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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 18. februar 2019 godkendes 

 

Referat  

Godkendt 

 

 

1.2 Godkendelse af referat 
Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af referat fra DASSOS seneste møde, 27. november 2018. 

 

Bilag 

Link til referat af DASSOS møde den 27. november 2018 

 

Indstilling 

• At referatet fra DASSOS møde den 27. november 2018 godkendes 

 

Referat  

Godkendt 

 

 

 

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

2.1      Afrunding af arbejdet med udviklingsområder i Rammeaftale 2018 
 

Sagsfremstilling 

Kommunerne og regionen har i regi af Rammeaftale 2018 arbejdet med 2 fælles udviklingsområder: 

’Voksenhandicapområdet’ samt ’Effekt og Progression’.  

 

Som afrunding på arbejdet med udviklingsområderne gives DASSOS en kort opsummering af de 

opnåede resultater og igangsatte aktiviteter i fælleskommunalt regi. 

 

Implementering af rammepapir på voksenhandicapområdet/ Lotte Henriksen, Aarhus Kom-

mune og Ann-Britt Wetche, Region Midtjylland 

Voksenhandicapområdet er videreført som udviklingsområde fra Rammeaftale 2017 med en ambiti-

on om at understøtte videndeling og dialog på tværs om faglige udviklingstiltag og erfaringer med 

praksis på voksenhandicapområdet. Afsættet er det fælleskommunale rammepapir, hvor kommuner 

og region er gået sammen om at pege på en række indsatsområder og politiske målsætninger for en 

styrket indsats for voksne med handicap (link).  

 

Med det afsæt udviklede en arbejdsgruppe (med repræsentanter fra Herning, Holstebro, Randers og 

Aarhus Kommuner samt Region Midtjylland) en række fælles viden-workshops, hvor rammepapirets 

indsatsområder har været temasat. Indholdet er løbende blevet fastsat ved at kommuner og region 

har meldt ind med oplæg om relevante udviklingstiltag, erfaringer og dilemmaer. Målgruppen for 

workshops har været chefer og ledere inden for de berørte fagområder.  

 

Der har været afholdt tre viden-workshops i 2018 med temaer fra rammepapiret om: 

- Mestring 

- Det inkluderende arbejdsliv 

- Samskabelse og Samarbejde 

 

På de tre workshops har der været oplæg fra kommuner og regionen, hvor man i mindre grupper har 

fortalt om egne erfaringer og udfordringer, evt. suppleret med et fælles oplæg. Der har været ca. 50 

deltagere på hver workshop. Tilbagemeldingerne har været yderst positive. Deltagerne har særligt 

bemærket, at de praksisnære oplæg og deltagerkredsen betyder, at man lettere kan spejle sig i an-

dres erfaringer og lade sig inspirere af konkrete handlinger.  

 

Hermed afsluttes arbejdet med implementeringen af rammepapiret på voksenhandicapområdet.  

Erfaringerne vedr. videndeling via workshop kan evt. videreføres i arbejdet med de 2 udviklingsom-

råder for Rammeaftale 2019-2020. 

  
 

Effekt og progression – hvordan ved vi, at indsatsen virker? v/Marianne Berthelsen, Heden-

sted Kommune 

I Rammeaftale 2018 blev der sat fælles fokus på effekt og progression. Udviklingsområdet er videre-
ført i Rammeaftale 2019-20 med en ambition om at udvikle guidelines til, hvordan man lokalt kan ar-
bejde med faglige mål for borgerne med fokus på effekt, kvalitet og progression.  
 
DASSOS har nedsat en arbejdsgruppe, der skal drive arbejdet med udviklingsområdet. Den består 
af repræsentanter fra Hedensted (formand), Horsens, Aarhus, Favrskov, Holstebro, Ringkøbing-
Skjern og Viborg Kommuner samt Region Midtjylland. 
 

https://rammeaftale.viborg.dk/Om-sekretariatet/Rammepapir-voksenhandicap
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Afsættet for de fælles guidelines er den videnindsamling, arbejdsgruppen har gennemført i 2018. 
Første skridt har været at indsamle viden fra de 19 kommuners myndighedsafdelinger om det lokale 
arbejde med effekt, kvalitet og progression (DASSOS 15.8.18, pkt. 2.3). Arbejdsgruppen har efter-
følgende igangsat en lignende spørgeskemaundersøgelse af leverandørsiden, som bliver afsluttet i 
februar 2019.  
 
Som en del af kommissoriet har arbejdsgruppen fulgt KL’s arbejde med effekt og progression, her-
under særligt Fælles Faglige Begreber.  
 
Arbejdsgruppen afholder en temadag om arbejdet med mål, effekt og progression den 12. juni 2019. 
Temadagen vil danne afsæt for udarbejdelse af fælles guidelines i DASSOS, der kan rammesætte, 
hvordan der mellem kommuner og region og kommunerne imellem kan samarbejdes om målsætning 
og opfølgning ved køb af pladser. Formålet er at sikre, at der er enighed mellem myndighed og leve-
randør om, hvordan man måler om borgerens mål er opfyldt. Udkast til guidelines vil blive præsente-
ret for DASSOS i løbet efteråret 2019.  

 
Indstilling 

At DASSOS: 

• Drøfter resultater af og erfaringer med det fælleskommunale samarbejde i 2018 i relation til ar-

bejdet med de fælles udviklingsområder 

• Tager afrundingen af arbejdet med udviklingsområderne i Rammeaftale 2018 til efterretning 

 

Referat  

DASSOS tog afrundingen af arbejdet med udviklingsområderne i Rammeaftale 2018 til efterretning. 
 

Der var enighed om, at de gode erfaringer fra de afholdte viden-workshops på voksenhandicapom-
rådet bør videreføres i arbejdet med udviklingsområderne i rammeaftale 2019-20. 

 
Arbejdet med ’Effekt og progression’ fortsættes. I den forbindelse skal særligt koblingen til KLs ar-
bejde om Fælles Faglige Begreber afklares. Arbejdsgruppen vil på næste DASSOS møde fremsætte 
et forslag til rammer og formål med fælles guidelines for samarbejdet om mål og effekt, når man kø-
ber og sælger pladser i Midtjylland (se pkt.3). 
 
 

2.2     Opfølgning på KKR Januarkonference 2019  

Ved Karin Holland, formand for arbejdsgruppen ’børn og unge med autisme’ (Rammeaftale 2019-20) 

 

Sagsfremstilling 
KKR satte fokus på ”Bedre trivsel for børn og unge i Midtjylland” på årets januarkonference, der blev 
afholdt den 15. januar 2019. Omkring 140 deltagere på tværs af politikere, bruger- og pårørendeor-
ganisationer og repræsentanter fra special og almenområdet engagerede sig i debatten om, hvordan 
får vi bragt almen og special-børneområdet tættere sammen. 
 
Debatten på januarkonferencen pegede overordnet på følgende: 

• De professionelle skal rustes til tidlig opsporing, så vi kan hjælpe flere børn inden de får det så 

skidt, at det måske ender med en diagnose. Kommunerne skal kunne iværksætte indsatser når 

der er tegn på mistrivsel (også udgangspunkt for alliancen om ’den nære psykiatri’). 

• De professionelle skal kende til redskaber og indsatser, som kan bruges til at støtte barnet eller 

den unge, der ikke trives. Det er ikke nok at lytte. Det er væsentligt, at der er en kendt strategi 

for, hvordan man som eks. lærer eller pædagog skal handle når man oplever et barn i mistrivsel.  

• Vi skal væk fra spørgsmålet om skyld. Mere fokus på hjælp og støtte til hele familien og mindre 

fokus på §50 undersøgelser.  

• Vi har et ansvar som fællesskab – forældre, professionelle og politikere.  
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På konferencen løftede Socialstyrelsen også sløret for deres kommende arbejde med børn og unge 

med autisme og skolevægring. Socialstyrelsen vil i løbet af 2019 udgive en analyse med fokus på 

kausalsammenhænge ift. børn og unge med autisme. Derudover vil Socialstyrelsen i foråret 2019 

udgive et inspirationsmateriale til lærere, pædagoger og kommuner, der skal ruste medarbejdere 

både til at blive opmærksomme på tidlige tegn på skolevægring hos børn med autisme og til hvordan 

man kan håndtere dette.   

DASSOS drøftede på møde den 27. november 2018, hvordan man vil arbejde med udviklingsområ-
det om børn og unge med autisme. DASSOS besluttede, at arbejdet primært vil foregå lokalt i kom-
munerne. I regi af DASSOS vil der blive afholdt en række temadage med fokus på videndeling på 
tværs af almen og specialområdet.  
 
Sideløbende har Defactum meddelt, at de i løbet af 2019 vil foretage en kortlægning af udfordringer 
og handlemuligheder i forhold til børn og unge med autisme, skolemistrivsel og social isolation. For-
målet er at kaste lys over, hvordan kommunerne vurderer udfordringens omfang, og hvilke erfaringer 
der i dag er med forebyggende indsatser på området.  
 
KKR-formandskabet gav på KKR mødet d. 6. februar 2019 en kort status på januarkonferencen. 
KKR-formandskabet ønsker at man på KKR-mødet d. 24. april 2019 får en drøftelse af hvordan KKR 
Midtjylland fremadrettet kan understøtte det fortsatte arbejde med udviklingsområdet. I den forbin-
delse ønsker man eventuelle anbefalinger hertil fra DASSOS.    
 
Indstilling 
At DASSOS: 

• Drøfter hvilke indsatsområder, der særligt bør prioriteres i det videre arbejde med Rammeafta-
lens udviklingsområde vedr. ’børn og unge med autisme’ på baggrund af januarkonferencen 

• Drøfter om konferencen giver anledning til nye initiativer i forhold til arbejdet med udviklingsom-
rådet i regi af DASSOS 

 

Referat  

Der var god feedback på Januarkonferencens indhold og form. KKR ønsker at understøtte det fort-

satte arbejde med udviklingsområdet. 

 

I den forbindelse anbefaler DASSOS, at man lokalt i kommunerne og regionen arbejder videre med 

initiativerne i forhold til børn og unge med autisme, som er beskrevet i rammeaftale 2019-2020 (jf. 

DASSOS 27.11.18, pkt. 2.2). DASSOS anbefaler desuden, at kommunerne tager lokale politiske 

drøftelser af temaet.  

 

I DASSOS vil arbejdet med udviklingsområdet særligt have fokus på at skabe videndeling og udbre-

de kendskabet til de forskellige tiltag, der gøres i kommunerne og regionen for at forebygge mistriv-

sel og skolevægring. Denne videndeling vil løbende inddrage viden fra de igangværende analyser 

og erfaringsopsamlinger fra bl.a. Aarhus og Viborg Kommuner, Defactum mm. Særlig opmærksom-

hed på Socialstyrelsens analyse og anbefalinger, som forventes udmeldt i 2019. 

 

 

2.3     Udpegning af repræsentant til dialogforum med Ankestyrelsen  

Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 

I kommuneøkonomiaftalen for 2019 aftalte regeringen og KL, at KL og Ankestyrelsen i samarbejde 

skal etablere en ny dialogstruktur for, hvordan fremtidige udfordringer kan håndteres i dialog og 

samarbejde mellem Ankestyrelsen og kommunerne. 

På baggrund heraf har KL og Ankestyrelsen besluttet at etablere et fælles dialogforum mellem kom-
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munerne, KL og Ankestyrelsen. Formålet med dialogforummet er at drøfte kommunale problemstil-

linger, udfordringer og muligheder med henblik på at bidrage til at styrke kvaliteten i kommunernes 

myndighedsarbejde på social- og beskæftigelsesområdet. 

Forummet har ingen afgørelseskompetencer, men dialogen mellem parterne kan danne grundlag for 
bedre dialog om større udfordringer og tendenser og give anbefalinger til fremadrettede initiativer. 
Forummet skal ikke behandle konkrete klagesager eller afgørelser.  

 

Dialogforum etableres af Ankestyrelsen og sammensættes således:  

• Fem kommunale direktører eller centerchefer, udpeget af den administrative styregruppe i hvert 

af de fem KKR 

• En repræsentant fra Børne- og Kulturchefforeningen 

• En repræsentant fra Socialchefforeningen 

• Tre repræsentanter fra Ankestyrelsen 

• En repræsentant fra KL 

 
DASSOS er blevet bedt om at udpege en direktør eller centerchef samt evt. suppleant til dialogfo-
rum. Flere oplysninger fremgår af vedlagte kommissorium (bilag 1). 

  

 Bilag 

 Bilag 1: Kommissorium for dialogforum mellem Ankestyrelsen og kommuner 

 

Indstilling 

At DASSOS: 

• Udpeger en direktør eller centerchef samt evt. suppleant, der kan repræsentere de midtjyske 

kommuner i det nyetablerede dialogforum med Ankestyrelsen 

 

Referat  

Det blev udtrykt opbakning til etableringen af dialogforum. Flere var interesserede i at indgå som    

repræsentanter. For at sikre bredest mulig repræsentation fra de relevante fagområder besluttede 

DASSOS at udpege en repræsentant fra det specialiserede voksensocialområde til dialogforum.   

 

Det blev besluttet at repræsentantskabet udgøres af socialchef Anette Holm, Holstebro Kommune 

samt socialchef Ulrik Johansen, Viborg Kommune. 

 

 
 
2.4      Anbefaling om fortsættelse eller afslutning af ungementorordningen  

Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 

Satspulje-finansieringen af ungementorordningen på Hammel Neurocenter ophørte den 1. juli 2016. 
På baggrund af projektets evaluering og kommunernes forventede efterspørgsel blev ordningen for-
længet i en 3-årig periode med betaling for løbende forbrug samt underskudsdækning (jf. DASSOS, 
23.1.17 og KD-net, 3.2.17). 

 
DASSOS og Forretningsudvalget har ad flere omgange drøftet den faldende efterspørgsel på unge-
mentorforløb, der opleves efter at ordningen blev forlænget (senest FU 2.10.18). Samtidig er kapaci-
teten i ordningen blevet nedjusteret. Den nuværende ordning er forlænget frem til den 31.3.2020. 
DASSOS skal på dagens møde drøfte, hvorvidt ordningen ønskes forlænget eller stoppet efter afta-
lens udløb med henblik på at formulere en anbefaling til KD-net, der træffer endelig beslutning. 
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Forbruget af ungementorordningen i 2018 
I maj 2018 henvendte Hammel Neurocenter sig til DASSOS, idet der fortsat var fald i antallet af un-
ge, der henvises til mentorforløb. Dette blev drøftet i KD-Net, hvor der var enighed om, at den oprin-
delige finansieringsmodel kunne være en hindring for brug af ordningen (KD-net, 25.5.18). 
 
For at sikre økonomisk bæredygtighed i ordningen blev det besluttet, at finansieringsmodellen æn-
dres fra 2018 og frem til ordningens udløb, så kommunerne betaler 15.000 kr. pr. mentorforløb, sam-
tidig med at et evt. underskud finansieres via den fælleskommunale kasse under KD-net.  
 
En opgørelse over forbruget af ungementorordningen viser, at der er startet 23 nye forløb op i 2018. 
Derudover har der været 13 unge i forløb, der startede i 2017 og er afsluttet i 2018. 
 
12 kommuner har opstartet forløb i 2018. Med en samlet udgift på 500.000 kr. til ungementorordnin-
gen i 2018 betyder det, at kommunerne er afregnet for i alt 345.000 kr. (23 forløb af 15.000 kr.). 
Restbeløbet på 155.000 kr. er afholdt af de fælles midler under KD-Net. 
 
Økonomien for 2019 
Det er aftalt med Hammel Neurocenter at kapaciteten i ungementorordningen i 2019 reduceres til en 
samlet udgift på 675.000 kr. Med en betaling på 15.000 kr. pr. forløb svarer det til, at der skal igang-
sættes 45 mentorforløb i 2019 for at økonomien hænger sammen. Hammel Neurocenter har med-
delt, at det ikke er muligt at reducere kapaciteten yderligere, da der fortsat skal sikres faglig bære-
dygtighed i ordningen. 
 
Pr. januar 2019 er der 25 mentorforløb i gang, hvoraf 2 forløb er startet i 2019 (de øvrige 23 forløb er 
afregnet i 2018 jf. ovenfor). Hvert forløb/kontrakt løber et år ad gangen, dvs. at de 2 forløb, der er 
startet januar i 2019 fortsætter til januar 2020.  
 
Hammel Neurocenter efterspørger afklaring af, om kommunerne ønsker at ungementorordningen 
skal fortsætte efter ordningens udløb den 31.3.2020. Det har betydning for de ungeforløb, der sættes 
i værk efter marts 2019 i forhold til om det er helårs varighed.  

 
Indstilling 
At DASSOS: 

• Formulerer en anbefaling til KD-net vedrørende ungementorordningens fremtid efter aftales ud-

løb den 31.3 2020  
 

Referat 

DASSOS drøftede behovet for at bevare ungementorordningen. Nogle kommuner tilkendegav, at de 

har brug for tilbuddet og ønsker at ordningen fortsættes efter udløbet af den nuværende aftale. 

Baggrunden er, at der er få borgere i målgruppen i de enkelte kommuner, og det derfor kan være 

vanskeligt at etablere lokale løsninger, når behovet opstår. 

  

Det blev foreslået at hæve prisen fra de nuværende 15.000 kr. til 20.000 kr. pr. forløb. 

  

Ungementorordningen blev videreført i en 3-årig periode startende fra den 1. april 2017 og med ud-

løb den 31. marts 2020.   

• I 2017 (3 kvartaler) blev der afregnet for 18 mentorforløb, fordelt på 11 kommuner. 

• I 2018 blev der afregnet for 23 mentorforløb, fordelt på 12 kommuner. 

  

Den samlede årlige udgift til drift af ordningen udgør 675.000 kr. 

  

Ved en pris på 15.000 kr. pr. forløb kræver det, at der gennemføres 45 mentorforløb årligt, og ved en 

pris på 20.000 kr. pr. forløb 34 forløb årligt, for at økonomien i ordningen hænger sammen. 

 

Kommunerne foretog i sommeren 2018 en behovsvurdering (FU, 2.10.18, pkt. 3.3). Heraf fremgik 

det, at kommunerne samlet set vurderer et behov på mellem 14 og 32 ungementorforløb årligt. 
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Det relativt store interval skyldes, at det er ikke muligt præcist at forudsige hvor mange unge, der vil 

pådrage sig en hjerneskade, som medfører et behov for ungementor.  

 

Aarhus Kommune ønsker fortsat ikke at gøre brug af ordningen, da man har etableret en lokal løs-

ning. 

  

Det ligger uden for DASSOS kompetence at træffe beslutning om en evt. videreførelse af ordningen. 

 
 
 
2.5     Alliancen om den nære psykiatri – styregruppens forslag til initiativer  

 

 

 

Ved Steinar Eggen Kristensen (DASSOS) og Anders Kjærulff (KOSU), kommunale repræsentanter i 
styregruppen for den nære psykiatri 
 

Sagsfremstilling 

I foråret 2018 blev der dannet en fælles alliance om udviklingen af den nære psykiatri mellem de 19 
midtjyske kommuner, Region Midtjylland, PLO-Midtjylland og bruger- og pårørendeorganisationer 
inden for psykiatrien, og i den forbindelse nedsat en styregruppe for alliancen. 

 
Fra kommunal side indgår direktør Steinar Eggen Kristensen (Randers), direktør Jørgen Andersen 
(Syddjurs) og direktør Anders Kjærulff (Silkeborg) i alliancens styregruppe. 

 
Styregruppen for alliancen om den nære psykiatri har i efteråret 2018 haft nedsat to tværsektorielle 
alliancegrupper, der har haft til opdrag at identificere løsningsforslag inden for de to første politisk 
prioriterede indsatsområder – mental sundhed hos børn og unge samt voksne borgere med svær 
psykisk sygdom.  
 
I begge grupper har der været en kommunal medformand og fem kommunale repræsentanter (én fra 
hver af de fem klynger). Derudover har der deltaget repræsentanter fra alliancens øvrige parter – re-
gionen, almen praksis samt bruger- og pårørendeorganisationer, uddannelsesinstitutioner, boligso-
cialt arbejde, DGI mv. 

 
Styregruppens løsningsforslag og næste skridt 
Alliancegruppernes arbejde er nu afsluttet, og styregruppen har foretaget prioritering og kvalificering 
af løsningsforslag samt bud på deres forankring (jf. bilag 2). Løsningsforslagene har alle et tværsek-
torielt sigte - og realisering og videreudvikling af dem fordrer derfor et fortsat tæt tværsektorielt sam-
arbejde. Næste skridt er at vurdere, kvalificere, udvikle og afprøve de fremsatte løsningsforslag, og 
til dette ses klyngerne som et centralt omdrejningspunkt. Det er således tanken at udbyde udviklin-
gen og afprøvningen af initiativerne til klyngerne. 
 
Udvikling i klyngerne sker med henblik på afklaring af, om initiativerne har potentiale i at spredes til 
alle kommuner/hele regionen evt. via indgåelse af samarbejdsaftaler mellem alliancens parter. I den 
forbindelse foretages en vurdering af indsatsens effekt for borgerne, for sundhedstilstanden og for 
samfundsøkonomien. Det er en ambition, at initiativerne munder ud i forslag til fælles forpligtende 
samarbejdsaftaler/partnerskabsaftaler. Disse aftaler skal godkendes i Regionsrådet og i de enkelte 
byråd inden efterfølgende implementering. Til dette vil de økonomiske konsekvenser være klarlagt, 
så der er gennemsigtighed for alle parter i det fælles beslutningsgrundlag. 

 
Styregruppen for alliancen vil tage initiativ til en fælles konference mellem alliancens fire parter til ef-
teråret 2019. Formålet er at kommunikere de foreløbige resultater af de igangsatte initiativer samt at 
invitere til dialog om det videre arbejde i alliancen.  
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Proces for afprøvning og udvikling 

            
KOSU og DASSOS samt øvrige relevante fora inddrages løbende i processen. 

 
Proces for politisk orientering 
Da alliancens politiske ophæng er forankret i KKR, Regionsrådet og Kontaktudvalget (mellem regi-
onsrådsformanden og de 19 borgmestre) gennemføres en politisk orienteringsproces i 1. kvartal 
2019, hvor der gives en overordnet orientering om alliancens forslag og igangsætning af prøvehand-
linger ud fra følgende plan: 
- KKR den 6. februar 2019 
- Regionsrådet den 27. februar 2019 
- Kontaktudvalget den 15. marts 2019 

 
Desuden er Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget væsentlige parter i den videre 
proces omkring realisering af løsningsforslag. 

 
Sideløbende med den politiske orienteringsproces drøftes løsningsforslag og forankring i hhv. KOSU 
og DASSOS. Samtidig orienteres tværsektorielt om initiativer og proces i Sundhedsstyregruppen. 
Igangsætning af initiativer og prøvehandlinger samt udpegning afventer, at de ovenfornævnte admi-
nistrative fora har drøftet løsningsforslag og forankring.  
 

KOSU drøftede punktet på møde den 31.1.19 og gav opbakning til initiativer og forslag til forankring. 
 

Der udarbejdes en fælles sagsfremstilling, som de enkelte kommuner eventuelt kan anvende internt 
til en politisk orientering om status på arbejdet i alliancen. 

  
Bilag: 

Bilag 2: Samlede initiativer fra styregruppen for alliancen om den nære psykiatri 
 

Indstilling  

At DASSOS: 

• Drøfter hvorvidt der er opbakning til at arbejde videre med de foreslåede initiativer 

• Drøfter forslag til forankring af initiativer med henblik på igangsættelse. Herunder inddragelse af 
det almene børneområde 

 

Referat  

DASSOS gav opbakning til initiativerne og forslag til forankring.  

 

Steinar Eggen Kristensen og Anders Kjærulff indledte punktet: 

• Hovedparten af initiativerne sendes nu ud til klyngerne, så forslagene kan blive omsat til prøve-

handlinger. I den forbindelse opfordres klyngerne til at være opmærksom på at få inddraget bør-

neområdet. 

• Vigtigt at man går tilbage i klyngerne og gør noget ved det. Alliancen har skabt et grundlag. Der 

opfordres til at alle klynger engagerer sig i et eller flere initiativer.  

• Det blev pointeret, at der ikke bliver udarbejdet samarbejdsaftaler før initiativerne er testet samt 

ordentligt belyst. 

• Der udsendes primo marts en fælles sagsfremstilling, som de enkelte kommuner eventuelt kan 

anvende internt til en politisk orientering om status på arbejdet i alliancen. 
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DASSOS bemærkede i øvrigt at:  

• Det er vigtigt at der i de forskellige afprøvninger trækkes på eksisterende viden 

• De klynger der arbejder med afprøvningen selv har stor indflydelse på hvordan det skal udfoldes 

• I forhold til initiativet ”Jeg er helt normal” gjorde Aarhus Kommune opmærksom på, at der er 

nogle erfaringer fra Aarhus, som kan trækkes ind i projektet.  

• Hvis man oplever udfordringer i det lokale samarbejde i klyngerne i forbindelse med prøve-

handlinger mv., bør det bringes ind i alliancens styregruppe 

• Der blev opfordret til, at det afklares i styregruppen hvad sker der, når/hvis vi ikke nødvendigvis 

kan omsætte erfaringer til brede samarbejdsaftaler  

 

 

2.6     Kommunal repræsentation i tværsektoriel arbejdsgruppe vedr. nedbringelse 
af selvskadende adfærd 

Ved Steinar Eggen Kristensen (DASSOS) og Anders Kjærulff (KOSU), kommunale repræsentanter i 
styregruppen for den nære psykiatri 
 

Sagsfremstilling 

Som opfølgning på rapporter om anbefalinger vedr. nedbringelse af tvangsindlæggelser i psykiatrien, 

drøftet på møder i hhv. KOSU (23.11.18) og DASSOS (27.11.18), har Regionen rettet henvendelse 

til kommuner og almen praksis via Sundhedsstyregruppen og Styregruppen for alliancen om den 

nære psykiatri med invitation til at indgå et samarbejde om at nedbringe antallet af indlæggelser 

grundet selvskadende adfærd.  

  

KOSU gav på mødet den 23. november 2018 udtryk for, at man fra kommunal side oplever, at grup-

pen af unge selvskadende kvinder er stigende, og bemærkede samtidig, at der er brug for mere re-

gional backup i det kommunale system for at forebygge. DASSOS gav på møde den 27. november 

2018 ligeledes opbakning til at arbejde videre med afsæt i alliancen om den nære psykiatri. 

  

Styregruppen for alliancen om den nære psykiatri besluttede på møde 7. januar 2019 at nedsætte en 

tværsektoriel gruppe om nedbringelse af selvskadende adfærd blandt kvinder og piger under 30 år.  

Gruppen skal afsøge, hvordan man forebygger selvskadende adfærd og får lavet bedst mulige be-

handlingstilbud, når selvskade ikke kan forebygges. Herunder hvad hver af alliancens fire parter kan 

byde ind med. 

  

Der lægges op til, at gruppen beskæftiger sig med tre spor rettet mod tre forskellige målgrupper, 

som er relevante at arbejde med:  

– Børn og unge, som potentielt er i risiko for at blive selvskadende  
– Børn og unge, der kun har tanker om eller netop er startet med at skade sig selv med henblik på 

at vende begyndende selvskadende adfærd 
– Patienter med selvskadende adfærd – en ensrettet tilgang til behandling af psykiatriske patienter 

med selvskade.  
 

Gruppen får til første opgave at udarbejde et kommissorium inden for ovenstående rammer, som 

skal godkendes i Styregruppen for alliancen om den nære psykiatri, hvor arbejdet forankres. 

  

Sygeplejefaglig direktør for Psykiatri og Social, Region Midtjylland er fra regional side udpeget som 

ledelsesansvarlig for processen. Der skal udpeges en kommunal medformand på direktørniveau fra 

DASSOS. 

  

Udover en kommunal formand, lægges der op til en kommunal repræsentation på fem deltagere – en 

fra hver af de fem klynger. De fem repræsentanter sammensættes så de dækker de relevante kom-
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munale perspektiver – forebyggelse, psykiatri og social, skole. Udpegning af deltagere til gruppen 

igangsættes efter mødet i DASSOS. Punktet har været drøftet i KOSU den 31.1.19.  

 

Indstilling 

At DASSOS: 

• Drøfter om der er særlige kommunale opmærksomhedspunkter og hensyn ift. gruppens opdrag 

• Udpeger en kommunal medformand på direktørniveau til den tværsektorielle arbejdsgruppe 

vedr. nedbringelse af selvskadende adfærd 

 

Referat  

Jette Lorenzen, direktør i Odder Kommune, blev udpeget til kommunal medformand i arbejdet.  
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3. Dialog med KL om voksensocialområdet   
 

 

Temadrøftelse 
På sidste DASSOS møde blev perspektiverne i at skabe bredere politisk opmærksomhed om udfor-

dringer på voksensocialområdet drøftet (DASSOS, 27.11.18 pkt. 2.4).  

 

Flere kommuner tilkendegav et ønske om, at emnet løftes ind i en politisk kontekst. Der var enighed 

om, at det kræver yderligere forberedelse og kobling til de analyser af udgiftspres, kvalitet og styring 

på voksensocialområdet, der er i gang både lokalt i kommunerne og i KL. 

 

Det blev derfor aftalt, at KL inviteres til at drøfte perspektiverne for en bredere politisk fundering af 

emnet. Samtidig har regeringen lanceret et udspil til en Sundhedsreform, hvor der lægges op til at de 

regionale tilbud på det specialiserede socialområde overdrages til kommunerne.  

 

På dagens møde deltager Niels Arendt, der er kontorchef for socialområdet i KL, med henblik på at 

skabe dialog og rum for samarbejde om KLs initiativer og forventede indspil til politiske forhandlinger 

om voksensocialområdet. Ligeledes deltager Anders Kjærulff, direktør i Silkeborg Kommune, under 

punktet, da dialogen med KL er tilrettelagt i samarbejde med Silkeborg Kommune. 

 

Det introducerende oplæg fra KL vil bl.a. fokusere på: 

• Hvilke spor arbejder KL med på voksensocialområdet – og hvordan hænger de sammen?     

(herunder særligt fokus på sammenhængen mellem ’socialpolitik-sporet’ og ’styrringssporet’) 

• Hvordan kobles udfordringer i forhold til styring og udgiftspres sammen med den bredere social-

faglige dagsorden i KLs arbejde og igangsatte initiativer 

• Kort introduktion til Fælles faglige begreber  

 

Oplægget vil lægge op til en efterfølgende dialog om, hvordan vi kan understøtte hinanden i at skabe 

opmærksomhed om både de styrings- og kvalitetsmæssige rammer på voksensocialområdet frem 

mod bl.a. ØK 2020 og de kommende politiske forhandlinger om en Sundhedsreform. 

 

Bilag  

Bilag 3: Oplæg om socialområdet ved Niels Arendt Nielsen, Kontorchef for Socialpolitik, KL 

 

Indstilling 

At DASSOS: 

• Drøfter hvordan vi kan understøtte hinanden i at skabe opmærksomhed om både de styrings- og 

kvalitetsmæssige rammer på voksensocialområdet 

• I forlængelse af drøftelsen aftaler, at arbejdet med Rammeaftalens udviklingsområde ’Effekt, 
Kvalitet og Progression’ kobles til initiativerne i Fælles Faglige Begreber (jf. drøftelse i DASSOS, 
27.11.18) 

 

Referat  

På baggrund af oplæg fra Niels Arendt om KLs politiske arbejde og kobling til igangværende projek-

ter (oplæg vedlagt som bilag 3) blev det drøftet, hvordan vi kan understøtte hinanden i at skabe op-

mærksomhed om både de styrings- og kvalitetsmæssige rammer på voksensocialområdet. 

 

KLs Socialudvalg vil i foråret tage på rundtur og gå i dialog med lokale politikere om, hvordan der 

kan sættes en ny politisk dagsorden for socialområdet. Det vil desuden være et tema på KL's Social- 

og Sundhedspolitiske Forum til maj, hvor politikerne også inviteres til dialog herom. 
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I drøftelsen var DASSOS særligt optaget af: 

• Hvordan det sociale område kan markeres som både en særskilt politisk dagsorden, men også 

som en integreret dagsorden i samspillet med alle andre velfærdsområder (fx sundhed, uddan-

nelse, beskæftigelse mv).  

• Hvordan større tiltag og alliancer vi skaber lokalt og i vores regionale samarbejde (fx alliancen 

om den nære psykiatri) kan bidrage til at løfte socialpolitiske dagsordener nationalt 

• Vigtigt at sætte fokus på omverdenens påvirkning af socialområdet, så det ikke alene bliver den 

økonomiske og styringsmæssige retorik, der kommer til at præge dagsordenen.  

• At den økonomiske og styringsmæssige ramme vi agerer indenfor ikke er fast, idet er der er 

mange nationalt fastsatte faktorer som gør det vanskeligt at ’styre’ (fx særlige psykiatripladser, 

efterregninger fra Kofoedsminde, udgifter til misbrugsbehandling og forsorgshjem mv.) 

• Forskelle i udgiftsudviklingen mellem regionerne er interessant (slide 7 i oplægget), herunder i 

hvilken grad omlægningen i regionerne påvirker den kommunale drift og udgiftsstigning  

 

I forlængelse af drøftelsen aftalte DASSOS, at arbejdet med rammeaftalens udviklingsområde om 
’Effekt, Kvalitet og Progression’ kobles til KLs projekt om Fælles Faglige Begreber som redskab til at 
dokumentere effekt og progression hos borgeren. Arbejdsgruppen vil på næste DASSOS møde 
fremsætte et forslag til rammer og formål med fælles guidelines for samarbejdet om mål og effekt, 
når man køber og sælger pladser i Midtjylland. 
 

På næste DASSOS møde tages desuden en opfølgende dialog om, hvordan vi kan løfte den lokale 

og nationale dagsorden politisk. Bl.a. med afsæt i KLs oplæg og Silkeborg Kommunes erfaringer.  
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4. Orienteringspunkter                    
 

4.1     Orientering om status for de særlige psykiatripladser  

Ved Steinar Eggen Kristensen, DASSOS repræsentant i styregruppen for de særlige pladser 

 

Sagsfremstilling 

Grundet udfordringer ift. i tilstrækkeligt omfang at visitere patienter til de særlige psykiatripladser, har 

Sundhedsministeren fremsat forslag om ændring af lovgrundlaget for de særlige pladser (L 134). 

Folketinget har 1. behandlet lovforslaget, som forventes at træde i kraft den 1. april 2019.  

 

Lovforslaget indeholder lempelse af tre af de seks visitationskriterier, og der skal alene ske opfyldel-

se af i alt fire af visitationskriterierne. Endvidere får regionsrådet i patientens bopælsregion mulighed 

for at anmode visitationsforummet om at udfærdige en indstilling til en særlig plads. Desuden præci-

seres det at pladserne kun kan tilbydes til habile patienter, som har givet informeret samtykke hertil.  

 

I Midtjylland er 14 ud af 30 særlige psykiatripladser i brug pr. ultimo januar 2019, heraf er 5 pladser i 

brug i Viborg (normering 14) og 9 pladser i brug i Skejby (normering 16). 

 

Der er fortsat stor opmærksomhed på udviklingen i belægning, økonomi og lovgrundlag for de særli-

ge pladser, både i KL og i den tværsektorielle styregruppe i Midtjylland. 

 

Indstilling 

• At DASSOS tager orienteringen til efterretning  

 

Referat  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

4.2 Opfølgning på dialog med Socialtilsyn Midt 
Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 

Efter ønske fra DASSOS har Forretningsudvalget taget initiativ til et dialogmøde med Socialtilsyn 
Midt og Silkeborg Kommune om, hvordan vi i fællesskab kan styrke vores dialog og samarbejde 
(FU, 2.10.18, pkt. 2.4).  

 

På vegne af Forretningsudvalget deltog Christian Boel (Region Midtjylland), Lone Rasmussen 
(Skanderborg Kommune) og Jesper Thyrring Møller (Hedensted Kommune) i dialogmødet. 
 
På dialogmødet var der enighed om at de fælles mål for det dialogbaserede samarbejde mellem  
Socialtilsyn Midt og driftsherrer er, at vi gensidigt: 

• Møder hinanden med en åben dør 

• Tager den tidlige kontakt til hinanden, så vi undgår at potentielle problemstillinger udvikler sig til 
egentlige ’sager’ 

• Går nysgerrigt og åbent i dialog med hinanden, når noget opleves uhensigtsmæssigt 
 
Det blev aftalt, at Socialtilsynet og Silkeborg Kommune sender en invitation til kommuner og region 
med et tilbud om at indlede en lokal dialog om samarbejdet. Tilbuddet skal ses som et supplement til 
de kommune- og regionsmøder, som blev afviklet i 2018. 
 

Invitationer udsendes til DASSOS repræsentanter umiddelbart efter dagens møde. 

 

https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L134/som_fremsat.htm
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Indstilling 

• At DASSOS tager orienteringen til efterretning og tager positivt imod invitationen til dialog,      

såfremt man lokalt oplever uhensigtsmæssigheder i samarbejdet med Socialtilsynet 

 

Referat  

Lone Rasmussen orienterede om den indledende dialog, der har været med Socialtilsynet og Silke-

borg Kommune om, hvordan vi forbedrer samarbejdet.  

 

DASSOS vil efter dagens møde modtage en invitation fra Socialtilsyn Midt med tilbud om at indlede 

en lokal dialog herom. Der opfordres til at kommunerne tager positivt imod invitationen, så der kan 

indledes en dialog om eventuelle problemstillinger i det lokale samarbejde. 

 

Region Midtjylland og Skanderborg Kommune har afholdt lokale samarbejdsmøder og er i god dialog 

med tilsynet.  

 

DASSOS opfordrede til at der på næste møde den 22. maj 2019, hvor Socialtilsynet præsenterer til-

synets årsrapport, også tages en opfølgende drøftelse af det generelle samarbejde.  

 

 

 

4.3 Orientering fra dialogmøde med Socialstyrelsen om national koordination 
Ved Jesper Thyrring Møller 

 
Sagsfremstilling 

Hvert halve år afholdes dialogmøder mellem DASSOS formand, Sekretariat for Rammeaftaler og  
repræsentanter fra ledelsen af Socialstyrelsen i regi af den nationale koordinationsstruktur. 
 
Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer det fornødne udbud af højt speciali-
serede indsatser og tilbud til borgere på det mest specialiserede social- og specialundervisningsom-
råde. Det sker gennem faglig dialog, videnindsamling og ved at Socialstyrelsen udarbejder centrale 
udmeldinger og forløbsbeskrivelser på området. 
 
På det seneste møde orienterede Socialstyrelsen blandt andet om at: 
 

• Socialstyrelsen aktuelt er ved at afprøve en model for identifikation af behovet for nye centrale 
udmeldinger. Resultatet af screeningen i efteråret 2019 viste et behov for nærmere analyse af 
tre målgrupper: Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, børn og unge 
med et varigt høretab samt gravide kvinder med et stofmisbrug.  

• Socialstyrelsen udgiver to forløbsbeskrivelser primo 2019 i forhold til børn og unge med sjældne 
handicap samt børn og unge med svær cerebral parese. 

 
Indstilling 
At DASSOS: 

• Tager orienteringen til efterretning 
 

Referat  

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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4.4 Orientering fra Aarhus Kommune om forhøjede dagtilbudstakster i 2019 som 
følge af regulering for underskud i 2017 
 

Ved Lotte Henriksen, Aarhus Kommune 

 
Sagsfremstilling 
Aarhus Kommune ønsker at orientere kommuner, der køber pladser på dagtilbud i Aarhus Kommu-
ne, hvor der har været underskud i 2017, om at taksterne i 2019 beklageligvis vil være forhøjede. 
Dette sker som følge af den takstmæssige regulering for underskuddet i 2017. 

 
Baggrund 
Aarhus Kommune har i 2017 haft store merudgifter til kørsel af borgere til og fra dagtilbud. Dette 
kommer efter, at Aarhus i 2016 gennemførte et udbud af borgerbefordring, herunder befordring på 
området for dagtilbud for borgere med handicap. Merudgifterne til kørsel har medført et regnskabs-
mæssigt underskud i 2017. 

 
Ifølge reglerne i rammeaftalen og takstbekendtgørelsen skal driftsherren indregne den del af et un-
derskud der overstiger 5% i beregningsgrundlaget for taksterne senest to år efter det år underskud-
det vedrører. 
 
Det regnskabsmæssige underskud på dagtilbuddene i 2017 er i henhold til ovennævnte regler ind-
regnet i taksterne for 2019, hvilket har medført en forhøjelse af taksterne. Der har siden 2017 været 
arbejdet med at nedbringe udgifterne til kørsel indenfor det mulighedsrum, som udbuddet giver. 

 
Indstilling 
At DASSOS: 

• Tager orienteringen til efterretning 
 

Referat  

Orienteringen blev taget til efterretning. Det blev samtidig aftalt, at spørgsmålet om hvorvidt udgiften 

til transport af borgere til og fra dagtilbud er omfattet af taksten afklares via takstgruppen.  
 

 
4.5 Følgegruppe for indførelse af ny takststruktur i Skanderborg kommune 

Ved Lone Rasmussen, Skanderborg Kommune  

 

Sagsfremstilling 

Skanderborg Kommune er i gang med at indføre ny takststruktur på botilbudsområdet. I forbindelse 
med implementeringen er der opstået behov for at få afklaret forskellige uklarheder og principielle 
spørgsmål omkring taksstrukturen. 
 
Skanderborg Kommune har afholdt møde med de største køberkommuner: Aarhus, Silkeborg, Favr-
skov og Horsens Kommuner. Her kom ønsket om en fælles arbejdsgruppe op. Det påtænkes, at 
gruppen afklarer og følger arbejdet med indførelsen af den nye takststruktur, for dels at afklare prin-
cipielle spørgsmål og dels at opsamle erfaringer og læring fra forløbet. 
 
DASSOS orienteres om gruppen og der er mulighed for, at flere kommuner kan deltage i arbejdet 
såfremt, der er ønsker omkring det. Skanderborg Kommune vil på mødet kort sige noget om grup-
pens formål og arbejdsform. 

 
Indstilling 
At DASSOS: 

• Tager orienteringen til efterretning 
 

Referat  

Orienteringen blev taget til efterretning. Hvis der er flere kommuner, der ønsker at være en del af 

gruppen, er de velkomne til at tage kontakt til Lone Rasmussen. 
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4.6 Orientering fra Dialogforum Midtjylland 
 Ved Steinar Eggen Kristensen, repræsentant i Dialogforum 
 

Sagsfremstilling 

Formandskabet i KKR Midtjylland havde d. 29. januar 2019 første møde i Dialogforum Midtjylland. 
Dialogforum Midtjylland er det regionale dialogfora mellem kommuner og brugerorganisationer 
(Handicaporganisationer, Skole og Samfund). Steinar Eggen Kristensen giver en kort orientering fra 
mødet.  

 
Indstilling 
At DASSOS: 

• Tager orienteringen til efterretning 
 

Referat  

Orienteringen blev taget til efterretning.  
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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 2019 lyder:  

• 18. februar (kl. 9-12) 
• 22. maj (kl. 9-12) 

• 27. august (kl. 9-12) 

• 27. november (kl. 9-12) 
 

Alle møder holdes på Viborg Rådhus. 
 

Foreløbig sagsliste til DASSOS den 22. maj 2019 

Punkter til mødet kan meldes ind til Sekretariat for Rammeaftaler senest den 1. maj 2019. 

 

Følgende sager forventes dagsordenssat: 

• Socialtilsyn Midt – hovedkonklusioner fra årsrapport 

• Opfølgning på udviklingsområder i Rammeaftalen 

• Særlige psykiatripladser 

• Den nære psykiatri 

 

Indstilling 

At DASSOS:  

• Tager den foreløbige sagsoversigt til efterretning, og  

• Drøfter om der er andre sager til dagsorden 

 

Referat  

Følgende punkter blev tilføjet på baggrund af dagens møde: 

• Forslag til rammer og formål med fælles guidelines for samarbejdet om mål og effekt – arbejds-
gruppen om ’Effekt, kvalitet og progression’ (jf. pkt. 3) 

• Opfølgning på dialog med KL om socialpolitisk dagsorden (jf. pkt. 3) 

 

 

5.2 Evt. 
 

 Udpegning til audits vedr. genindlæggelser i psykiatrien 
 

Der er i et samarbejde mellem KOSU og DASSOS igangsat udpegning til 2 audits vedr. genindlæg-
gelser og tværsektorielt samarbejde i psykiatrien (jf. mail sendt til DASSOS den 15.2.19).  
Frist for at melde repræsentanter ind til rammesekretariatet er den 22.2.19. 

 

 


