
   

   

 

Evaluering af DASSOS i valgperiode 2018 – 2021 
 

1. Indledning 
DASSOS er den administrative styregruppe på det specialiserede socialområde. DASSOS’ formand er 

udpeget af KD-net, og styregruppen består af socialdirektørerne fra de 19 midtjyske kommuner samt 

Region Midtjylland. Den primære opgave for DASSOS er at udarbejde og implementere den lovbestemte 

Rammeaftale, der indeholder politiske aftaler om kapacitets- og økonomistyring samt faglig udvikling på 

det sociale område. DASSOS’ formål er jf. KD-nets Blå bog at: 

• Varetage tværkommunal/regional koordination i sager af væsentlig strategisk, økonomisk, 

organisatorisk eller kvalitetsmæssig betydning for udviklingen af socialområdet  

• Forberede sager af socialpolitisk interesse til KD-net og KKR  

• Skabe rammer og retning for koordinering, udvikling og samarbejde på socialområdet  

• Sikre strategisk fokus på Rammeaftalens fælles udviklingsområder  

• Igangsætte fælles analyser og udviklingsopgaver, som kan styrke udviklingen af socialområdet på 

tværs af kommuner og region 

• Sikre tæt kobling og sammenhæng til det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet og 

beskæftigelsesområdet, så der sikres øget koordinering på de områder, hvor der er fælles 

opgavevaretagelse (fx psykiatriområdet og hjerneskadeområdet)  

 

2. Evaluering af DASSOS  
DASSOS har evalueret styregruppens arbejde med fokus på, hvad det er for opgaver DASSOS skal 

løse, og om der er den rigtige organisering til at løse dem. Evalueringen tager afsæt i følgende tre 

hovedopgaver, som DASSOS finder væsentlige: 

 

• Netværk og erfaringsudveksling mellem kommuner og region, herunder løbende dialog om kapacitet 

og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel af tilbud til borgerne (jf. Rammeaftalen) 

• Dialogen med Socialtilsynet 

• Psykiatriområdet – hvor der er mange snitflader til sundhedsområdet 

 

Derudover har evalueringen været fokuseret på, hvordan en fremadrettet organisering af samarbejdet på 

tværs af social- og sundhedsområdet kan forbedres og effektiviseres. Forslag til samarbejdsstruktur i 

den kommende valgperiode udarbejdes som et fælles oplæg fra DASSOS og DKS, og forelægges KD-

net på møde den 24. september 2021. 

 

Nedlæggelse af Forretningsudvalget 

I denne og tidligere valgperioder har KD-net haft nedsat et Forretningsudvalg i tilknytning til DASSOS, 

som har haft som primært formål at håndtere driftsmæssige og tekniske forhold i tilknytning til 

Rammeaftalen.  

 

DASSOS har midt i valgperioden vurderet, at der ikke er behov for at opretholde Forretningsudvalget,  

og har med accept fra KD-net nedlagt Forretningsudvalget fra og med 2021. Denne effektivisering af 

samarbejdsstrukturen ønskes fastholdt i en ny valgperiode. 

 

DASSOS ønskes fastholdt som en selvstændig styregruppe under KD-net med afsæt i den nuværende 

formålsbeskrivelse og sammensætning. 



   

   

 

 
 
DASSOS har evalueret samarbejdet og det organisatoriske setup med følgende forslag og tilkendegivelser. 

 

2.1. Netværk og erfaringsudveksling  
• DASSOS fungerer godt som netværk til erfaringsudveksling mellem kommuner og region, 

herunder løbende dialog om kapacitet og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel af tilbud 
til borgerne (jf. Rammeaftalen). 

• Det ønskes, at DASSOS fokuserer mere på strategiske dagsordener, særligt i forhold til udvik-
ling af løsninger og specialisering. DASSOS vil gerne anlægge en mere proaktiv og ambitiøs 
tilgang til fælles behovsvurderinger, herunder invitere hinanden åbent ind i overvejelser om 
kapacitet og målgrupper. Der kan evt. hentes inspiration fra arbejdet i Sølunds Advisory Board. 

• DASSOS har et ønske om i højere grad at afdække muligheder for at etablere løsninger og 
tilbud i fællesskab, end det der lægges op til i Rammeaftalen. Eksempelvis samdrevne tilbud, 
hvor flere kommuner går sammen om at udvikle tilbud og efterleve krav til specialisering - og 
samtidig deler den økonomiske usikkerhed, der er forbundet med at drive tilbuddet.  

 

Det er DASSOS’ vurdering, at den nuværende organisering af DASSOS vil kunne understøtte fortsat 
erfaringsudveksling, arbejdet med de kommende væsentlige strategiske dagsordener på 
socialområdet og ønskerne til fremtidigt samarbejde om etabling af fælles løsninger og tilbud i en ny 
valgperiode. 

 
 

2.2. Dialogen med Socialtilsynet 
• Det er væsentligt for DASSOS at være i løbende dialog med Socialtilsynet samt øvrige nationale 

myndigheder på et overordnet, strategisk plan. Dette som et supplement til de bilaterale 
drøftelser mellem tilsyn og kommuner. 

• Oplevelsen er, at tilsynet gerne vil dialogen, og at dialogen er blevet bedre hen over årene.  

• Det overvejes, om DASSOS bør initiere en tilsvarende dialog med Patientsikkerhedsstyrelsen. 
• Et af de centrale emner i dialogen mellem DASSOS og Socialtilsynet er ønsket om, at tilsynet 

påtager sig en mere aktiv rådgivningsforpligtelse, så tilsynets rolle ikke begrænses til alene at 
være myndighed.  

 
Det er DASSOS’ vurdering, at den nuværende organisering af DASSOS vil kunne understøtte disse 
ønsker til samarbejdet med tilsyn og nationale myndigheder i en ny valgperiode. 
 
 

2.3. Psykiatriområdet – hvor der er mange snitflader til sundhedsområdet 
• DASSOS ser bl.a. i lyset af den kommende 10 års plan for psykiatrien behov for en bedre og 

bredere organisering af psykiatrien – både på tværs af kommunerne, men også tværsektorielt. 
Der er opbakning til, at DASSOS og DKS går sammen om at løfte dagsordener på psykiatri-
området, så forankringen af psykiatrien bliver bredere kommunalt.  
 

DASSOS bakker op om, at der i en ny valgperiode afholdes fælles mødedage, hvor direktørerne i 
DASSOS og DKS kan mødes med regionen om den fælles psykiatridagsorden. Det er væsentligt, at 
børne- og ungeområdet får del i et sådant fælles forum.  
 
 

 


