Med udgangspunkt i rammeaftalens udviklingsområde ”Børn og unge med autisme” afholdes den 

24. april 2020 kl. 9-12 en temadag i Multisalen på Viborg Rådhus. 

 

Temadagens hovedoverskrift bliver arbejdet med overgange fra skole til ungdomsuddannelse og fra 

barn til voksen. Temadagen vil bidrage med nyeste viden i form af et oplæg fra Socialstyrelsen. Her-

udover vil der blive præsenteret gode eksempler fra praksis, hvor problemstillingen med overgange 

håndteres på en hensigtsmæssig og inspirerende måde. Der vil også blive arbejdet på at få et oplæg 

fra en ung person med autisme, der har oplevet god overgang. 

 

Målgruppen for temadagen er nøglepersoner og ledere på skole-, børne-, familie- og socialområdet. 

 

Indstilling 

At DASSOS: 

• Tager orienteringen om de kommende arrangementer til efterretning 

 

Referat 

 Orienteringen blev taget til efterretning.  

 Invitationer udsendes snarligt fra rammesekretariatet. 

https://rammeaftale.viborg.dk/Indsatsomraader/Effekt-og-progression-2019-20


DASSOS   Referat 22.1.20 

 
17 

 

4.     Oplæg og dialog med gæster  
 

 

4.1 Dialog med Socialtilsyn Midt om opfølgning på samarbejdet 
Ved deltagerne i dialogmødet: Tilsynschef Ulla B. Andersen, Direktør Hanne Ahrens fra Silkeborg 

Kommune samt DASSOS repræsentanter: Jesper Thyrring, Ann-Britt Wetche og Lone Rasmussen  

 

Sagsfremstilling 

Der har den 20. december 2019 været afholdt et dialogmøde mellem repræsentanter fra DASSOS, 
Socialtilsyn Midt og Silkeborg Kommune. Både Forretningsudvalget og DASSOS har på de seneste 
møder haft mulighed for at komme med input til temaer for dialogmødet.  

Der var på mødet enighed om, at samarbejdet med Socialtilsynet er forbedret gennem det seneste 
år, hvor der har været fokus på dialogen.  

Der er stor opbakning til de aftalte fælles mål for vores dialogbaserede samarbejde mellem tilsyn og 
driftsherrer, hvor vi møder hinanden med en åben dør, tager den tidlige kontakt til hinanden, så vi 
undgår at potentielle problemstillinger udvikler sig til egentlige ”sager”, samt går nysgerrigt og åbent i 
dialog med hinanden, når noget opleves uhensigtsmæssigt.  

Der blev på dialogmødet drøftet flere spørgsmål, som er blevet rejst i DASSOS regi:  

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

søg, og der er i kommunerne en oplevelse af, at ikke alt materialet anvendes af tilsynet. 

Tilsynet er opmærksomme herpå, og medarbejderne bliver instrueret i, at de kun skal indhente 

det nødvendige materiale. 

• Der er respekt for tilsynets kontrollerende funktion. Men samtidig ønsker kommunerne og regio-

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

Tilsynet har forståelse for dette, men tilsynet gør opmærksom på, at der er en vigtig sondring 

mellem at være kontrolinstans (myndighed) og give vejledning. Tilsynet tilbyder i øvrigt at kom-

me ud og holde oplæg både enkeltvis i kommunerne og til fælles temadage.  

• Socialtilsynets tolkning af, hvilke tilbud, der er omfattet af tilsynet, kan til tider virke vidtgående. 

Tilsynet gør opmærksom på, at det er et område præget af fortolkning samt ændringer grundet 

praksisafgørelser fra Ankestyrelsen. 

• Det økonomiske tilsyn opleves i visse tilfælde lidt for rigidt.  

Tilsynet påpeger, at tilsynet har en opgave i at godkende, at pengene bruges på det, de angives 

at være brugt til.  

• Årsrapporten 2018 for socialtilsynene i Danmark viser, at tilsynets juridiske fortolkninger tilsyne-

ladende på visse punkter er mere markante (fx antal påbud og antal/udfald af ankeafgørelser), 

end det er tilfældet i de andre regioners tilsyn (link til årsrapport). Dette skal ses i lyset af, at den 

nuværende tilsynskonstruktion blev skabt med henblik på at sikre ensretning i tilsynet og ens vil-

kår for borgerne på tværs af tilbud og på tværs af landet.  

Tilsynet påpeger, at tallene er mere nuancerede, end det umiddelbart fremstår i rapporten. Fx i 

ift. de 21 klagesager, hvor tilsynet ikke har tabt sine afgørelsessager. Det relativt store tal dæk-

ker over, at tillægstakstsagerne er sendt tilbage. Desuden er der i regi af tilsynene iværksat for-

skellige tiltag for at sikre større ensartethed. Der er bl.a. nedsat netværksgrupper på tværs af de 

fem tilsyn. 

 På baggrund af drøftelsen om Socialstyrelsens årsrapport 2018 blev man på mødet enige om, at 

 Socialtilsyn Midt inviteres til at deltage på dagens DASSOS møde. Det vil med udgangspunkt i et 

 kort oplæg give tilsynet en mulighed for at uddybe og nuancere tallene fra årsrapporten for DAS-

 SOS, særligt angående antal påbud samt ændringer af afgørelser fra Ankestyrelsen, samt give 

 DASSOS og tilsynet mulighed for yderligere dialog.  

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/socialstyrelsens-arsrapport-om-socialtilsynenes-virksomhed-i-2018
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Fra Socialtilsyn Midt deltager Ulla Bitsch Andersen, tilsynschef, og Hanne Ahrens, direktør Silke-

borg Kommune.  

Bilag 

Socialstyrelsen udgiver hvert år en årsrapport på baggrund af de fem socialtilsyns virksomhed. 

Rapporten indeholder fakta og nøgletal om socialtilsynenes aktiviteter. Årsrapporten for 2018 kan 

findes via dette link: Socialstyrelsens Årsrapport 2018 om socialtilsynenes virksomhed 

 

Bilag 7: PP-oplæg fra Socialtilsyn Midt præsenteret på DASSOS møde 22.1.20 

 

Indstilling 

At DASSOS: 

• Tager orienteringen fra dialogmødet om samarbejdet med Socialtilsynet til efterretning og fort-

sat tager positivt imod invitationen til dialog, hvis man lokalt oplever uhensigtsmæssigheder i 

samarbejdet med Socialtilsynet 

• Indgår i en dialog med Socialtilsyn Midt på dagens møde 

 

 Referat 

 Socialtilsynet var inviteret til at deltage på DASSOS mødet med henblik på at følge op på tilsynenes 

 årsrapport for 2018, hvor Socialtilsyn Midt skiller sig ud på en række centrale parametre som antal 

 sanktioner på tilbud samt ankede sager.  

 

 Socialtilsynet kvitterede for invitationen. Der er enighed om, at alle sætter pris på den åbne dialog 

 både på DASSOS møderne og i det løbende bilaterale samarbejde.  

 

 Vedlagt findes Socialtilsynets oplæg, hvor bl.a. sanktionstal og ankestyrelsestal for det midtjyske til-

 syn i 2018 og 2019 fremgår.  

 

 Socialtilsyn Midt er ved at udarbejde årsrapporten for 2019. Hovedtendenser herfra præsenteres på 

 næste DASSOS møde, den 12. maj 2020. 

   

 

4.2      Oplæg og dialog med KL om implementering af Fælles Faglige Begreber 

Ved KL repræsentanter fra Fælles Faglige Begreber: Projektleder Gitte Duelund Jensen, konsulent 
Rasmus Lumbye, konsulent Niels Ole Frederiksen og Andreas Schloer Madsen  

 
Sagsfremstilling  
KL-projektet Fælles Faglige Begreber blev igangsat i januar 2017. Formålet med projektet er at un-
derstøtte et styrket samarbejde mellem udfører og myndighed, bidrage til mere sammenhængende 
forløb for borgeren samt skabe bedre data, der kan give mere viden om indsatseffekt. 
 
DASSOS er tidligere blevet introduceret til Fælles Faglige Begreber af daværende kontorchef i KL, 
Niels Arendt Nielsen (DASSOS, 18.2.19).  
 
Projektet har nu gennemgået de 3 indledende faser med fokus på Analyse, Udvikling og Test & Pilot. 
Flere midtjyske kommuner har bidraget i udviklingsarbejdet. Blandt andet har Horsens, Herning, 
Holstebro og Viborg Kommuner deltaget ved kommunebesøg og udviklings- og kvalitetssikrings-
workshops. Desuden deltager Viborg og Holstebro Kommuner i projektets styregruppe og i pilotte-
sten af FFB.  
 
Implementering af Fælles Faglige Begreber 
I 2020 til 2021 skal Fælles Faglige Begreber implementeres i kommunerne, hvilket kræver fokuseret 
prioritering og planlægning lokalt.  

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/socialstyrelsens-arsrapport-om-socialtilsynenes-virksomhed-i-2018
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Som det fremgår af vedlagte notat fra KL, foreligger der for nuværende ikke en økonomiaftale eller 
andre aftaler, som binder kommunerne til at skulle implementere inden for en given periode. KL ser 
det derfor som afgørende, at kommunerne motiveres og prioriterer implementering i perioden 2020-
2021, da gevinsterne for alvor først høstes når alle kommuner arbejder ud fra samme byggeblokke. 
 
Fra årsskiftet målretter KL arbejdet mod at understøtte kommunerne i den forandring, som en tek-
nisk og organisatorisk implementering af Fælles Faglige Begreber fører med sig. Som led i denne 
implementeringsindsats tager projektgruppen bag Fælles Faglige Begreber rundt til de administrative 
styregrupper i alle regioner med henblik på dialog om implementeringen.  
  
På mødet lægger KL op til en drøftelse af, hvilken nytte både den enkelte kommune, men også 
rammeaftalearbejdet, kan have af Fælles Faglige Begreber, herunder om der er særlige opmærk-
somhedspunkter KL bør have for at denne nyttiggørelse kan realiseres. 
 
Alle kommuner er velkomne til at byde ind på mødet med deres overvejelser i forhold til implemente-
ringen af Fælles Faglige Begreber.   
 
Bilag 
Bilag 8: Notat fra KL om implementering af Fælles Faglige Begreber 
Bilag 9: PP-oplæg fra Fælles Faglige Begreber præsenteret på DASSOS møde 22.1.20 
 
 
Indstilling 
At DASSOS: 

• Udveksler implementeringsovervejelser i forhold til Fælles Faglige Begreber 

• Drøfter perspektiver for anvendelsen af Fælles Faglige Begreber, herunder om der er særlige 
opmærksomhedspunkter KL bør have i implementeringsfasen 

  

 Referat 

 Efter en introduktion til Fælles Faglige Begreber og tidsplanen for den kommende implementering, 

 drøftede DASSOS perspektiver og implementeringsovervejelser.  

 

 Der var bl.a. fokus på følgende:  

• Ros til ambitionen og det grundige arbejde i forhold til dokumenterne og de fælles standarder i 

Fælles Faglige Begreber 

• Anerkendelse af behovet for fællesartet sprog og ensartethed i dokumentation 

• Vigtigt at Ankestyrelsen tages i ed på tilgangen i Fælles Faglige Begreber 

• Fokus på at samtænke borgerens adgang til egen sag og muligheden for fælles planer mellem 

forskellige områder. Ikke kun på et teoretisk plan, men også på et praktisk plan 

• Flere kommuner oplever, at politikerne har mere fokus på ”værdi for borgerne” (end effekt) 

• Kommunerne ser potentiale i et projekt, der omhandler hvad der er nødvendigt at dokumentere 

(undgå overdokumentation) 
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5. Punkter til kommende møder 
 

5.1 Punkter til næste møde i DASSOS 

Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 

Mødekalenderen for DASSOS møder i 2020 lyder:  

• 22. januar (kl. 9-12, Regionshuset Viborg) 
• 12. maj (kl. 9-12, Regionshuset Viborg) 

• 25. august (kl. 9-12, Viborg Rådhus) 

• 23. november (kl. 9-12, Viborg Rådhus) 
 

Foreløbig sagsliste til DASSOS den 12. maj 2020 

Punkter til mødet kan meldes ind til Sekretariat for Rammeaftaler senest den 24. april 2020. 

 

Følgende sager forventes dagsordenssat: 

• Godkendelse af udkast til Rammeaftale 2021-22, herunder behandling af indsendte kommenta-
rer til udviklingsområder fra byråd og regionsråd 

• Godkendelse af afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmeldinger 

• Socialtilsyn Midt - hovedkonklusioner fra årsrapport  

• Orientering fra møde i KL’s Koordinationsforum 

• Alliancen om den nære psykiatri 

• Status for de særlige psykiatripladser 

 

Indstilling 

At DASSOS:  

• Tager den foreløbige sagsoversigt til efterretning, og  

• Drøfter om der er andre sager til dagsorden 

 

 Referat 

 Godkendt 

 

 

 

5.2 Evt. 
 

 Notat om erfaringer med Ungdomskriminalitetsnævnet 

 Der er nu gået et år siden Ungdomskriminalitetsnævnet startede. Aarhus Kommune har i den forbin-

 delse udarbejdet et notat, der samler op på kommunens faglige erfaringer fra arbejdet med nævnet. 

 Aarhus Kommune er i dialog med bl.a. KL omkring erfaringerne. Hvis der er andre kommuner, der 

 har relevante erfaringer, opfordres til at tage kontakt til KL.   

 

 Lotte Henriksen fra Aarhus Kommune uddelte notatet på DASSOS mødet, og det vedlægges som 

 bilag til referatet. Notatet må gerne deles med eksterne samarbejdspartnere.   

 

 

 


