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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 møde i DASSOS. 

 

Indstilling 

• At dagsordenen godkendes 

 

Referat 

Godkendt 

 

1.2      Godkendelse af referat 

Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af referat fra DASSOS møde den 22. januar 2020. 

 

Indstilling 

• At referatet godkendes. 

 

Bilag 

Link til referat: https://rammeaftale.viborg.dk/Moeder/DASSOS/Referater-2020 

 

Referat 

Godkendt  

 

 

 

 

  

https://rammeaftale.viborg.dk/Moeder/DASSOS/Referater-2020
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2.     Beslutningspunkter 
 

 

2.1      Behandling af første udkast til Rammeaftale 2021-22 

Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 
Grundet COVID-19 situationen har det været nødvendigt at udskyde processen for udarbejdelsen af 

Rammeaftale 2021-22 for at give mere tid til den lokalpolitiske inddragelse, som skulle have fundet 

sted i marts og april. 

 

Det er derfor meldt ud til kommuner og region, at fristen for indsendelse af bemærkninger fra de 

lokalpolitiske drøftelser af rammeaftalens udviklingsområder er udskudt til den 24. august 2020.  

Justeret tidsplan er kommunikeret til DASSOS pr. mail den 18.3.20 (bilag 1).  

 

Med den justerede tidsplan skal det færdige udkast til rammeaftalen behandles i DASSOS den 25. 

august og KKR den 9. september, hvorefter godkendelsen i byråd og regionsråd igangsættes med 

frist den 1. december 2020. 

 
Udkast til Rammeaftale 2021-22 
Rammeaftalen beskriver rammerne for styring og udvikling af kommunernes og regionens tilbud og 
indsats på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland.  
 
Sekretariat for rammeaftaler har udarbejdet et første udkast til rammeaftalen (bilag 2), som ønskes 
drøftet på dagens møde med henblik på evt. tilretning.  

 

Udviklingsområder  

KKR har godkendt DASSOS forslag til udviklingsområder, som er (1) fortsættelse af samarbejdet i 
alliancen om den nære psykiatri og (2) opstart af et nyt udviklingsområde vedr. borgere med 
komplekse udfordringer. Forslagene er sendt til lokalpolitisk kommentering i de midtjyske byråd og 
regionsrådet. Der samles op på bemærkningerne herfra i DASSOS på mødet den 25. august 2020, 
hvor indkomne bemærkninger behandles sammen med det færdige udkast til rammeaftalen. 

 
Fortsættelse af takstaftale 
Som en del af Rammeaftale 2019-20 indgik kommuner og region en 4-årig aftale om at reducere 
taksterne med minimum 2 pct. i perioden 2019-2022. Takstaftalen dækker dermed perioden for både 
den nuværende og den kommende rammeaftale. 
 
Som det fremgår af dagsordenens punkt 2.2, har takstgruppen ajourført og redigeret styringsaftalen, 
så den er opdateret med de seneste ændringer af betydning for køb og salg af pladser.  
 
Bilag 
Bilag 1: Justeret proces for udarbejdelse af Rammeaftale 2021-22  
Bilag 2: Udkast til Rammeaftale 2021-22 – til indledende drøftelse i DASSOS 
 

Indstilling 
At DASSOS: 

• Behandler udkast til Rammeaftale 2021-22 (bilag 2)  

• Er opmærksom på, at deadline for indsendelse af bemærkninger fra lokalpolitiske drøftelser af 
rammeaftalens udviklingsområder er udskudt til den 24. august 2020 (jf. bilag 1) 
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Referat 
DASSOS behandlede det første udkast til rammeaftalen med følgende tilføjelser, der indarbejdes i 
beskrivelsen af udviklingsområdet om borgere med komplekse udfordringer (side 9): 
 

• Fokus på forebyggelse – herunder opmærksomhed på at belyse effekten af forebyggelse på 
baggrund af relevante måleparametre (OBS kort/langt sigt). 

• Fokus på at skabe øget flow i de indsatser, der sættes i værk. I den forbindelse henvises til 
DASSOS guideline om progression og effekt (link). 

• Der skal arbejdes med at skabe et nyt ’setup’ for tilbud til borgere med komplekse udfordringer, 
hvor vante regler og rammer udfordres med henblik på at søge nye løsninger. Det ønskes at 
handicaporganisationer bringes med ind i udviklingen af nye typer tilbud til målgruppen. 

 
DASSOS skal behandle det færdige udkast til rammeaftalen på møde den 25. august 2020. Her vil 
indsendte bemærkninger fra kommuner og region blive behandlet med henblik på at færdiggøre 
rammeaftalen, så den kan videresendes til godkendelse i KKR samt i byråd og regionsråd. 
 

 

2.2      Godkendelse af udkast til Styringsaftale 2021-22  

Ved Bjarne Hansen, formand for takstgruppen, og Karen Toft, Sekretariat for Rammeaftaler  

 

Sagsfremstilling  

Styringsaftalen er et bilag til rammeaftalen og udmønter finansieringsbekendtgørelsens bestem-

melser. Styringsaftalen beskriver blandt andet principperne for omkostningsberegninger og 

betalingsmodeller på de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. 

 

Takstgruppen har ajourført og redigeret styringsaftalen, så den er opdateret med de seneste 
ændringer af betydning for køb og salg af pladser.  
 
Udkast til Styringsaftale 2021-22 sættes til drøftelse og godkendelse på dagens DASSOS møde. 
 
Ingen væsentlige ændringer i styringsaftalen 
Styringsaftale 2021-22 (bilag 3) er på alle væsentlige punkter en videreførelse af aftalerne i den 
nuværende styringsaftale.  
 
De vigtigste tilføjelser er fremhævet under overskriften ”Nyt i styringsaftalen” i selve rammeaftalen. 
Tilføjelserne omhandler:  
 

• Socialpædagogisk ledsagelse i forbindelse med ferie: Kommunale og regionale døgntilbud for 
voksne med betydelig nedsat psykisk funktionsevne kan tilbyde tilkøb af ledsagelse til beboere, 
der på eget initiativ ønsker at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til ferier. Tilkøb af 
socialpædagogisk ledsagelse til ferier skal ligge ud over den indsats, jf. servicelovens § 85, som 
beboeren er visiteret til i døgntilbuddet. 

• Krisecentre og Forsorgshjem: Serviceloven af 7. august 2019 har lovfæstet, at det er lederen af 
tilbuddet, der har kompetence til at træffe afgørelse om optagelse og udskrivning. Afgørelsen 
kan ikke påklages til anden myndighed. 

• Ændret afregning fra Børnehus Midt: Børnehus Midt skal fra 1.1.20 afregnes ved start af 
børnesager og betales uanset uenighed om regningens størrelse. Betalingskommunen kan ikke 
regulere i den fremsendte regning og evt. uoverensstemmelser må håndteres efterfølgende. 

 
Nyt kapitel i styringsaftalen om nationale initiativer i forhold til takster 
KL har fremsendt et afsnit til styringsaftalerne i alle 5 regioner, som omhandler nationale initiativer til 
mere gennemsigtighed i takststrukturen (bilag 4). Afsnittet er tilføjet som et nyt kapitel 12 i styrings-
aftalen og omhandler følgende initiativer, der forventes at skulle implementeres i den kommende 
rammeaftaleperiode: 
 

https://rammeaftale.viborg.dk/Indsatsomraader/Effekt-og-progression-2019-20
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1. Justering af takstmodellen 
2. Finansieringsmodel for sundhedslovsydelser til borgere på botilbud 
3. Udarbejdelse af standardkontrakt 
 
Initiativerne vil løbende blive fulgt i takstgruppen og i DASSOS med henblik på implementering. 
 
Bilag 
Bilag 3: Udkast til Styringsaftale 2021-22 
Bilag 4: Tekst fra KL vedr. nationale initiativer (indarbejdet i Styringsaftale 2021-22, kapitel 12) 
 
Indstilling 
At DASSOS: 

• Godkender udkast til Styringsaftale 2021-22 (bilag 3)  

Referat 
Styringsaftalen er opdateret med ny lovgivning og afgørelser på området, men er derudover ikke 
ændret i forhold til det gældende aftalegrundlag.  
 
Der blev udtrykt opbakning til de nationale initiativer til øget gennemsigtighed i takster, der ventes 
implementeret i den kommende rammeaftaleperiode. Hertil blev det bemærket at det er vigtigt, at 
takstgruppen er opmærksom på det forberedende arbejde i forbindelse med opdeling af takster og 
indregning af sundhedslovsydelser. Bjarne Hansen henviste til, at der ventes nationale retningslinjer, 
som kommer til at sætte rammen for implementering af tiltagene. Takstgruppen følger dette arbejde. 
 
Styringsaftalens afsnit vedr. afregning for Børnehus Midt ændres, så følgende kommer til at fremgå: 
”Børnehus Midt ændrer fra 1. januar 2020 afregningspraksis, så alle nye børnesager afregnes ved 
opstart i stedet for ved sagens ophør. Med den nye afregningspraksis har Børnehus Midt samme 
afregningspraksis som landets øvrige børnehuse.”  
 
Derudover blev der rejst en problemstilling vedr. manglende sammenhæng mellem styringsaftalen 
og rammeaftalens vision om egenmestring i situationer, hvor borgere bor i en bolig efter ABL §105, 
og tilbuddet afregnes med en standardtakst. Problemstillingen opstår, hvis sælgerkommune fast-
holder, at der skal betales standardtakst til trods for dokumentation for omfattende progression og 
deraf faldende støttebehov hos borgeren. Jf. styringsaftalens kapitel 8 er køberkommunen forpligtet 
til at betale standardtakst, når der er uenighed om takst.  
 
DASSOS aftalte at: 

• Ovenstående problemstilling drøftes i takstgruppen med henblik på at afklare, om det giver 
anledning til at justere styringsaftalen. Det anbefales i den forbindelse at opsøge Københavns 
Kommune, der har været optaget af at finde løsninger på problemstillingen.  

• Færdigt udkast til styringsaftalen forelægges DASSOS til godkendelse den 25. august 2020  
 

 

2.3      Status vedrørende håndtering af COVID-19 situationen ift. takster mv.  

Ved Jesper Thyrring Møller 

 
Sagsfremstilling 
Den fortsatte nedlukning af store dele af samfundet betyder, at konsekvenserne af COVID-19 for 

taksterne på det sociale område må forventes at fortsætte i en længere periode. 

 

DASSOS formand har tidligere sendt en mail til DASSOS (18.3.20) med følgende henstilling:  

 

• Vi er blevet spurgt, hvordan mer- og mindre udgifter forbundet med COVID-19 situationen 
håndteres takstmæssigt på tilbud, der er omfattet af rammeaftalen 
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• I samråd med formanden for takstgruppen vil vi indstille til, at driftsherrerne ikke opkræver 
betaling for merudgifter og ikke er berettiget til tilbagebetaling ift. mindreudgifter, som følge af 
den ekstraordinære situation. 

• Dels er det vurderingen, at det vil være vanskeligt at opgøre mer- og mindreudgifter ensartet på 
tværs af driftsherrerne. 

• Derudover forventes spørgsmålet om merudgifter ifm. COVID-19 for kommunerne samlet set at 
blive et tema i den kommende økonomiaftale mellem kommunerne og regeringen. Det er i 
denne aftale, en kompensation må ske.  

• Som udgangspunkt gælder de almindelige regler for over-/underskud jf. styringsaftalen. 

• Vi håber I vil bakke op om denne indstilling, så de takstmæssige konsekvenser håndteres 
ensartet og pragmatisk. 

 

Indstilling 
At DASSOS: 

• Drøfter status i forhold til håndteringen af ovenstående henstilling, samt eventuelle opmærksom-
hedspunkter i relation til takstsamarbejdet mv. på baggrund af COVID-19 situationen 

 
Referat 
DASSOS udtrykte bred tilslutning til henstillingen om, at der ikke op- eller nedjusteres i taksterne. 
Der henvises til, at en samlet opgørelse af udgifter forbundet med Covid-19 foretages via KL.     
Der blev orienteret om, at Krisecenter Horsens (selvejende tilbud), er nødsaget til midlertidigt at 
hæve taksten, da det har været nødvendigt at ansætte personale til de opgaver, der normalt vare-
tages af frivillige. 
 
Der blev aftalt en temadrøftelse på næste DASSOS møde den 25. august 2020, hvor der sættes 
fokus på erfaringsopsamling og læring af Covid-19 situationen. Formålet er et inspirere og fastholde 
brugbare og nytænkende løsninger på det sociale område, hvor der er sket metodeudvikling i et 
omfang og tempo, som ikke er set før.  
 
Regionen er ved at udarbejde et koncept for evaluering af Covid-19 situationen med fokus på 
borgerperspektivet – både trivsel og progression. Hvis nogle kommuner er interesserede i at gå med 
i evalueringen, kan de kontakte Ann-Britt Wetche senest den 1. juni. Regionen bestræber sig på at 
have nogle foreløbige resultater klar til temadrøftelsen på DASSOS mødet i august. 
 
DASSOS blev opfordret til at sende erfaringsopsamlinger, evalueringer mv. til rammesekretariatet, 
som samler det forberedende materiale til temadrøftelsen. Fx brug af videomøder, perspektiver i 
kommunale samarbejder om kapacitet på tværs, nye måder at tilrettelægge borgerforløb på etc. 
 
En række erfaringer blev nævnt som input til temadrøftelsen: 

• Introduktion af virtuel bostøtte er sket langt hurtigere end man troede muligt, og har på kort tid 
fået enorm gennemslagskraft. Den virtuelle løsning er taget godt imod blandt brugerne. Samtidig 
reduceres både køre- og timeforbrug for medarbejderne (Syddjurs). 

• Flere kommuner er i gang med at evaluere den virtuelle måde at mødes på (bl.a. Randers og 
Horsens), mens andre har gjort forsøg med at erstatte videomøder med walk’n’talks (Aarhus).  

• Det er oplevelsen, at nogle borgere ikke profiterer af at være i dagtilbud. Mange steder er det 
fast praksis for borgere i botilbud, at de også har et dagtilbud. Men den aktuelle situation har 
vist, at denne praksis ikke nødvendigvis er gavnlig for alle borgere (Skanderborg). 

• En anden erfaring fra nedlukningen af dagtilbud handler om, at medarbejderne arbejder mere 
fleksibelt mellem tilbud end vanligt. Det opleves, at medarbejderne fra dagtilbuddene har været 
med til at udfordre tænkningen i døgntilbuddene. Erfaringen er, at medarbejderne måske bør 
ansættes mere fleksibelt (Aarhus). 
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2.4      Opfølgning vedr. finansieringsmodel for ungementorordningen 
Ved Jesper Thyrring Møller og Karin Holland, DASSOS repræsentant på mødet 
 

Sagsfremstilling 
På sidste DASSOS møde blev status og fremtidige muligheder for ungementorordningen drøftet. 
Flere kommuner udtrykte interesse for en fremtidig model, hvor de mest aktive kommuner laver en 
fælles grundfinansiering og øvrige kommuner tilbydes køb af forløb.          
 

DASSOS aftalte, at Hammel Neurocenter skulle invitere de kommuner, der har brugt ordningen mest 
gennem de sidste 3 år, til en afklaring af om en sådan konstruktion kan realiseres og på hvilke vilkår.  
Der er ikke nogen kommuner, der har bundet sig til en ny model. 
 

Hammel Neurocenter har efterfølgende inviteret hjerneskadekoordinatorer og ledere fra de 10 mest 
aktive kommuner til et afklarende møde med det formål at afdække, om der kan findes en forbedret 
finansieringsmodel for ungementorordningen. Mødet har været udskudt grundet COVID-19, men 
forventes afholdt som et virtuelt møde den 30. april 2020. På mødet deltager repræsentanter fra: 
Favrskov, Horsens, Norddjurs, Randers, Silkeborg, Syddjurs, Skanderborg, Herning, Ikast-Brande 
og Viborg Kommuner. 
 

DASSOS gives en orientering om udfaldet af mødet mellem kommunerne og Hammel Neurocenter i 
forhold til afklaring af fremtidig finansieringsmodel. 
 

Indstilling 
At DASSOS:  

• Tager orienteringen til efterretning og aftaler det videre forløb   
 

Referat 

Der har været afholdt et afklarende møde. Resultatet er, at 8 af de mest aktive kommuner i unge-
mentorordningen er ved at finde ud af, om de kan tilslutte sig en finansieringsmodel med fælles 
grundfinansiering. Hvis der ikke kan opnås enighed, tages sagen op på næste DASSOS møde med 
henblik på at afklare ordningens fremtid. 

 

 
 

2.5      Status og tilkendegivelser ift. alliancen om den nære psykiatri  
 

 

Der gives en aktuel status på alliancen, herunder finansieringsgrundlaget for udvikling og afprøvning 
af initiativer samt afrapportering fra initiativet vedr. forebyggelse og behandling af selvskade.  
 

Finansiering af udvikling og afprøvning af initiativer / v Jesper Thyrring Møller 

På sidste DASSOS møde (22.1.20) var finansiering af alliancens initiativer dagsordenssat. DASSOS 
tilkendegav opbakning til en model, hvor kommunerne i alle tilfælde finansierer udgifter forbundet 
med udvikling og afprøvning af alliancens initiativer inden for egne rammer i de enkelte kommuner 
eller klynger, der har budt ind på at udvikle initiativerne. KOSU har noteret sig denne tilkendegivelse 
og har derfor ikke drøftet forslag til model.  
 
Jesper Thyrring Møller (formand DASSOS), Flemming Storgaard (formand KOSU) og Jesper Kaas 
Schmidt (formand KD-net) har efterfølgende drøftet håndteringen af den fremtidige finansiering og er 
kommet frem til følgende, som er meldt ud til KD net: 
 
1. Hver kommune finansierer egne udgifter forbundet med udvikling og afprøvning af initiativer.     

At kommunerne i øvrigt står solidarisk sammen om at realisere alliancens vision og initiativer, 
således at hver kommune og klynge har ansvar for at tage del i - og lægge økonomi til - de 
initiativer, der skabes i alliancen i et fællesskab med alliancens øvrige aktører.  

2. At realisering af løsninger i alliancen – i videst muligt omfang – baseres på omlægning af 
eksisterende indsatser og ressourcer (løsninger skal ikke være udgiftsdrivende). 
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3. På ”Statusmøde for KD-net” den 29. maj 2020 drøftes den samlede prioritering af de midler som 
er afsat i KD-net, med henblik på om der skal ske en anderledes prioritering af midlerne. Det vil 
blive drøftet, om der skal afsættes fælles projektmidler til den nære psykiatri – inden for det 
nuværende KD-net budget. 

 

Status fra alliancens styregruppe / v Lotte Henriksen, DASSOS repræsentant i styregruppen 

Der gives en mundtlig status fra styregruppen, herunder særlige opmærksomhedspunkter i forhold 

den videre afprøvning af initiativer. Arbejdet med initiativerne er påvirket af COVID-19 situationen og 

der kan forventes forskydninger i initiativernes tidsplaner.  

 

Behov for tilkendegivelser vedr. selvskade initiativ / v Jette Lorenzen, formand for arb.gruppe  

Alliancen har nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe, der er kommet med anbefalinger til bedre 
forebyggelse og behandling af selvskadende adfærd. Arbejdsgruppen anbefaler, at der etableres en 
bredere og mere sammenhængende palette af tilbud på området. Der særligt er brug for at etablere 
tidlige indsatser, så færre borgere udvikler behandlingskrævende eller svær selvskade. 
 
Arbejdsgruppen foreslår en samlet indsats bestående af tre løsningselementer: 
 

1. Kommunale taskforces for selvskade 
 

2.  Fælles funktioner mellem region og kommuner (evt. virtuelt baserede løsninger): 
 -   Tilbud om tidlig afklaring og kort interventionsforløb (borgerrettet tilbud) 
 -   Tværsektoriel kompetenceenhed om selvskade (målrettet fagpersoner) 
 

3. Selvskadeteams mellem kommuner og region for de sværest selvskadende patienter 
 
Forslagene har været præsenteret og drøftet med politikere, organisationer og fagchefer på Januar-
konferencen og i alliancens styregruppe. På baggrund af input her fra er rapportens anbefalede 
løsningselementer præciseret til brug for den videre afklaring (bilag 5). 
 
Arbejdsgruppens anbefalinger vil kort blive præsenteret på mødet. Der ønskes en tilkendegivelse af, 

om kommunerne kan bakke op om de foreslåede løsningselementer og om der er kommuner, der er 

interesseret i at indgå i afprøvning og videre udvikling af løsningerne. Fra regional side er der via 

styregruppen givet tilsagn om opbakning til at indgå i et samarbejde om løsningerne. 

 
Bilag 
Bilag 5: Afrapportering fra arbejdsgruppe vedr. selvskade  
 
Indstilling 
At DASSOS: 

• Tager orienteringen om finansiering af udvikling og afprøvning af initiativer til efterretning 

• Tager status fra alliancens styregruppe til efterretning 

• Drøfter de foreslåede løsningselementer til forebyggelse og behandling af selvskade (bilag 5) 
med henblik på at kommunerne:  
o Tilkendegiver om der er opbakning til, at der arbejdes videre med at konkretisere de 

foreslåede løsninger i et samarbejde mellem kommuner og region m.fl. 
o Tilkendegiver om der er kommuner, der ønsker at indgå i en afprøvning af kommunale 

taskforces (løsningselement 1) samt videreudvikling af de øvrige løsningselementer 
o Giver input eller opmærksomhedspunkter til det videre arbejde med initiativet 

 

Referat 

 
Finansiering 
Jesper Thyrring Møller orienterede om, at KD-net har fulgt DASSOS’ tilkendegivelse om ikke at 
etablere en fælles pulje til udvikling og afprøvning af initiativer. Samtidig appelleres til, at alle tager 
aktivt del i og prioriterer samarbejdet i alliancen. DASSOS tog orienteringen til efterretning. 
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Status fra styregruppen 
Lotte Henriksen orienterede fra alliancens styregruppe. DASSOS tog til efterretning at: 

• Der er aftalt et delt formandskab mellem region og kommuner i styregruppen. Den kommunale 
del af formandskabet varetages af Lotte Henriksen (Aarhus) og Rasmus Byskov-Nielsen (Ikast-
Brande). Regional medformand er Anders Kjærulff. 

• Covid-19 medfører forsinkelser i afprøvningen af de igangsatte initiativer. Styregruppen 
opfordrer til, at fokus på initiativerne fastholdes lokalt på trods af den nuværende situation.  
Styregruppen er i gang med at skabe et overblik over de forskydninger, der forventes. 

• Styregruppen er optaget af, om de igangsatte initiativer understøtter alliancen oprindelige 
formål/prioriterede indsatsområder, samt af at vurdere initiativernes spredningspotentiale. 

• Der er enighed om, at man ikke er klar til at udvide prioriteringen til andre målgrupper, før 
alliancen er lykkedes med en række af de nuværende initiativer. 

• Alliancens styregruppe har taget initiativ til at udarbejde et politisk input til regeringens 10-års 
plan for psykiatrien på vegne af alliancens parter, herunder kommunerne/KKR. Udkast til 
henvendelsen sendes til DASSOS repræsentanter i den kommende uge med mulighed for 
kommentarer/input. 
 

Tilkendegivelse fra DASSOS vedr. initiativer til forebyggelse og behandling af selvskade 
Jette Lorenzen indledte punktet og orienterede kort om de foreslåede løsningselementer. Forslaget 
har været forelagt KOSU, som på møde den 7. maj 2020 tilkendegav opbakning til retningen i de 
foreslåede løsningselementer. I forhold til løsningselement 2 gav KOSU opbakning til at arbejde 
videre med forslaget, og pointerede, at den kommunale businesscase skal sandsynliggøres. 
 
DASSOS tilkendegav opbakning til retningen i de foreslåede løsningselementer og flere gav udtryk 
for, at der er et stort behov for at prioritere de foreslåede indsatser både internt i kommunerne og i 
samspillet med regionen.  
 
Flere kommuner foreslog, at den videre udvikling og afprøvning af løsningselementerne forankres i 
klyngesamarbejdet, hvor der i forvejen samarbejdes om fremskudt rådgivning til borgere med spise-
forstyrrelser. Der ses en mulig sammenhæng til dette arbejde. 
 
DASSOS tilkendegav at: 

• Kommunerne bakker op om retningen i de foreslåede løsningselementer, herunder at 
finansiering og eventuel ressourceallokering prioriteres lokalt i de klynger/kommuner, der byder 
ind på at udvikle og afprøve løsningselementerne (jf. KD-net beslutning om finansiering). 

• Klyngerne kontaktes med henblik på at opnå tilsagn fra 1-2 klynger, som ønsker at videreudvikle 
og afprøve løsningselementerne. Det kan i den forbindelse overvejes at opdele afprøvningen i 
de deltagende klynger, så nogle kommuner i klyngen arbejder med forebyggelse og tidlige 
forløb, mens andre kommuner i samme klynge arbejder med løsninger for de mest 
selvskadende patienter.  

• I forbindelse med afprøvning skal der være fokus på opsamling og spredning af erfaringer til de 
resterende klynger. I den forbindelse skal der laves en businesscase på løsningselement 2.  

• Initiativet og opfølgning herpå er fortsat forankret i styregruppen for alliancen om den nære 
psykiatri, men følges løbende af KOSU og DASSOS med henblik på afklaring af sprednings-
potentiale kommunalt. 

 
 

2.6      Input til regeringens evaluering af organiseringen på handicapområdet 

Ved Jesper Thyrring Møller  

 

Sagsfremstilling 

Regeringen vil iværksætte en evaluering af den nuværende planlægning og organisering af 

handicapområdet med henblik på at styrke indsatsen, den nationale vidensdeling og sikre den mest 

hensigtsmæssige opgavefordeling mellem kommuner og regioner (jf. Finanslovsaftalen 2020). 

Evalueringen kommer bl.a. som følge af den debat, der fulgte den tidligere regerings udspil om 

sundhedsreform og regionernes rolle på det specialiserede socialområde. 
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Social- og Indenrigsministeriet forventer at igangsætte evalueringen i første halvår 2020.  

Det forventes, at der vil blive tale om en omfattende afdækning af det mest specialiserede social-

område, hvor målgrupperne er meget små og/eller målgrupper med komplekse behov, som har 

behov for en faglig specialviden. Der peges på løsningsmodeller inspireret af sundhedsområdets 

specialeplanlægning. 

KL’s bestyrelse har godkendt en række pejlemærker for KL’s dialog om evalueringen af handicap-

området. Med udgangspunkt i disse pejlemærker ønskes input til, hvad KL skal tage med ind i 

evalueringen. Notat fra KL er under udarbejdelse og vil blive eftersendt. 

Bilag 
Bilag 6: Notat med pejlemærker og indstilling til drøftelse fra KL  
 
Indstilling 
At DASSOS: 

• Drøfter input til evalueringen med afsæt i KL’s pejlemærker og indstilling  

Referat 

Der blev noteret følgende opmærksomhedspunkter: 

• KL bør have et stærkt fokus på, hvad der definerer det gode liv for en borger med handicap, og 
hvordan kommunerne kan understøtte det. 

• Behov for en tydelig afklaring af ”genstandsfeltet” – ”hvad er i spil”? Klar afgrænsning efterlyses. 

• Funktionsniveau frem for diagnoser bør være styrende. 

• Det er afgørende at sikre fleksible tilbud, der løbende kan udvikle sig. Fx sådan at de fysiske 
rammer løbende kan omlægges og tilpasses målgruppen. 

• Opmærksomhed på at beskrive hvilken rolle/tilbud kommunerne har ift. at sikre det gode liv for 
en borger med handicap. Fx fokus på progression, livsmestring og selvhjulpenhed. 

• KL bør ikke medvirke til at italesætte en tillidskrise på handicapområdet. Men vigtigt med stærkt 
fokus på pårørende-dialog.   

• Takstmodellen på handicapområdet er ikke perfekt. Der sættes spørgsmålstegn ved, om det er 
klogt at ”frede” den nuværende model? 

• KL´s Fælles Faglige Begreber kan ikke stå alene. Opmærksomhed på at man ikke skaber 
unødvendigt bureaukrati. 

• Vigtigt at italesætte en samarbejdsdagsorden ude i kommunerne. 
 
DASSOS kan indsende supplerende skriftlige input til rammesekretariatet indtil den 29. maj 2020, 
som herefter videreformidles til KL sammen med ovenstående opmærksomhedspunkter.  

 

 

2.7     Opstart på planlægning af Januarkonference 2021 
Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 
KKRs formandskab har fastsat datoen for næste års januarkonference til d 19. januar 2021 kl. 16-19. 

Kommuner og region er adviseret om datoen for at give mulighed for at forhåndsreservere relevante 
politikere og ledelse. Derudover inviteres repræsentanter fra handicap- og udsatteråd, regionale 
arbejdsmarkedsråd samt bruger- og pårørendeforeninger til konferencen. 

 

Med henblik på opstart af planlægningen foreslås det, at der nedsættes en gruppe, som skal stå for 
program og faglig rammesætning af konferencen. Gruppen betjenes af Sekretariat for rammeaftaler, 
som står for det praktiske ift. afholdelsen af konferencen. 

 

Mulige temaer for Januarkonference 2021 
Det foreslås at DASSOS drøfter mulige temaer for januarkonferencen. Temaerne de seneste år har 
været den nære psykiatri (2018 og 2020) samt trivsel for børn og unge (2019).  
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DASSOS har tidligere – i forbindelse med drøftelser af det oplevede efterspørgselspres på det 
specialiserede område – foreslået at et tema for januarkonferencen kan tage afsæt i spørgsmål som 

”Hvordan ser fremtiden ud på det specialiserede socialområde – og hvordan håndterer vi et stigende 
antal borgere med komplekse udfordringer?” (DASSOS, 22.5.19, pkt. 2.5). 

 

Et sådant tema vil give god sammenhæng til temaet om borgere med komplekse udfordringer, som 
forventes at blive et fælles udviklingsområde i den kommende rammeaftale. 

 

Indstilling 

At DASSOS: 

• Drøfter temaer til Januarkonference 2021  

• Drøfter ambition for konferencen i forhold til, om det skal være et tema med bred appel eller et 
mere fagspecifikt tema (bred målgruppe ct. smallere målgruppe af politikere/fagudvalg) 

• Nedsætter en arbejdsgruppe bestående af 3-4 medlemmer, som skal stå for program og faglig 
rammesætning af konferencen 

 

Referat 

Der var opbakning til det foreslåede tema for Januarkonference 2021. Dog således at viden om, 
hvad vi har udviklet og lært af Covid-19 situationen i forhold til borgere med komplekse udfordringer, 
bliver en del af programmet. Der var desuden ønske om, at programmet også relaterer til borgernes 
livsfaser (barn til ung, ung til voksen og voksen til ældre). 

 

Arbejdsgruppen blev nedsat med repræsentanter fra: Region Midtjylland, Hedensted Kommune og 
Holstebro Kommune. 

 

  

2.8     Beskrivelse af rammerne for samarbejdet i DASSOS og Forretningsudvalget  
Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 
KD-Net skal på møde den 29. maj 2020 behandle et strategipapir, hvor alle styregrupper under KD- 

Net præsenteres med en kort beskrivelse af formål, organisering og procedure for udpegning.  

 

Vedhæftet findes forslag til beskrivelse af DASSOS og Forretningsudvalget, som ønskes drøftet og  

afstemt i DASSOS forud for KD-net mødet (bilag 7). Heri foreslås det, at perioden for udpegning til  

Forretningsudvalget sættes til 2 år og at udpegning fremover følger rammeaftaleperioden. 

 

Bilag 

Bilag 7: Forslag til beskrivelse af rammerne for DASSOS og Forretningsudvalget  

 

Indstilling 

At DASSOS: 

• Drøfter og godkender vedlagte beskrivelse af DASSOS og Forretningsudvalget, herunder 
fremtidig procedure for udpegning til Forretningsudvalget 

 

Referat 

DASSOS godkendte beskrivelsen af rammerne for DASSOS og Forretningsudvalget. 
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3.     Orienteringspunkter 
 
 

3.1      Status på afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmeldinger 
Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 
Socialstyrelsen har udsendt 3 centrale udmeldinger, som kommunerne skal afrapportere som et  
særskilt punkt i forbindelse med fastlæggelsen af Rammeaftale 2021-22.  
 
På baggrund af rapporterne skal Socialstyrelsen kunne vurdere, om der på nationalt plan er en  
tilstrækkelig koordination, der sikrer det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud til borgere i de  
3 udmeldte målgrupper, som er: 
 

• Udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug  

• Borgere med udviklingshæmning og dom  

• Borgere med svære spiseforstyrrelser 
 
Status for udarbejdelse af rapporterne 
Behandlingen af de 3 rapporter følger samme justerede proces som rammeaftalen (se bilag 1).  
Det betyder, at de færdige rapportudkast skal være klar til at kunne forelægges DASSOS til  
godkendelse på møde den 25. august 2020. 
 
Rammesekretariatet er i proces med dataindsamlingen blandt tilbuddene samt bearbejdning af data  
og formulering af anbefalinger til fremadrettet tilrettelæggelse af indsatsen. De 3 rapportudkast  
udarbejdes i samråd med de fagpersoner, der blev udpeget på sidste DASSOS møde.  
 
Der er et stort fokus på at koordinere med rammeaftale-samarbejderne i de øvrige regioner, så det  
sikres at rapporterne er afstemt med blik for den samlede nationale tilbudsstruktur. I den forbindelse  
har KL’s Koordinationsforum en særlig rolle i forhold til at koordinere besvarelserne fra de 5 regioner.  
Denne koordinering sker på møde i Koordinationsforum den 16. juni 2020. 
 
For at have et færdigt beslutningsgrundlag klar til DASSOS mødet i august gennemføres en  
administrativ kommenteringsproces i perioden ultimo juni til primo august. Her får kommuner og 
region mulighed for at indsende skriftlige bemærkninger til rapporterne med henblik på at klargøre et  
færdigt beslutningsgrundlag til DASSOS mødet den 25. august 2020. 
 
Indstilling 
At DASSOS: 

• Tager status på processen om de centrale udmeldinger til efterretning, herunder at der 

gennemføres en administrativ kommenteringsproces i perioden ultimo juni til primo august, hvor 

kommuner og region gives mulighed for at indsende skriftlige bemærkninger til rapportudkast 

Referat 

Rammesekretariatet gav status på arbejdet med de 3 afrapporteringer, hvor dataindsamlingen blandt 
kommuner og tilbud har været vanskeliggjort af Covid-19 situationen. Der arbejdes i øjeblikket på at 
færdiggøre udkast sammen med de fagpersoner, der er udpeget af DASSOS. Samtidig er der tæt 
samarbejde med de øvrige regioner med henblik på national koordinering. 

 

DASSOS vil få tilsendt rapportudkast på alle 3 centrale udmeldinger ultimo juni, når anbefalinger på 
tværs af landets 5 administrative styregrupper har været drøftet i KL’s Koordinationsforum. 

 

Der blev udtrykt støtte til at Region Midtjylland går videre med at undersøge grundlaget for etablering 
af en sikret institution til borgere med udviklingshæmning og dom. 
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3.2     Status for de særlige psykiatripladser 
 

Ved Jesper Thyrring Møller 
 
Sagsfremstilling 
Der er etableret 32 særlige pladser i psykiatrien i Region Midtjylland. Det er aftalt, at der løbende 
følges op på belægningen i DASSOS.  
 
Pr. 22. april 2020 er 6 af 14 pladser i Viborg i brug, mens 8 af 18 pladser i Skejby anvendes. Dermed 
er der samlet set en ledig kapacitet på 18 pladser. Kommunerne opfordres fortsat til at bruge de 
særlige pladser til borgere i målgruppen.  
 
Undersøgelse af tilbud i forlængelse af de særlige pladser 
De første patienter fra de særlige pladser afsluttede deres behandlingsforløb i 2019, og det forven-
tes, at der fremover årligt vil blive udskrevet mellem 10 og 20 patienter fra de særlige pladser til 
socialpsykiatrisk botilbud eller andre former for støttetilbud. 
 
Den regionale-kommunale koordinationsgruppe, der følger udviklingen på de særlige pladser, har 
bedt en arbejdsgruppe om at gennemføre en undersøgelse af, hvorvidt region og kommuner råder 
over de tilbud og indsatser, som er relevante for borgeren i forlængelse af et behandlingsforløb på 
de særlige pladser. Der ses også på eventuelle initiativer, der kan lette overgangen fra et forløb på 
de særlige pladser til efterfølgende botilbud/bostøtte. 
 
Resultaterne af undersøgelsen vil blive behandlet i koordinationsgruppen med henblik på udarbej-
delse af eventuelle anbefalinger til DASSOS på et senere møde. 
 
Indstilling 
At DASSOS: 

• Tager status for de særlige psykiatripladser til efterretning 
 

Referat 

Orienteringen om status for de særlige pladser blev taget til efterretning. 

 

3.3     Orientering om kommunale udpegninger til hjerneskadesamrådet for voksne 

Ved Jesper Thyrring Møller 
 
Sagsfremstilling 
For at skabe gode rammer for det tværsektorielle samarbejde om voksne med en erhvervet hjerne-
skade, blev der i 2015 etableret et Hjerneskadesamråd på voksenområdet.  
 
Jf. samrådets kommissorium udpeges nye medlemmer hvert fjerde år. Det er DASSOS og KOSU, 
der udpeger de kommunale repræsentanter. Størstedelen af de kommunale medlemmer af det 
nuværende samråd har indgivet ønske om at fortsætte i samrådet.   
 
Nyudpegning af følgende funktioner er foretaget via mailforespørgsel til DASSOS og KOSU med 
følgende udpegning til følge:  

• Kommunal medformand: Ulrik Johansen, direktør for Social og Sundhed i Favrskov Kommune 

• Kommunal chef, der repræsenterer sundhedsområdet: Heidi Becker-Rasmussen, socialchef i 
Skive Kommune med ansvar for hjerneskadetilbud til voksne  

 
Indstilling 
At DASSOS: 

• Tager udpegningen til hjerneskaderådet til efterretning 
 

Referat 

Orienteringen om udpegningen til hjerneskadesamrådet blev taget til efterretning. 
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3.4      Status på følgegruppen for ny takststruktur i Skanderborg Kommune  

Ved Lone Rasmussen, Skanderborg Kommune 
 
Sagsfremstilling 
På baggrund af implementering af ny takststruktur i Skanderborg Kommune blev der nedsat en 
tværkommunal følgegruppe til at følge det videre arbejde med takststrukturen og til fælles sparring 
og erfaringsudveksling om takster mellem deltagende kommuner.  
 
Ifølge kommissoriet skal DASSOS orienteres en gang årligt om arbejdet og de temaer, der har været 
drøftet i følgegruppen i årets løb (jf. DASSOS 18.2.19).  
 
Fra at have haft fokus på at følge Skanderborg Kommunes takststruktur, har gruppen fået mere og 
mere fokus på gensidig erfaringsudveksling mellem deltagerne. Temaerne i 2019 handlede om 
direkte og indirekte borgertid, forholdet mellem bestillinger og dokumentation af leveret indsats, 
serviceniveau, madservice, ledelsesinformation og styringsredskaber samt KL’s opfølgning på køb 
og salg af indsatser på området. 
 
Uddybet orientering er vedlagt som bilag 8. 
 
Bilag 
Bilag 8: Orientering vedr. tværkommunal følgegruppe for ny takststruktur i Skanderborg Kommune 
 
Indstilling 
At DASSOS: 

• Tager status på følgegruppen for ny takststruktur i Skanderborg Kommune til efterretning 
 

Referat 

Lone Rasmussen orienterede om, at fokus i følgegruppen over tid har flyttet sig fra alene at 
omhandle takststruktur til bredere temaer og erfaringsudveksling. Der er god dialog i gruppen, men 
eftersom det oprindelige formål ikke længere er det primære i drøftelserne, opfordres deltager-
kommunerne til at overveje, om de ønsker, at følgegruppen skal fortsætte. I så fald faciliterer 
Skanderborg Kommune gerne fortsat gruppen.  
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4.     Punkter til kommende møder 

 

4.1      Punkter til næste møde i DASSOS 

Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 

Næste møde i DASSOS er den 25. august 2020 kl. 9.00-12.00 på Viborg Rådhus. 

Punkter til mødet kan meldes ind til Sekretariat for Rammeaftaler senest den 6. august 2020. 

 

Følgende sager forventes dagsordenssat: 

• Socialtilsyn Midt – finansiering samt hovedkonklusioner fra årsrapport  

• Drøftelse af aktiviteter i og drift af Børnehuset Midt 

• Godkendelse af Rammeaftale og styringsaftale 2021-22, herunder behandling af indsendte 
kommentarer til udviklingsområder fra byråd og regionsråd 

• Godkendelse af afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmeldinger: 

o Udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug 
o Borgere med udviklingshæmning og dom 

o Borgere med svære spiseforstyrrelser 

• Orientering fra møde i KL’s Koordinationsforum  

• Status fra 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 dagsordenen 

 
Referat 

Det blev aftalt, at dagsordenen suppleres med følgende punkter: 

• Tema om erfaringsudveksling ift. Covid-19 på det sociale område (der sættes god tid af) 

• Opfølgning på afklaring af ny finansieringsmodel for Ungementorordningen 

• Evt. status på planlægning af Januarkonference 2021 

 

4.2      Eventuelt 

 
 

 
 


