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Den Administrative Styregruppe
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Anne Krøjer (Vesthimmerland), Dorte Juul Hansen (Region Nordjylland), Hanne Madsen
(Jammerbugt Kommune), Henrik Rene Christensen (Morsø Kommune), Hans Chr. Mariegaard (Aalborg Kommune FB), Henrik Aarup-Kristensen (formand, Brønderslev Kommune), Jan
Nielsen (Aalborg ÆH), Leif Serup (Hjørring Kommune), Lotte Keller Christensen (Læsø Kommune, Rikke Albrektsen (Frederikshavn Kommune), ), Søren Aalund (Mariagerfjord Kommune), Tue Von Påhlman (Thisted Kommune), Vibeke Stoustrup (Rebild Kommune), Helene
Lund Therkildsen (KKR), Charlotte S. Andersen og Morten Aggerholm (begge sekretariat for
Nordjysk Socialaftale/ref.).

Afbud

Velkomst

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 17. august 2020

Sager til behandling

3. Udmøntning af fokusområde 1 og 2 i Nordjysk Socialaftale 2021-2022
4. Organisering i regi af Den Administrative Styregruppe
5. Årshjul 2021
6. Økonomisk bæredygtighed af Kvisten
7. Godkendelse af kommissorier for tilbud i det forstærkede samarbejdes nødspor
8. Analyse vedr. selvskadende unge
9. Ind- og udmelding af tilbud til Nordjysk Socialaftale for 2021
10. Drøftelse om kapacitet i forhold til de sikrede institutioner
11. Samarbejdsaftale med DASSOS Midtjylland

Sager til orientering

12. Orientering om ændret praksis fra Grønland vedr. dømte udviklingshæmmede
13. Orientering: Status på ommærkning af pladser i psykiatrien
14. Orientering: Status på Socialfagligt fokus på beskæftigelse
15.Orienteringer fra FU

Afslutning

16. Evt.
17. Næste møde

Velkomst

Punkt 1-2

1. Godkendelse af dagsorden
Indstilling
Det indstilles, at
• Den Administrative Styregruppe godkender dagsordenen

2. Godkendelse af referat fra mødet den 17. august 2020
Indstilling
Det indstilles, at
• Den Administrative Styregruppe godkender referatet fra 17. august 2020
Bilag
Referatet kan findes her
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Punkt 3

3. Udmøntning af fokusområde 1 og 2 i Nordjysk Socialaftale 2021-2022
Resume
DAS bedes drøfte retning for udmøntning af fokusområde 1 og 2 i Nordjysk Socialaftale, herunder FU’s konkrete forslag
til udmøntningen.
Baggrund
I juni blev der afholdt to video workshops, hvor fagpersoner drøftede, hvad man på tværs af de nordjyske kommuner
oplever som de mest presserende udfordringer i forhold til:
• Sammen om en styrket socialpsykiatri – fokusområde 1
• Den gode alderdom (for borgere med et handicap) – fokusområde 2
På DAS møde d. 17. august blev det besluttet, at formuleringerne om initiativerne for fokusområde 1 og 2 skulle formuleres på overordnet niveau, og at DAS på mødet d. 19. oktober skulle udpege en mere konkret retning for initiativerne
for de to fokusområder.
Sagsfremstilling

Nedenfor fremgår de endelige formuleringer i Nordjysk Socialaftale, samt de konkrete forslag, som kom frem på baggrund af de workshops, hvor fagfolk deltog.
Fokusområde 1: Sammen om en styrket socialpsykiatri
Initiativ i Nordjysk
Forslag til retning for udmøntningen
Socialaftale
Fælles kompetencePå videoworkshoppen blev følgende initiativer foreslået
udvikling indenfor
1: Fokus på kompetenceudvikling indenfor recovery, gennem følgende
recovery
a. Vidensdeling
• Fælles kurser
Der afholdes fælles
• Temadag
kompetenceudvikb. Etablering af fælles kurser som kan bistå med arbejdet med recovery i socialpsykiatrien
ling for at sætte fobåde ift. metoder og tilgang
kus på recovery.
c. Igangsætte fælles projekter, afprøvning af metoder og søge puljemidler sammen eks.
gennem Socialstyrelsen
FU bemærker, at fokus bør være på 1b og 1c, og at det kan ske gennem:

•

•

Strategisk samarbejde med Socialstyrelsen i forhold til metodeudvikling og styrke
praksis med teori, fx:
o Fælles ansøgninger til Socialstyrelsen i forhold til konkrete projekter om
borgere med psykiske udfordringer.
o Samarbejde hvor Socialstyrelsen kan komme ud i praksis i de nordjyske
kommuner mens kommunerne omvendt kan få faglig sparring i forhold til
metoder og indsatser.
o Socialstyrelsens indsatsforløb, hvor tilbud indgår i konkret samarbejde med
Socialstyrelsen i 4-12 uger, med fokus på at styrke konkrete metodiske tilgange eller løfte kvaliteten i konkrete indsatser
o Socialstyrelsens netværk, hvor tilbudsledere kan få den nyeste viden om
recovery
Som led i udmøntningen skal der sikres vidensdeling på tværs af de nordjyske kommuner, så de kommuner/tilbud, som har været i et forløb med Socialstyrelsen kan
dele den viden og erfaringer de har fået.
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Unge med psykiske
vanskeligheder

2.

Der anlægges fælles
fokus på langsigtede
indsatser samt forebyggende tiltag

Fokus på målgruppen af unge
a. Arbejdsgruppe med bl.a. børne-, og unge- og skoleområdet med fokus på hvordan vi bremser udviklingen, kan lave langsigtede indsatser samt forebyggende
tiltag i fællesskab
b. Vidensdeling
• Hvordan kan man arbejde med borgers misbrug og erkendelse af misbrug?
• Hvordan kan man arbejde med de tværfaglige indsatser ift. mentor/bostøtte?

FU bemærker, at fokus i første omgang ikke bør være på hverken 2a eller 2b men at man i første
omgang vælger et organisatorisk fokus.

•

Fokus på uvisiterede
og midlertidige indsatser
Gennem vidensdeling og metodeudvikling arbejdes med
at styrke indsatsen
ift. uvisiterede og
midlertidige indsatser

Der er behov for indledningsvist at rette fokus på organisatoriske rammer i forhold til
samarbejdet mellem børn- og ungeområdet samt voksenområdet, særligt mellem de
to direktørkredse, herunder eks. følgende:
o FU Social og FU Børn og Unge planlægger med at mødes i den nærmeste fremtid
og drøfte, hvordan samarbejdet og dialogen om fælles sager fremadrettet
kunne tage sig ud.
o FU foreslår, at temadrøftelsen inden næste DAS møde bliver om de to nordjyske
satspulje projekter for børn og unge med psykiske vanskeligheder, som nu bliver
forankret i børne- og ungedirektørkredsen, men som ligeledes har relevans for
DAS Social.
o Når de organisatoriske rammer er sat i system, så kan man overveje at pege på
konkrete initiativer.
3. Fokus på uvisiterede og midlertidige indsatser
a. Vidensdeling
• Brug af frivillige herunder i idrætsforeninger o.l.
• Hvordan kommer man i gang med indsatser efter SEL §82a/b
b. Metodeudvikling ift. hvordan man laver de gode indsatser efter SEL §82Aog B

FU bemærker, at fokus bør bære på både 3a og 3b, men at der skal være opmærksomhed på den
vidensgenerende vinkel:

•

Der mangler forskning/data på, hvilke tiltag ift. §82ab, som virker, hvorfor FU ønsker
samarbejde med eks. UCN eller AAU, hvor man kan undersøge de forskellige nye
§82ab løsninger, der er igangsat i kommunerne. Virker løsningerne reelt eller er det
bare noget vi tror.
Det er ikke alle kommuner, som er lige langt ift. §82ab, hvorfor vi skal dele viden om,
hvad der virker og hvad der ikke virker.

•

Fokusområde 2: Den gode alderdom

Initiativ i Nordjysk
Socialaftale
Fælles kompetenceudvikling
Fælles redskaber til
tidlig opsporing af
demens samt flere
redskaber til samarbejdet med borgere
med udadreagerende adfærd og demens.

Forslag til retning for udmøntningen
1.

Fælles kompetenceudvikling
a. Den tidlige opsporing af demens.
b. Redskaber til relationen og samarbejdet med borgere med udadreagerende
adfærd og demens.

FU bemærker, at fokus i højere grad bør være på initiativerne under punkt 2 og til en vis
grad punkt 3.
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Fokus på tværfaglige
samarbejde
Temadag på tværs af
fagområder, hvor
kommunerne kan
blive inspireret og
der kan blive sat ord
på samarbejdet med
øvrige fagområder,
fx ældre- og sundhedsområdet.

Indsatser, der matcher borgerens behov
Vidensdeling og inspiration på tværs af
kommunerne, herunder input fra
forskning og andre
dele af
landet ift. hvordan vi
kan skabe løsninger,
der bedre matcher
borgerens behov.

2.

Fokus på tværfaglige samarbejde
a. Vidensdeling om erfaringer med det gode samarbejde om ældre udviklingshæmmede borgere med demens, herunder samarbejdet med ældre- og sundhedsområdet.
b. Temadag på tværs af fagligheder
•
Fokus på inspiration.
•
Fokus på konkrete kommunale tiltag.

FU bemærker, at det er vigtigt med et fokus på det tværfaglige samarbejde, og at det foreslås at man særligt kigger på følgende:
• Socialområdet skal have større viden om, hvad der virker
o Der skal større viden i forhold til ældre borgere med et handicap, evt. gennem samarbejde med UCN.
• Brobygning til ældreområdet
o Vi skal finde løsninger til, hvordan vi kan skabe synergier på tværs af socialog ældreområdet, hvor man kan udnytte hinandens viden og kompetencer.
o Tidligere har der været afholdt temadage, hvor man har sat social- og beskæftigelsesområdet sammen. Ligeledes kunne man arbejde for at sætte
social- og ældreområdet ved samme bord og finde fælles lokale synergier
og samarbejder.
3. Tilbud der matcher borgerens behov
a. Løsninger og vidensdeling om:
• Hvad skal der til for, at borgeren kan forblive på aktuelt tilbud uden større
behov for tillægstakster? (faglige metoder, særlig indretning, samspil med
myndighed osv.)
• Hvordan kan man gøre borgeren, pårørende m.v. motiveret til at flytte til
andet tilbud, hvis det vurderes fagligt bedst?
b. Kontakt til relevante myndigheder for mere fleksibel lovgivning:
• Bedre mulighed for at flytte borgere, hvis det vurderes bedst for borgeren.
c. Mere fleksibilitet ift. indretning af bolig
FU bemærker, at man ikke vurderer, at det er relevant at fokusere på 3b, men at det er mere
relevant med dialog fremfor lovgivning
• FU vurderer ikke, at man skal gå efter at få lovgivningen ændret ift. at gøre det nemmere at få flytte en borger til anden bolig. I stedet skal der arbejdes på at skabe den
gode dialog med borger og pårørende i forhold til at skabe incitament til at flytte.

Indstilling
Det indstilles at
• Den Administrative Styregruppe drøfter retning for initiativerne for fokusområde 1 og 2
Bilag
•

Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2021-2022
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4. Organisering i regi af Den Administrative Styregruppe
Resume
På baggrund af sidste møde forelægges DAS forslag til revideret organisering af de permanente følgegrupper til DAS.
Baggrund
På DAS møde d. 17. august 2020 efterspurgte DAS et overblik over alle permanente grupper, der er i regi af DAS samt,
hvilke relevante grupper, som ikke er direkte koblet op på DAS.
Ønsket om et overblik udsprang af en drøftelse af, hvad Udviklingsstrategigruppen fremadrettet skal have fokus på.
Som led i drøftelserne blev der spurgt til bemandingen og fokus for de øvrige grupper, herunder om nogle af disse
grupper vil kunne overtage Udviklingsstrategigruppens opgaver.
Sagsfremstilling
På møde i henholdsvis Udviklingsstrategigruppen, Styringsaftalegruppen og Ekspertpanelet er det kommende fokus for
de tre grupper blevet drøftet. I bilag 2 fremgår overblik over gruppernes ønskede fokus samt, hvilke deltagerprofiler der
ønskes i grupperne. Såfremt DAS godkender de foreslåede ønsker til profiler for følgegrupperne vil bilag 2 blive sendt
ud til hele DAS kredsen med henblik på, at den enkelte kommune/region kan tage stilling til, hvem man ønsker fremadrettet, at der skal sidde med i grupperne.
I forhold til gruppernes fokus, så foreslås et tættere samarbejde mellem de tre grupper – f.eks. i forbindelse med drøftelse af udbud/efterspørgsel af pladser til konkrete målgrupper. Her vil Udviklingsstrategigruppen kunne udpege konkrete målgrupper, hvor der vurderes ikke at være balance mellem udbud og efterspørgsel. Herefter vil Styringsaftalegruppen kunne levere data, som beskrive udbud, efterspørgsel og de økonomiske forhold.
Udviklingsstrategigruppen
Konkret for Udviklingsstrategigruppen, så blev det på sidste DAS møde foreslået, at gruppen skulle have et nyt navn, da
der ikke længere findes en Udviklingsstrategi, ligesom et nyt navn kunne være et signal om, at gruppen har fået et nyt
fokus. I den forbindelse har gruppen foreslået, at den fremadrettet hedder Socialudviklingsgruppen.
På baggrund af drøftelserne i DAS vil der blive sendt en mail ud til DAS kredsen, hvor den enkelte kommune skal tage
stilling til, hvem man ønsker sig repræsenteret ved i de enkelte grupper.
Repræsentation i grupperne
I bilag 2 præsenteres, hvem der aktuelt sidder med i arbejdsgrupperne samt en beskrivelse af, hvem der ønskes, at der
sidder med fremadrettet.
Indstilling
Det indstilles at
• Den Administrative Styregruppe drøfter forslag til opdeling og fokus for de permanente grupper
• Den Administrative Styregruppe drøfter forslaget om at den nye gruppe skal hedde Socialudviklingsgruppen
Bilag
•

Bilag 2: Beskrivelse af de permanente følgegrupper til DAS.
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5. Årshjul 2021
Resume
Årshjul for DAS møder og arrangementer i regi af DAS i 2021 forelægges til godkendelse
Sagsfremstilling
Laboratorier 2/3 + 7/10
Som led i udmøntningen af fokusområde 3 vil der blive afholdt to laboratorier i 2021. Det første laboratorie forventes
at være ” Fra botilbud til egen bolig – Hvordan skabes de rette incitamenter og samarbejde, så borger bliver klar til at
flytte i egen bolig?”.
Udbud/efterspørgsel 11/2
Jf. punkt 4 forventes det, at både Udviklingsstrategigruppen og Ekspertpanelet bliver en del af udbud/efterspørgsel
drøftelsen. Den endelig planlægning af dagen udestår, men det forventes, at kommunerne vil få tilsendt nogle overordnede spørgsmål omkring udbud/efterspørgsel. På baggrund af dette inviteres til et møde d. 11. februar, hvor de to
grupper plus en ekstra fra hver kommune vil drøfte, hvorvidt der er målgrupper, som man vurderer, at der ikke har den
rette kapacitet til.
Eftermiddagsseminar 18/3 + 17/6
Egenmestringsgruppen har ønsket, at der skal holdes tre eftermiddagsseminar, hvor der kan være fokus på egenmestring, hvilket DAS tidligere har godkendt. Grundt COVID-19 har disse være skubbet gentagende gange. Sekretariatet
forventer at holde det første eftermiddagsseminar ultimo 2020 og de to øvrige i 2021. Enten som webinar eller som
fysiske eftermiddagsseminarer.
Udviklingsstrategigruppens faglige workshops 22/4 + 14/9
Der er et ønske om, at kommunerne kan lave faglige vidensdeling og finde fælles løsninger på aktuelle problemstillinger, fx ”det kontantløse samfund”. Det vil være udviklingsstrategigruppen og relevante ledere, som vil blive inviteret
med til disse workshops.
Socialpolitisk Dialogforum
Socialpolitisk Dialogforum blev aflyst i 2020 grundet COVID-19, men det forventes at blive afholdt i 2021. Der er ikke
fundet en dato endnu, men der planlægges med ultimo maJ/primo juni.
DAS møder
DAS møderne vil som udgangspunkt være ligesom i år, hvor der er frokost og temadrøftelse kl. 12-13 og efterfølgende
DAS møde kl. 13-16. FU drøftede muligheden for et døgnseminar, men set i lyset af COVID-19 vurderede FU, at det
ikke gav mening at planlægge efter pt. Måske vil det kunne give mening ultimo 2021 eller i 2022.
Indstilling
Det indstilles at
• Den Administrative Styregruppe drøfter udkast til årshjul 2021
Bilag
•

Bilag 3: Årshjul 2021
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6. Økonomisk bæredygtighed af Kvisten
Resume
Der fremlægges forslag til aftale om underskudsdækning for Kvisten i 2021. Forslaget har bund i at Kvisten er en del af
det forstærkede samarbejde og dermed udpeget som et unikt tilbud, som man i fællesskab ønsker sikre eksistensen
af.
Baggrund
DAS blev på møde den 17. august orienteret om, at det grundet kommunernes faldende anvendelse af Kvisten i 2019
og 2020 kan blive særdeles vanskeligt at opretholde den økonomiske bæredygtighed på Kvisten, som følge heraf besluttede DAS, at Kvisten overgår til det forstærkede samarbejdes nødspor.
Som del af nødsporet etableres en arbejdsgruppe, der har til formål at styrke samarbejdet mellem myndighed og
driftsherre om udvikling af afdeling Kvisten. Formålet er på sigt at sikre bæredygtigheden af tilbuddet gennem øget
kommunal anvendelse af tilbuddet via styrket samarbejde med myndighed og fælles udvikling af ydelser.
Dette er dog et langsigtet spor, og Kvisten står pt. i en situation, hvor der er usikkerhed om den økonomiske bæredygtighed. Der forventes et underskud på 1,5 mio. kr. i 2020, som regionen dækker på tværs af øvrige tilbud. Regionen
har ligeledes dækket underskud i 2019, men regionen kan ikke vedvarende dække tilsvarende underskud. Under normale vilkår vil et underskud kunne finansieres gennem takststigninger. Takststigninger forventes dog at forstærke udfordringerne på Kvisten, idet takststigninger medfører, at incitamentet for anvendelse af Kvistens ydelser vil falde. Et
yderligere fald i kommunernes anvendelse af Kvistens ydelser vil undergrave tilbuddets eksistens.
Sagsfremstilling
Regionen har sendt et bud på en finansieringsmodel, som er vedlagt som bilag 4. Modellen ligger op til, at man indgår
aftale om underskudsdækning i 2021. Dette vil give den mere langsigtede plan om etablering af en fælles arbejdsgruppe mulighed for at virke.
En vigtig forudsætning for modellen har været at sikre at regionen fortsat har incitament til at nedbringe et evt. underskud. Forslag til finansieringsmodel er vedlagt som bilag, og her foreslås det, at et eventuelt underskud på Kvisten i
2021 finansieret på følgende vis:
• Underskud op til 500.000 kr. finansieres af Region Nordjylland
• Underskud over 500.000 kr. finansieres delt mellem Region Nordjylland og kommunerne i Nordjylland, hvor:
i.
Region Nordjylland finansierer 25 procent af underskuddet
ii.
Kommunerne i Nordjylland finansierer 75 procent af underskuddet
Den interne fordeling af kommunernes del af finansieringen af et evt. underskud skal aftales i regi af DAS, såfremt man
ønsker at indgå aftale herom. Regionen har fremlagt et forslag til en model i bilag 4.
Ekspertpanelet drøftede forslag til finansieringsmodel på møde den 25. september, og har følgende kommentarer hertil:
• Tilbuddet har sin berettigelse i den nordjyske tilbudsvifte, da det kan modtage den allermest komplekse del af
målgruppen af børn og unge med fysiske funktionsnedsættelser
• Alternativer til en anbringelse på Kvisten er døgntilbud i andre regioner, hvor det nærmeste tilbud er Fenrishus
i Aarhus. Den lange distance til Aarhus kan være en udfordring i forhold til, at det er børn, der er tale om.
• Ekspertpanelet vurderer, at målgruppen eksisterer i Nordjylland, og da man ikke ved om årsagen til nedgangen
i anbringelser er midlertidig nedgang i målgruppen, ændring i kommunernes visitationsmønster, ønske fra forældrene om alternative ydelsesformer eller andre årsager vurderes det, at man bør være opmærksom herpå
og undersøge dette inden tilbuddet evt. afvikles. Finansieringsmodellen giver tid til at undersøge dette.
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FU har følgende bemærkninger til oplægget:
FU anerkender vigtigheden af fortsat at have Kvisten i Nordjylland og det anerkendes, at det kan være risikabelt at sætte taksten op
FU har drøftet hvordan overskud fra øvrige regionale tilbud kan anvendes, og FU har valgt at stille regionen
følgende spørgsmål: Kan regionen dække det samlede forventede underskud på 1,5 mio.kr. via opsparing fra
øvrige tilbud?
FU har drøftet mulige organisatoriske løsninger, og har derfor valgt at stille regionen følgende spørgsmål:
Hvilke langsigtede overvejelser gør Regionen sig? Kan tilbuddet samles på færre matrikler (men opdelt i afdelinger) således, at der kan høstes nogle stordriftsfordele?
Indstilling
Det indstilles at
• Den Administrative Styregruppe drøfter forslag til midlertidig finansieringsmodel for Kvisten i 2021
• Den Administrative Styregruppe drøfter FU’s bemærkninger
Bilag
•
•

Bilag 4: Oplæg til finansieringsmodel for Kvisten for dækning af underskud
Bilag 5: Eksempel på finansiering af underskud over 500.000
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7. Godkendelse af kommissorier for tilbud i det forstærkede samarbejdes nødspor
Resume
DAS godkendte den 17. august 2020, at Birken og Kvisten overgik til det forstærkede samarbejdes nødspor, og at der
blev oprettet en arbejdsgruppe for hvert tilbud. Sekretariatet har i samarbejde med driftsherrerne udarbejdet et kommissorium til hver arbejdsgruppe, som ønskes godkendt af DAS inden der udpeges deltagere hertil.
Baggrund
Grundet vigende efterspørgsel og bekymring for tilbuddenes fortsatte bæredygtighed er Birken og Kvisten overgået til
det forstærkede samarbejdes nødspor. Der etableres en arbejdsgruppe for hvert tilbud som skal sikre styrket dialog
mellem myndighed og driftsherre.
Sagsfremstilling
Kommissorierne ligger op til at arbejdsgrupperne som minimum ser på følgende temaer:
•
•
•

Det nuværende og fremadrettede behov for ydelser eller indsatser til målgruppen. Er der behov for yderligere/andre ydelser som eks. udkørende indsatser til nærmiljøet
Løsninger til fremadrettet at sikre den nødvendige specialisering for de børn der er i den mest komplekse del
af målgrupperne
Undersøge hvordan man bedst kan sikre sammenhæng mellem kommunernes visitationsmønster og tilbuddets
fremadrettede ydelser.

Udover de opgaver der står i kommissorierne, har Ekspertpanelet på møde den 25. september aftalt at bede arbejdsgrupperne om at være nysgerrige på hvilke indsatser målgruppen visiteres til, når de ikke visiteres til Birken/Kvisten, og
om det giver anledning til eks. ændringer i tilbuddenes ydelser.
Deltagerniveauet er driftsherrerepræsentanter, forældrerepræsentanter og kommunale myndighedsfolk fra børne- og
ungeforvaltningerne.
FU’s bemærkninger til kommissorierne:
• Det er relevant at have forældrerepræsentation med i arbejdsgrupperne, men FU vurderer, at det vil være
fornuftigt at det er forældre, som ikke har børn anbragt på tilbuddene, men i stedet forældre som har valgt
eller ønsker alternative indsatser. Dette vil kunne give den største grad af nytænkning.
• Når deltagerkredsen udpeges, er det relevant at have kommuner repræsenteret, der både anvender tilbuddet
og kommuner, som ikke anvender tilbuddet. Derfor har FU bedt om en oversigt over kommuner, der har anvendt tilbuddet de seneste år, jf. bilag 8.
• Det skal være tydeligt at man ønsker at se på, hvilke indsatser målgruppen kalder på, herunder om tilbuddene
fremadrettet kan tilbyde indsatser, der matcher borgerens behov, herunder myndigheds økonomiske rammer.
• Der skal være en opmærksomhed på, hvornår tilbuddene ikke længere har behov for at være i nødsporet.
Driftsherrerne har en forpligtelse til at gøre opmærksom herpå, og som minimum bør det evalueres i forbindelse med at arbejdsgruppernes arbejde evalueres i slutningen af 2021.
Indstilling
Det indstilles at
• Den Administrative Styregruppe drøfter kommissorierne for Kvisten og Birken
• Den Administrative Styregruppe drøfter FU’s bemærkninger til kommissorierne
Bilag
•
•
•

Bilag 6: Kommissorium for arbejdsgruppen vedr. Kvisten
Bilag 7: Kommissorium for arbejdsgruppen vedr. Birken
Bilag 8: Oversigt over kommuner der har anvendt tilbuddene
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8. Analyse vedr. selvskadende unge
Resume
DAS bestilte på mødet den 17. august 2020 en analyse, som skulle se på tilbud og udgifter vedr. målgruppen af selvskadende unge. Analysen er en del af afdækningen af om der er behov for et nyt tilbud i Nordjylland til målgruppen af
selvskadende unge.
Baggrund
På møde den 9. marts 2020 pegede DAS på, at flere kommuner oplevede udfordringer med målgruppen af selvskadende
unge (over og under 18 år), herunder også unge med spiseforstyrrelser og selvmordstruede unge. Den primære udfordring som blev nævnt på DAS mødet var at en del af de selvskadende unge ikke kunne håndteres i de eksisterende
sociale tilbud samtidig med, at de ikke er i målgruppen til behandling på psykiatrisk afdeling. På denne baggrund nedsatte DAS en arbejdsgruppe, der skulle se på udfordringer og løsninger ift. målgruppen af unge med selvskadende adfærd, herunder bl.a. om der er grundlag for at etablere et nyt tilbud i Nordjylland til målgruppen.
Arbejdsgruppen fremlagde på møde den 17. august forslag til to fremadrettede initiativer:
• Initiativ 1: man går videre med at undersøge muligheden for at etablere et nyt tilbud til målgruppen af selvskadende unge
• Initiativ 2: Der etableres et fagligt netværk om målgruppen selvskadende unge.
DAS besluttede på mødet den 17. august, at udsætte beslutningen om de to initiativer, og bestilte en analyse som skulle
styrke beslutningsgrundlaget. Analysen skulle sætte skarpt på målgruppen af unge med selvskadende adfærd, herunder
udgifter til målgruppen og relevante tilbud. DAS pointerede bl.a. at man ønskede svar på følgende:
• Hvilke tilbud anvender man til målgruppen i dag?
• Hvor mange udgifter har kommunerne til lignende tilbud i andre regioner eks. Holmstrupgård?
Arbejdsgruppen fremlægger nu analysen og på den baggrund indstilles de to initiativer igen til DAS.
Sagsfremstilling
Analysen konkluderer følgende:
Det vurderes, at der fra børne- og ungepsykiatrien er kendskab til 3-5 nye borgere om året. Anbringelsestiden for
denne borgergruppe er 3,27 år1 på Holmstrupgård, og der kan således i løbet af relativt kort tid være mulighed for at
få en fornuftig normering på et døgntilbud med 6-8 pladser. Disse tal er baseret på nye borgere under 18 år fordi hovedparten af målgruppen vil forventes at blive visiteret til et sådant tilbud, når de er under 18 år.
Udvides fokus til også at kigge på allerede visiterede børn og unge så har de nordjyske kommuner pt. 9 borgere på
afdelinger på Holmstrupgård, som modtager målgruppen. Analysen undersøger 3 kommuner ift. borgere som er anbragt
på andre døgntilbud grundet selvskadende adfærd, og her har man fundet 5 borgere. Disse 5 borgere modtager alle
forskellige private tilbud.
De nordjyske kommuner bruger en bred vifte af tilbud lige fra åbne afdelinger på sikrede tilbud til private botilbud.
Tilbuddene modtager ikke blot unge med selvskadende adfærd, men har ofte en væsentligt bredere målgruppe.
I analysen fremgår i alt 7 forskellige kommuner, som har haft 14 borgere enten på afdelinger der modtager borgere med
selvskadende adfærd eller borgere som man ved er selvskadende. Arbejdsgruppen vurderer på den baggrund, at der
også kan findes borgere i de øvrige kommuner med svært selvskadende adfærd såfremt man gennemgår sagerne (der
kan dog være undtagelser eks. ift. Læsø Kommune).
De nordjyske kommuner har i perioden 2017-1/8 2020 anvendt mellem 5-8,7 mio. kr. om året til døgnanbringelser på
de afdelinger på Holmstrupgård, som kan modtage borgere med svært selvskadende adfærd.
1

Baseret på antal udskrevne borgere
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Kigger man på de samlede borgerforløb, så har kommunerne foreløbigt anvendt i alt 69,3 mio. kr. på opholdssteder til
de 14 borgere. Denne udgift vedrører en indskrivningsperiode, der i gennemsnit har været på 2,58 år pr. person (fra
første indskrivning og til udskrivning/den 1. august 2020).
Arbejdsgruppen vurderer på baggrund af analysen, at der er driftsgrundlag til at drive et tilbud i Nordjylland til unge
med selvskadende adfærd.
Arbejdsgruppens opmærksomhedspunkter
Arbejdsgruppen fremlægger følgende opmærksomhedspunkter:
• Behov for et struktureret samarbejde mellem psykiatrien og socialområdet: Arbejdsgruppen vurderer at der er
behov for et tilbud, der har samarbejde med psykiatrien. Årsagen er, at denne borgergruppe over længere tid
kan være svær at rumme følelsesmæssigt, hvilket påvirker arbejdsmiljøet på de sociale botilbud. Medarbejderne er ofte bekymrede for, om borgerne dør på deres vagt, hvorfor man ikke tør bibeholde dem på det
sociale tilbud, og i stedet ønsker at få dem indlagt på psykiatrien, hvor psykiatrilovgivningen giver andre beføjelser. Omvendt vurderer psykiatrien ikke at behandlingspsykiatrien er det rigtige sted for borgeren, hvorfor
de hurtigt bliver udskrevet. Således flyttes en sårbar borgergruppe ofte mellem sektorerne, hvilket ikke bidrager til rehabilitering. Med udgangspunkt i Region Midtjylland ved man, at en del af løsningen herpå er at have
et struktureret samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og et højt specialiseret socialt tilbud.
• For at styre udgifterne kræves et fælles forpligtende samarbejde: Arbejdsgruppen vurderer, at dette er en borgergruppe, hvor udgifterne nemt kan løbe løbsk, og det kræver et fælles forpligtende samarbejde for at kunne
styre udgifterne og få øget kvalitet i indsatsen. Det fælles forpligtende samarbejde anbefales at være om et
højt specialiseret tilbud, som kan rumme målgruppen, og hvor man vælger at visitere den del af målgruppen,
som man ud fra en individuel og helhedsorienteret tilgang vurderer kan profitere af tilbuddet.
• Vigtigt med rettidig indgriben: Borgergruppen er karakteriseret ved at forløbet hurtigt kan eskalere til meget
voldsom adfærd eks. at den selvskadende adfærd bliver misbrugslignende. Det kræver derfor en hurtig, rettidig
og højt specialiseret indsats at sikre at adfærden ikke eskalerer jf. borgercasene i analysens afsnit 4.
• Store samfundsmæssige omkostninger: Målgruppen er karakteriseret ved at der er store personlige omkostninger forbundet med den selvskadende adfærd hele livet, og selvom adfærden kan forbedres snakker man
ikke om fuldstændig rehabilitering for den del af målgruppen, der er hårdest ramt. En succes for denne målgruppe vil være at man med tiden kan klare sig med tilknytning af støtte-kontaktperson. Samtidig bliver familierne ofte påvirket kraftigt både forældre og søskende, hvilket kan betyde at forældrene bliver nødt til at indstille arbejdet og søskende

Fremadrettede initiativer
Arbejdsgruppen foreslår at der igangsættes to initiativer for at håndtere udfordringer i forhold til målgruppen af svært
selvskadende unge. Det pointeres at initiativerne italesætter forskellige udfordringer, og dermed ikke er to ligestillede
initiativer, som der bør vælges imellem. Såfremt DAS kun ønsker at igangsætte et initiativ, anbefaler arbejdsgruppen
initiativ 1, da det vurderes at være det initiativ, der italesætter den største udfordring.
•

Initiativ 1: man går videre med at undersøge muligheden for at etablere et nyt tilbud til målgruppen af selvskadende unge

Kommunerne melder om, at det er en udfordring at finde pladser til unge med svær selvskadende adfærd. Samtidig
ses det som en udfordring at der ikke er et tilbud i landsdelen som har et struktureret og formaliseret samarbejde
med behandlingspsykiatrien om målgruppen. De eksisterende private tilbud vil ofte kunne levere enkeltmandsprojekter, som ikke leverer den ønskede sammenhæng mellem progression/kvalitet og pris
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Arbejdsgruppen anbefaler, at udfordringen håndteres ved at etablere et nyt botilbud i Nordjylland. Der er udarbejdet
et indledende forslag om, hvordan et sådant botilbud kan se ud jf. bilag 9. Overordnet kan tilbuddet beskrives således:
•
•
•

•
•

Driftsherre: Specialsektoren, Region Nordjylland
Driftsparagraffer: SEL §§ 66 og 107.
Aldersgruppe: 15-23 år. Det har været nødvendigt at lave en specifikt afgrænset aldersgruppe af hensyn til
muligheden for godkendelse af Socialtilsynet, men det kan være et udviklingsperspektiv at udvide med en afdeling, der har enten yngre eller ældre aldersgruppe afhængig af kommunernes fremadrettede behov.
Pladsantal: 6-8
Økonomi og takst: Det har ikke været muligt indenfor den givne tidsramme at udarbejde et overslag på forventede takster. Det er en forudsætning for tilbuddets etablering at der findes en løsning på, hvorledes disse opstartsrelaterede udfordringer skal håndteres, og her kan eks. skeles til styringsaftalens nye bestemmelser med
mulighed for objektiv finansiering i en opstartsperiode.

Såfremt DAS ønsker at gå videre med at etablere et nyt tilbud til målgruppen vil Region Nordjylland kunne udarbejde
en beskrivelse af tilbuddet inkl. indsatser, økonomi og udkast til takster.
• Initiativ 2: Der etableres et fagligt netværk om målgruppen selvskadende unge.
Arbejdsgruppen vurderer, at det er en udfordring med manglende viden om målgruppen. Kommunerne melder om, at
de sjældent ser målgruppen, og derfor mangler viden og sparring ift. arbejdet med målgruppen. Arbejdsgruppen anbefaler at udfordringen håndteres ved at etablere et fagligt netværk der skal styrke samarbejdet og kompetencer ift. målgruppen. Netværkets opgaver foreslås at være:
•
•
•

Komme med forslag til løsninger på praksisnære udfordringer ift. målgruppe og dermed bidrage til udvikling af
praksis
Etablere temadage eller oplæg som kan sikre videreformidling af viden om målgruppen
Fungere som socialfaglige og kommunale nøglepersoner i etableringen af et nyt botilbud (hvis DAS ønsker at
gå videre hermed).

Såfremt DAS ønsker at gå videre med etablering af et sådant netværk, udarbejdes et kommissorium til godkendelse af
DAS på næstkommende møde.
Kobling til direktørkredsen for børne- og ungeområdet
Såfremt Den Administrative Styregruppe beslutter at gå videre med initiativerne, så er det aftalt i FU, at disse foreligges
direktørkredsen for børne- og ungeområdet, da målgruppen vedrører unge under 18 år. Næste møde i Børne- og Ungedirektørkredsen er den 30. oktober.
Indstilling
Det indstilles at
• Den Administrative Styregruppe drøfter den fremlagte analyse og arbejdsgruppens opmærksomhedspunkter
• Den Administrative Styregruppe beslutter om man vil gå videre med de to fremlagte initiativer: etablering af
nyt botilbud og etablering af fagligt netværk
• Den Administrative Styregruppe beslutter om initiativerne skal foreligges direktørkredsen for børne- og ungeområdet den 30. oktober
Bilag
•
•

Bilag 9: Ideoplæg til nyt botilbud
Bilag 10: Analyse selvskadende unge
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9. Ind- og udmelding af tilbud til Nordjysk Socialaftale for 2021
Resumé
DAS skal godkende, hvilke tilbud der skal være en del af socialaftalens tilbudsvifte i 2020, og herunder være underlagt
Styringsaftalen.
Baggrund
Ifølge Styringsaftalen gælder følgende retningslinjer i forhold til om et tilbud er omfattet af Nordjysk Socialaftale:
• Kategori 1: Tilbud, som alene anvendes af driftsherren. Disse er ikke omfattet af styringsaftalen.
• Kategori 2: Tilbud, som anvendes af en eller få andre kommuner end driftsherren. Disse tilbud er omfattet af
styringsaftalen, men kan undtages, hvis driftskommunen har indgået en aftale med købekommunerne, der
indeholder de samme elementer, som er indeholdt i styringsaftalen.
• Kategori 3: Tilbud, der i omfattende grad anvendes af andre kommuner end driftsherren er en del af styringsaftalen.
På DAS mødet d. 7. november 2018 besluttede DAS at ”DAS ønskede ikke at sætte et præcist antal på, hvor mange der
kan defineres som “få kommuner”. Der var enighed om, at det var kontekstafhængigt, hvilket antal, der kunne defineres
som få.”
Sagsfremstilling
Mariagerfjord Kommune er den eneste driftsherre, som har meldt om ændringer i forhold til nye/eksisterende socialafgaletilbud, jf. nedenfor.
Kommune

Tilbud

Ændring

Mariagerfjord

Aktivitetshuset Hobro (§104)

Aktivitetshuset Hobro udvides fra 31 pladser til 43 pladser. Til
gengæld nedlægges Aktivitetstilbud Kirketoften.

Mariagerfjord

Specialenheden (projektcenter
Mariagerfjord) (§103)

”Specialenheden – projektcenter Mariagerfjord” sammenlægges
med ”Beskyttet beskæftigelse Hobro” (i dag ikke en del af den
Nordjyske Socialaftale) og bliver til ”Beskyttet Beskæftigelse Mariagerfjord Kommune” § 103 og med 60 pladser i alt. Det nye
samlede tilbud tilmeldes den Nordjyske Socialaftale.

Godkendelse af takster
Frist for fremsendelse af takster for 2021 er først d. 18. november, da kommunerne ikke kan have taksterne klar inden
DAS mødet. På den baggrund anbefales det, at DAS uddelegeres til FU, som kan drøfte takstbilaget på møde d. 7. december. Efter en godkendelse vil takstbilaget blive rundsendt til alle kommunerne og regionen, samt fremgå af sekretariatets hjemmeside.

Indstilling
Det indstilles, at
• Den Administrative Styregruppe drøfter de indmeldte ind- og udmeldinger af tilbud i Socialaftalen.
• Den Administrative Styregruppe uddelegerer kompetencen til at godkende takstbilaget til FU.
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10. Drøftelse om kapacitet i forhold til de sikrede institutioner
Resumé
Der ligges op til en drøftelse af, om de nordjyske kommuner oplever udfordringer ift. kapaciteten på de sikrede institutioner.
Baggrund
KL har grundet en henvendelse fra en kommune en opmærksomhed på kapaciteten på de sikrede/delvissikrede døgnpladser. Årsagen er, at der hen over sommeren er nogle af de sikrede institutioner, der har oplevet perioder med utilstrækkelig kapacitet.
Sagsfremstilling
Antallet af pladser på de sikrede institutioner er aftalt mellem Danske Regioner og KL i 2017. Kapaciteten er på landsplan 106 pladser. Danske Regioner, der driver 7 af de 8 sikrede institutioner vurderer, at der er tale om et midlertidigt
pres på kapaciteten, som ikke giver grundlag for at ændre den nuværende kapacitet på de 106 pladser.
Bilag 11 viser belægningen på institutionerne opgjort på månedsniveau for de seneste 3 år, og som det fremgår af
oversigten, svinger belægningsprocenten meget, hvilket ifølge Danske Regioner udgør en udfordring i forhold til altid
at have tilstrækkelig kapacitet, og samtidigt ikke bruge unødvendige ressourcer på at have tomme pladser stående.
KL er interesseret i at høre, om følgende ift. kapaciteten på de sikrede institutioner:
-

Oplever kommunerne problemer med at få plads på de sikrede institutioner? Både ift. de sikrede og de sociale
pladser.
Er kapacitet på de sikrede institutioner et tema som der bør tages op nationalt. I så tilfælde kan det dagsordenssættes på Koordinationsforum den 20. november 2020

Indstilling
Det indstilles at
• Den Administrative Styregruppe drøfter om der er udfordringer ift. kapaciteten på de sikrede institutioner og
om der er behov for at der rettes opmærksomhed imod dette i regi af KL

Bilag
•

Bilag 11: Månedlig belægning på de sikrede institutioner 2017-2020
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11. Samarbejdsaftale med DASSOS Midtjylland
Resume
DAS godkendte den 17. august, at der skulle udarbejdes en ny samarbejdsaftale med tilbuddene i Midtjylland vedrørende matrikelløse indsatser til borgere med spiseforstyrrelser. Samarbejdsaftalen er nu revideret og foreligges til godkendelse.
Baggrund
DAS i Nordjylland og DASSOS i Midtjylland samt det private tilbud OK-Fonden Enghaven indgik i 2017 en samarbejdsaftale som skulle sikre de nordjyske kommuners forsatte tilgængelighed til den ekspertise, der er i Midtjylland i forhold
til borgere med spiseforstyrrelser, som har behov for socialt rehabiliterende matrikelløse ydelser. Samarbejdsaftalen
har fokus på at udbrede viden om de midtjyske tilbuds ekspertise således, at samtlige nordjyske kommuner kender de
muligheder, der er for at trække på matrikelløse tilbud i Midtjylland.
Samarbejdsaftalen trådte i kraft den 1. januar 2018, og løber til udgangen af 2020. DAS besluttede den 17. august at
samarbejdsaftalen skal fornys, og på den baggrund foreligges samarbejdsaftalen til godkendelse.
Sagsfremstilling
Samarbejdsaftalen er blevet fornyet, men der er ikke foretaget ændringer til aftaleteksten. Samarbejdsaftalen medfører såle-

des fortsat ikke bindinger på tilbuddenes kapacitet og tilbudsvifte ligesom den ikke medfører økonomisk bindende
konsekvenser for hverken midtjyske tilbud eller de nordjyske kommuner.
Tilbudsviften i samarbejdsaftalen er justeret med de nytilkomne tilbud som kommunerne i Midtjylland har indmeldt
ifm. den seneste centrale udmelding om målgruppen, og som ønsker at indgå i samarbejdsaftalen. Det betyder, at der
er kommet 2 nye tilbud ind, nemlig STOA (privat tilbud) og Center for Bostøtte i eget hjem (Aarhus Kommune).
Proces for godkendelse
Såfremt DAS godkender samarbejdsaftalen vil følgende proces blive igangsat:
• Samarbejdsaftalen fremsendes til DASSOS med henblik på godkendelse og underskrift. DASSOS underskriver
på vegne af regionale og kommunale tilbud
• Samarbejdsaftalen fremsendes til direktør/chef for de private tilbud med henblik på godkendelse og underskrift.
• DAS formanden underskriver på vegne af DAS Nordjylland
Samarbejdsaftalen fremsendes senest den 1. december til Socialstyrelsen sammen med den godkendte afrapportering
på den centrale udmelding.
Indstilling
Det indstilles at
• Den Administrative Styregruppe godkender samarbejdsaftalen
• Den Administrative Styregruppe godkender proces for godkendelse af samarbejdsaftalen
Bilag
•

Bilag 12: Udkast til revideret samarbejdsaftale
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12. Orientering om ændret praksis fra Grønland vedr. dømte udviklingshæmmede
Resumé
Der gives en orientering om, at KL har rejst en politisk sag ift. betalingsforpligtelsen for grønlandske borgere med udviklingshæmning, som får en dansk dom.
Baggrund
Historisk har Grønland betalt for de udviklingshæmmede borgere, de visiterer til Danmark med og uden dom. Borgerne
visiteres, da Grønland ikke selv har tilbud, og Danmark jf. serviceloven er modtageforpligtet. Historisk er opholdskommunen blevet til handlekommune, da de grønlandske myndigheder ikke kan handle i Danmark. Ved kommuneskift flyttede handleforpligtigelsen til ny kommune jf. retssikkerhedsloven.
De grønlandske myndigheder har siden 2018 skiftet praksis, således at de nu ikke betaler for de grønlandske borgere,
der har fået en dansk dom. De grønlandske myndigheder henholder sig til en fortolkningsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet i Danmark. Ankestyrelsen har den 4. februar 2020 truffet en konkret afgørelse, som fastslår, at når en
grønlandsk, udviklingshæmmet borger begår kriminalitet og dømmes efter den danske lovgivning, så bliver den grønlandske borger en dansk kommunal forpligtigelse.
Begår en anbragt grønlandsk borger ny dom i Danmark, hvor vedkommende dømmes efter dansk lovgivning vil det være
den danske kommune, hvor borgeren opholder sig på tidspunktet for den danske dom, der bliver den ansvarlige kommune (handlekommune, men nu defacto også betalingskommune). Der er således en særlig problematik for de kommuner, der er beliggenhedskommune for tilbud der driver pladser til domfældte udviklingshæmmede borgere.
Orientering
Der orienteres, om at der i september 2020 er rejst en politisk sag i regi af KL, hvor man arbejder for at betalingsforpligtelsen forbliver hos Grønland/Færøerne.
Indstilling
Det indstilles, at
• Den Administrative Styregruppe tager orienteringen til efterretning
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13. Orientering: Status på ommærkning af pladser i psykiatrien
Resume
Psykiatrien har åbnet for de fire ommærkede pladser på N1, hvor de to pladser allerede er ibrugtaget. DAS modtager
en status herom.
Baggrund
De nordjyske kommuner har tilkendegivet, at de ønsker at fire af 16 særlige pladser skal ommærkes til almindelige
psykiatriske pladser.
I den forbindelse deltog Psykiatridirektør Anette Sloth på DAS møde d. 17. august, hvor hun præsenterede psykiatriens
planer for ommærkning af de fire pladser. Her fremgik det, at man ønskede at fire pladser fortsat skulle være en del af
N1 – huset for det særlige pladser. Målgruppen for de nye ommærkede pladser skulle i så fald være borgere, som målgruppemæssigt lå tæt op af de borgere, som er indskrevet på de særlige pladser.
Sagsfremstilling
Psykiatrien omlagde fire pladser pr. 1. september 2020. De ommærkede pladser er almindelige psykiatriske pladser,
hvor man lægefagligt vurderer, at der er behov en længerevarende indsats, herunder at borgeren kan have fordel af
den rehabiliterende indsats, der er på de særlige pladser. Borgeren skal selv sige ja til de ommærkede pladser.
Psykiatrien har fastholdt farlighedskriteriet for de ommærkede pladser. Dette særligt fordi, at de særlige pladser har en
særlig ekspertise for den målgruppe.
Der er pr. 25. september 2020 indskrevet to borgere på de ommærkede pladser. Dertil er der fem borgere indskrevet
på de særlige pladser. Dermed er syv ud af de 16 pladser i N1 belagt.
Den 24. september 2020 var der et informationsmøde for alle de kommunale kontaktpersoner for de særlige pladser,
hvor ti af de nordjyske kommuner deltog.
Indstilling
Det indstilles at
• Den Administrative Styregruppe tager orienteringen til efterretning
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Punkt 14

14. Orientering: Status på Socialfagligt fokus på beskæftigelse
Resume
DAS orienteres om de initiativer, FU Social og Beskæftigelse igangsatte i forhold til Socialfagligt fokus på beskæftigelse.
Baggrund
På møde d. 10. august mellem FU Beskæftigelse og FU Social pegede man på tre initiativer, som arbejdsgruppen vedr.
Socialfagligt fokus på beskæftigelse skulle arbejde videre med:
1. Udbredelse af IPS
2. Kontakte styregrupperne for to nordjyske Satspulje projekter, og undersøge om de kan udpege konkrete tiltag,
som de har udpeget som led i deres arbejde.
3. Dialog mellem Psykiatrien og beskæftigelsesområdet om styrket samarbejde og kompetenceudvikling
Sagsfremstilling
Arbejdsgruppen har arbejdet videre med de tre initiativer:
1. IPS
Der er aftalt en informationsdag, hvor man inviterer alle jobcenterchefer, handicap- og psykiatrichefer samt de chefer,
som har ansvaret for de 15-30-årige til en informationsdag. Et foreløbigt program lyder:
• Præsentation af metoden v. CORE (forskningsprojektet, som fik IPS til Danmark)
• Hjørring præsenterer data og resultater fra de første par år de har kørt med IPS
• Aalborg og Psykiatrien præsenterer det tætte samarbejde de har haft i opstartsfasen, herunder det socialpsykiatriske perspektiv
• Brønderslev fortæller, hvor IPS også giver mening for en mindre kommune
• God tid til spørgsmål og drøftelse i plenum
• To korte oplæg fra IPS Danmark og CORE ift. hvordan man kommer i gang med IPS.
Informationsdagen forventes at lægge i februar 2021.
2. Satspuljeprojekter
Det er ikke muligt at få et punkt på dagsordenen til de to styregrupper før primo 2021. I stedet er der aftalt et møde
mellem socialaftalesekretariatet og projektlederne fra de to projekter med henblik på udpegning af mulige tema og
udfordringer. Da Nordjysk Socialaftale 2021-2022 har fokus på socialpsykiatrien (og særligt de unge), vurderer FU, at
det giver bedst mening, at inputtene tages med over i udmøntningen af den nye socialaftale.
3. Styrket samarbejde mellem beskæftigelsesområdet og Psykiatrien
På det fælles FU møde drøftede man tre ønsker:
• Kompetenceudvikling for medarbejdere på beskæftigelsesområdet i forhold til borgere med psykiske udfordringer
• Faglige drøftelser om, hvordan man styrke samarbejdet mellem beskæftigelsesområdet og psykiatrien samt
hvordan man kan skabe bedre forståelse for hinanden. Her kunne man lade sig inspirere af de temadage, der
har været afholdt i forbindelse med Patientens team.
• Strategiske drøftelse om samarbejdet.
Psykiatrien har drøftet ovenstående og ønsker at komme i dialog med kommunerne i et af de fora, som er nedsat i regi
af Sundhedsaftalen, hvor den enkelte klynge kan tage stilling til de tre foreslåede ønsker. Helt konkret ønsker Psykiatrien
en dialog i driftsforaene, da de ønsker klinikcheferne med i disse drøftelser. Dette betyder dog, at jobcentercheferne
skal inviteres med til de kommende møder, da det kun i klynge midt, at beskæftigelsesområdet permanent sidder med
i driftsfora. Møderne er planlagt til november/december.
Indstilling
Det indstilles at
• Den Administrative Styregruppe tager orienteringen til efterretning
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Punkt 15

15. Orienteringer fra FU
FU har siden sidste DAS møde truffet beslutning om følgende:
• FU har drøftet rapport om den centrale udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser, og aftalt at
formuleringen omkring placering af et tilbud i Nordjylland tages ud. Baggrunden for beslutningen er, at FU er
blevet orienteret, om at der ikke er konsensus herom blandt de nordjyske kommuner.
• FU har aftalt at mødes med repræsentanter for børne- og ungedirektørkredsen for at drøfte snitflader og fælles
sager. FU holder umiddelbart før DAS mødet et forberedende møde, og orienterer DAS mundtligt om drøftelsespunkter og andet relevant som tages op med børne- og ungedirektørkredsen.

Indstilling
Det indstilles, at
• Den Administrative Styregruppe tager orienteringen til efterretning
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Punkt 16-17

16. Evt.

17. Næste møde
Såfremt årshjulet godkendes, afholdes næste DAS møde d. 20. januar kl. 13-16, med temadrøftelse og frokost kl. 12-13.
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