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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Det indstilles, at

DAS godkender dagsordenen

Beslutning:

Dagsordenen godkendes
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Punkt 2.

Godkendelse af referat fra seneste møde

Indstilling

Det indstilles, at

DAS godkender referatet fra mødet den 27. maj

Beslutning:

Referatet godkendes
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Bilag 1. Referat DAS møde den 27. maj 2021
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Punkt 3.

De særlige pladser

Resume

DAS orienteres om evalueringen af De særlige pladser. Evalueringen forventes at medføre nye politiske tiltag.
Der lægges op til en drøftelse om, hvordan vi sikrer den bedste udnyttelse af de 12 særlige pladser indtil
tiltagene træder i kraft. Psykiatridirektør Anette Sloth og lægefaglig direktør Tina Gram Larsen deltager under
punktet.

Psykiatridirektør Anette Sloth og Lægefaglig direktør Tina Gram Larsen deltager under behandlingen af
punktet. 

Indstilling

Det indstilles, at

Den Administrative Styregruppe tager orienteringen om evalueringen til underretning.
Den Administrative Styregruppe drøfter, hvordan vi bedst muligt udnytter kapaciteten på de
særlige pladser, indtil de nye politiske tiltag træder i kraft.

Beslutning:

Anette Sloth og Tina Gram Larsen deltog under behandlingen af punktet.

 

Anette Sloth indleder med at opsummere rapporten fra VIVE. VIVE anbefaler, at antallet af pladser på landsplan
justeres til 75 pladser. DAS og regionen er enige om, at det er vigtigt, at man fremadrettet kigger på
finansieringsmodellen, og at der sikres bæredygtige enheder.

DAS hæfter sig ved at Nordjylland og Midtjylland fremhæves med deres tilgang, hvor dørene er lukkede.

Sekretariatet oplyser, at der er modtaget en oversigt over antal indskrevne i 2021, hvor det tydeliggøres, at
der er modtaget 3 patienter hen over sommeren, således der er indskrevet 5 i 2021. Oversigten udsendes
med referatet.

Psykiatrien fremlægger sine tanker med, at de påtænker i højere grad at identificere borgere, som kan drage
fordel af de særlige pladser, hvorefter de vil gå i dialog med handlekommunen om motivationsarbejdet for at
gøre borgeren motiveret til et ophold på de særlige pladser. I den forbindelse præsenterer Psykiatrien
forskellige måder at øge motivationen hos borgeren. DAS bakker op omkring den nye tilgang.

DAS godkender at der fortsat ommærkes 25 procent af pladserne.

Det aftales, at rapporten forelægges KKR, og at KKR sekretariatet aftaler med formandsskabet om en direktør
fra DAS kredsen skal forelægge rapporten mundtlig.
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Baggrund 

Efter flere volds- og drabsepisoder på psykiatriske botilbud besluttede Folketinget i foråret 2017, at landets fem 

regioner tilsammen skulle oprette 150 nye psykiatriske pladser til borgere med et særligt behov for rehabilitering og 

misbrugsbehandling, hvor 16 af pladserne skulle ligge i Nordjylland (Brønderslev). 

 

Tanken med De særlige pladser var, at de skulle være med til at reducere antallet af voldsepisoder og konflikter på 

kommunale bosteder og give tryggere forhold for både medarbejdere og de øvrige beboere på bostederne. 

 

Prisen for en plads på de særlige pladser er siden blev justeret, så døgntaksten er 4.107 kr. pr. anvendt plads, svarende 

til ca. 1,5 mio. kr. om året. Dertil skal kommunerne betale 75 pct. af døgntaksten for ubenyttede pladser (3.080 kr.), 

svarende til ca. 1,1 mio. kr. om året. 

 

Kapacitet og belægning 

Der har på landsplan været visiteret færre borgere til De særlige pladser end kapaciteten giver muligheder, hvilket 

også har været tilfældet i Nordjylland. I bilag 2 fremgår det, at der maksimal har været 12 borgere indskrevet på 

samme tid, og kun i opstartsfasen har der været fuld belægning.  

 

Den lave belægning på tværs af landet gjorde, at Folketinget muliggjorde, at kommunerne kunne ommærke 25 pct. af 

pladserne til almindelige psykiatriske pladser. De nordjyske kommuner har indtil nu ønsket, at alle fire mulige pladser 

skal ommærkes til almindelige psykiatriske pladser. De fire pladser er fysisk samme sted, som de 12 særlige pladser, 

hvorfor de borgere, som er på de ommærkede pladser langt hen ad vejen minder om målgruppen for de særlige 

pladser (udadreagerende, kan være farlige, muligt misbrug osv.). 

 

I løbet af 2020 og primo 2021 har belægningen på de særlige pladser i Nordjylland været lav, jf. bilag X. I løbet af 

foråret 2021 er belægningen steget, så 10 ud af de 12 pladser pr. 10. august er taget i brug. 

 

Sagsfremstilling 

Som led i aftalen omkring de særlige pladser besluttede Folketinget, at VIVE skulle undersøge effekten af de særlige 

pladser, herunder om opholdet bidrager til: 

• at stabilisere borgerens helbred og forbedre borgerens evne til at mestre hverdagen. 

• at nedbringe antallet af voldsepisoder og konflikter. 

• at forebygge anvendelse af tvang. 

 

VIVE præsenterede sin evaluering kørt før sommerferien, som baserer sig på data fra regionerne, skriftlige materialer, 

spørgeskemaer sendt til kommunale og regionale medarbejdere/ledere samt interviews af medarbejdere, ledere og 

direktører fra kommunerne og regionerne og borgere/pårørende fra de særlige pladser.  

På baggrund af dette anbefaler VIVE bl.a.: 

 Der bør etableres en enklere finansieringsmodel, herunder at fordelingen af udgifterne til de særlige pladser i 

højere grad bør afspejle, at målgruppen for de særlige pladser kontinuerligt har brug for indsatser fra både 

regioner og kommune 

 Der kan med fordel åbnes yderligere op for henvisninger fra almen psykiatrien til de særlige pladser og/eller 

konvertere en del af de særlige pladser til pladser i almen psykiatrien.  

 Antallet af særlige pladser nedjusteres. Det vurderes, at kommunernes behov vil kunne dækkes med 75 

pladser i stedet for 150 pladser, der er i dag. 

 At de fem regioner lærer af hinanden i forhold til, hvordan pladser driftes bedst. Her fremhæves tilbuddet i 

Nordjylland sammen med tilbuddet i Midtjylland, som dem som er lykkedes bedst. Et læringspunkt kan 
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blandt andet være udvikling af de tværsektorielle samarbejdsrelationer omkring borgernes forløb på de 

særlige pladser og herunder særligt, hvordan udslusning bedst muligt kan gribes an. 

 Der er behov for viden om effekter og omkostninger af indsatsen på de særlige pladser, fx viden om de kort- 

og langsigtede effekter af indsatsen på de særlige pladser, herunder om ressourcerne anvendes effektivt. 

 

Evalueringsrapporten og bilagsrapporten med opdelte data fra hver enkelt region er vedhæftet som bilag 3 og 4.  

 

Proces for nye politiske tiltag 

Det faglige forarbejde til 10-årsplanen for Psykiatrien forventes at blive til det politiske niveau ultimo 2021. Parallelt 

med forarbejdet arbejdes der også med: 

 Den fremtidige behandling af borgere med dobbeltdiagnose 

 Nye målsætninger for nedbringelse af tvang i psykiatrien 

 De særlige pladser 

  

KL vurderer på den baggrund, at det er sandsynligt, at der fremlægges nye tiltag for de særlige pladser ultimo 

2021/primo 2022. 

 

Drøftelse af tiltag indtil nye tiltag træder i kraft 

På baggrund af KL’s vurdering må det forventes, at det tidligst i 2022, at der vil ske ændringer i det faglige, strukturelle 

og økonomiske setup for de særlige pladser.  

 

På den baggrund er Psykiatrien inviteret til en drøftelse af, hvordan vi sikrer den bedste udnyttelse af kapaciteten ud 

fra de vilkår, som der er i dag.  

 

Psykiatrien arbejder for at øge informationsniveauet i forhold til, hvad de særlige pladser kan tilbyde. Både internt, 

hvor man har haft fokus på, at personale i den øvrige Behandlingspsykiatri kender til pladserne, men i særdeleshed 

eksternt i forhold til kommunerne. Psykiatrien har løbende afholdt infomøder for de nordjyske kommuner ligesom de 

har tilbudt at deltage i personalemøder i kommunerne, fx for sagsbehandlere. Endvidere har de særlige pladser været 

drøftet i de lokale driftsfora. 

 

For at øge tilgangen af borgere til de særlige pladser blev det muligt for Behandlingspsykiatrien at indstille borgere 

direkte til de særlige pladser. Region Nordjylland har indtil nu ikke benyttet sig af den mulighed, men overvejer om de 

højere grad skal have fokus på, hvilke borgere som er indlagt i Psykiatrien, som kunne have gavn af de særlige pladser. 

Såfremt de vurderer, at en borger vil kunne have gavn af de særlige pladser, vil Behandlingspsykiatrien på et tidligere 

tidspunkt tage kontakt til handlekommunen med henblik på en drøftelse af, om man skal arbejde hen imod dette. 

  

 

Bilag: 

 Bilag 2. Statistik for De særlige pladser  

 Bilag 3. Evaluering af de særlige pladser 

 Bilag 4. Bilagsrapport til evaluering af de særlige pladser 
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Bilag 2. Statistik for De særlige pladser 2018-2021

Bilag 3. VIVE rapport om de særlige pladser

Bilag 4. VIVE rapport om de særlige pladser_bilagsrapport

Statistik for De særlige pladser 2018 - 20. august 2021
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Punkt 4.

Årsrapporter for det forstærkede samarbejde

Resume

Årsrapporterne for tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde forelægges en gang årligt for DAS kredsen
med henblik på at fange faglige eller økonomiske udfordringer så tidligt som muligt. FU har på baggrund af
årsrapporterne besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe ift. Neurocenter Østerskoven.

 

Indstilling

Det indstilles, at

DAS godkender årsrapporterne for 2020 for tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde
DAS tager FU’s beslutning om etablering af en arbejdsgruppe vedr. Neurocenter Østerskoven til
efterretning

Beslutning:

DAS godkender årsrapporterne uden bemærkninger. 

DAS er enige med FU om, at nedsætte en gruppe vedr. Neurocenter Østerskoven. Dorte Juul bemærker, at
der siden midten af 2020 har været svingende brug af pladserne, og at der særligt det sidste halve år har
været et fald i aktiviteten. Det har medført et markant faldende brug af pladserne på Neurocenter Østerskoven
- fra 101% i august 2020 til 74% i juli 2021. DAS godkender på det grundlag, at kommissoriet justeres således,
at gruppen også skal forholde sig til den svingende efterspørgsel og den faldende brug af pladserne. 

Det aftales, at indmelding af deltagere sendes til DAS kredsen.
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Baggrund 

Årsrapporterne udarbejdes af driftsherren, og drøftes i Ekspertpanelet inden forelæggelse for DAS. I den forbindelse 

har driftsherren og de øvrige repræsentanter i Ekspertpanelet med udgangspunkt i årsrapporterne haft en dialog om 

de enkelte tilbuds faglige og økonomiske bæredygtighed. 

 

Årsrapporterne for 2020 fremgår af bilag, og peger overordnet på at der er stabilitet ift. de tre tilbud, der er omfattet 

af det forstærkede samarbejde: 

 Institut for Syn og Hørelse, Region Nordjylland 

 Neurocnter Østerskoven, Region Nordjylland 

 Kvisten, Region Nordjylland  

Specialbørnehaven Birken udgik af det forstærkede samarbejde den 25. januar 2021. Der er ikke udarbejdet en 

årsrapport for Birken for 2020 efter aftale i Ekspertpanelet. 

 

Det er dog relevant at rette opmærksomhed på Østerskoven, der som følge af et ændret ind- og udskrivningsflow har 

ændrede betingelser for driften, som ønskes drøftet med kommunerne. Ekspertpanelet har anbefalet, at der 

nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne og tilbuddet. På den baggrund har FU besluttet at 

etablere en arbejdsgruppe. Kommissoriet er vedhæftet som bilag. 

 

Sagsfremstilling 

 

Nedenfor er opsummeringer af årsrapporterne inkl. Ekspertpanelets bemærkninger: 

 

 Institut for Syn og Hørelse, Region Nordjylland: 

Der er overordnet set stabilitet ift. efterspørgslen på ydelser hos ISHD. Stabiliteten har været en vigtig 

medvirkende faktor til fortsat at kunne fastholde et højt specialiseret fagligt miljø på området. De 

sundhedsmæssige forholdsregler omkring Corona-pandemien har betydet at udnyttelsen af kapaciteten i 

2020 har ligget lidt under det normale niveau og de budgetterede 95%. Det forventes dog ikke at have 

indflydelse på mulighederne for fastholdelse af det højt specialiserede miljø. 

Ekspertpanelet har ikke bemærkninger til årsrapporten 

 

 Neurocenter Østerskoven, Region Nordjylland: 

Østerskovens regnskab for 2020 viser et underskud på ca. 4,2 mio. kr. Underskuddet for 2020 skyldes 

primært manglede indtægter i perioder med lav belægning. Belægningen til borgere med erhvervet 

hjerneskade har været svingende hen over året mellem 73-98 %. Derfor er Østerskovens budgetterede 

belægningsprocent fra 2021 justeret fra 95% til 90% for borgere med erhvervet hjerneskade. En del af 

forklaringen på den svingende belægning er, at ind- og udskrivningsflowet for borgere med erhvervet 

hjerneskade har ændret sig markant over de senere år. Siden 2015 er der således sket en fordobling af årlige 

udskrivninger og dermed også dobbelt så mange tompladsperioder ved ind- og udskrivninger. Denne tendens 

ser fortsat ud til at være stigende.  

Ekspertpanelet bemærker, at kommunerne kan genkende mønstret i indskrivningsflowet som i høj grad er 

afhængig af alder, hvor særligt de ældre aldersgrupper har kortere indskrivningsperioder. Dette vil ikke blive 

ændret, og der skal derfor sammen findes løsninger på hvordan man håndterer det korte indskrivningsflow. 

Ekspertpanelet anbefaler, at der etableres en arbejdsgruppe, som skal kvalificere løsningsmuligheder ift. at 

opnå en ensartet specialisering hen over året med det nuværende ind- og udskrivningsflow. Kommissorium for 

arbejdsgruppen er vedhæftet som bilag.  

 

 Kvisten, Region Nordjylland: 
Kvisten har i 2020 haft en belægning på 5,6 pladser ud af i alt 8,3 pladser. I 2021 forventes der en belægning 

af 5,4 pladser, hvormed der forventes en mindre nedgang i indeværende år. Kvisten bidrog i 2019 med et 

merforbrug på ca. 420.000 kr. til det samlede resultat på specialbørnehjemmene, primært på grund af en 
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belægning, som var lavere end de budgetterede ni pladser. I 2020 er belægningen faldet yderligere, og 

kapaciteten er midlertidigt justeret til 8,3, hvorfor merforbruget på Kvisten i 2020 forventes at udgøre et 

beløb i størrelsesordenen ca. fra 0,7 til 1 mio. kr.  

 
DAS blev på mødet den 17. august 2020 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 en 

del af nødsporet er der blevet etableret 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. Arbejdsgruppen afrapporterer til DAS den 18. november 2021 og kan inden da løbende 

igangsætte initiativer i regi af Kvisten og de deltagende kommuner.  

 

Arbejdet i nødsporet er langsigtet, og regionen kan ikke vedvarende dække underskuddet på Kvisten. DAS har 

derfor anmodet regionen om at fastsætte en retvisende takst, der dækker omkostningerne og derved sikrer 

økonomisk bæredygtighed for Kvisten. Der er blevet udarbejdet en ny takst for Kvisten gældende for 2021, 

som er baseret på 6 pladser. Dette medfører en takststigning på 119 kr. pr. døgn i forhold til den oprindelige 

takst. Takststigningen er med til at reducere underskuddet på Kvisten i 2021 men der forventes fortsat et 

underskud på Kvisten i 2021.  

Ekspertpanelet har ikke bemærkninger til årsrapporten 
 

Bilag 

 Bilag 5. Årsrapporter 2020 for tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde 

 Bilag 6. Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. Østerskoven 
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Bilag 5. Årsrapporter 2020 for tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde

Bilag 6. Kommissorium_Østerskoven_arbejdsgruppe
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Punkt 5.

Mulig etablering af tilbud til selvskadende unge

Resume

DAS har bedt FU Social og regionen om at gå i dialog om målgruppe og finansiering vedr. etablering af et muligt
nyt tilbud til unge med selvskadende adfærd. På den baggrund fremlægges oplæg til det nye tilbud med
revideret målgruppebeskrivelse og justering af modellen for underskudsdækning.

Administrationschef Martin Bjørn deltager under behandlingen af punktet.

 

Indstilling

Det indstilles, at:

DAS drøfter tilbagemeldingen fra FU og regionen om aftaler vedr. mulig etablering af et nyt tilbud
DAS godkender proces for administrativ og politisk behandling af etablering af nyt tilbud

Beslutning:

Det aftales, at der laves to modeller for fordeling af etablerings- og driftsunderskud - en hvor fordelingsnøglen
er kommunens befolkningstal og en hvor det er unge i aldersgruppen 14-23 år. Finansieringsmodellerne
udsendes med høringsmaterialet og drøftes på næste DAS møde.  

Der drøftes forskellige årsager til at målgruppen ønskes udvidet, og der er enighed om, at det er vigtigt at
præcisere at man ved at have en primær og sekundær målgruppe mindsker risikoen for underskud og
maksimerer muligheden for bedre driftsøkonomi. Samtidig kan man sikre at alle relevante borgere som kan
profitere af tilbuddets specialisering kan visiteres til tilbuddet. 

Det aftales, at materialet udsendes til chefniveauet og at det i den forbindelse spørges ind til, hvilke tilbud der pt.
anvendes til målgruppen.
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Sagsbeskrivelse 

Baggrund 

DAS bad den 27. maj FU Social og Region Nordjylland om at komme med et revideret udkast til et nyt tilbud til unge 

med selvskadende adfærd. Revideringen skulle italesætte følgende bekymringer fra DAS og Børne- og 

Ungedirektørkredsen: 

- Bekymringer for den foreslåede finansiering af underskuddet, hvorfor der skal undersøges forskellige måder 

at reducere risikoen for større underskud i opstartsperioden  

- Bekymringer for om målgruppedefinitionen bliver for snæver, hvorfor det skal undersøges om målgruppen 

fagligt kan justeres eller udvides. 

FU Social og regionen har mødtes to gange, og er blevet enige om justeringer i ideoplægget, og det vurderes at 

justeringerne vil kunne bidrage til et fagligt og økonomisk bæredygtigt tilbud samt i et vist omfang reducere 

underskuddet i opstartsperioden. Det reviderede ideoplæg til tilbuddet kan ses af bilag 7. 

Sagsfremstilling 

Revideret målgruppedefinition 

Målgruppedefinitionen er justeret således, at der arbejdes videre med en primær og en sekundær målgruppe. Den 

primære målgruppe er den målgruppe, som der hidtil har været drøftet nemlig unge med svær selvskadende adfærd. 

Med den sekundære målgruppe udvides målgruppen for tilbuddet således at funktionshæmmende selvskade ikke 

bliver et eksklusionskriterie.  

Den sekundære målgruppe er stort set identisk med den primære målgruppe, men eksklusions- og inklusionskriteriet 

er, hvor funktionshæmmende den unges udfordringer samlet set er, og dermed ikke om de unge har en selvskadende 

adfærd eller ej. For den samlede målgruppebeskrivelse henvises til bilaget.   

FU og regionen er enige om, at det er vigtigt at sikre at den reviderede målgruppebeskrivelse matcher kommunernes 

behov. Derfor igangsættes en høringsproces, hvor beskrivelsen af tilbuddet og målgruppen sendes i høring ved 

psykiatri- og handicapchefkredsen samt børne- og familiechefkredsen og de myndighedschefer der ikke er en del af 

disse kredse. Den sekundære målgruppe er ikke blevet nævnt i forbindelse med de årlige drøftelser vedr. udbud og 

efterspørgsel, og det må formodes, at kommunerne derfor har adgang til relevante tilbud, som anvendes til 

målgruppen. I høringsrunden er det særligt vigtigt at få input om, hvorvidt kommunerne kan være interesserede i at 

anvende det foreslåede tilbud til den sekundære målgruppe.  

 

Økonomi og budget 

FU og regionen har aftalt følgende vedr. tilbuddets økonomi: 

- Af faglige årsager og økonomisk bæredygtighed skal tilbuddet etableres med minimum 10 pladser 

- Region Nordjylland dækker 25 % af underskuddet for tilbuddet i opstartsperioden og de første tre driftsår, og 

kommunerne dækker i fællesskab de øvrige 75 %. Dette medvirker som incitament til, at Regionen som 

driftsherre sikrer en effektiv drift af tilbuddet, og at kommunerne tilskyndes til anvendelse af tilbuddet.  

- Der arbejdes videre med tre scenarier for underskuddets størrelse. Scenarierne kan give et indtryk af udgifter 

i etablerings- og opstartsperioden afhængig af belægningen. Størrelsen af underskuddet afhænger af 

kommunernes visitering til tilbuddet og de aflagte regnskaber. Jf. bilag 7 for en gennemgang af de tre 

scenarier og bilag 8 for den økonomiske betydning for de enkelte kommuner. 

- Der kan ikke opnås stordriftsfordele eller samarbejde med de særlige pladser, da dette dels er en særlig 

konstruktion med egen lovgivning, og dels da hverken målgrupperne eller den psykiatriske og socialfaglige 

ekspertise er sammenlignelige. 
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Med udgangspunkt i ovenstående har Regionen genberegnet de tre scenarier ift. underskudsdækning, som tidligere er 

forelagt kommunerne. .Jf. bilag 8 for en oversigt over den enkelte kommunes udgifter til underskudsdækning ved de 

fremlagte scenarier. 

 

Proces 

Det er aftalt med KKR formandsskabet, at det er det nye KKR, der skal behandle sagen. På den baggrund lægger FU og 

regionen op til følgende proces for den fremadrettede administrative og politiske behandling af etablering af det nye 

tilbud: 

Tidspunkt Forum Indstilling 

23. august 2021 DAS  Orientering om drøftelserne vedr. nyt tilbud 

 Præsentation af de foreslåede justeringer til 
målgruppe og finansiering samt den 
fremadrettede proces  

24. august-27. 
september 2021 

Børne- og ungechefkredsen 
 
Psykiatri- og 
Handicapchefkredsen 
 
Myndighedschefer 

 Høringsrunde ift. input til og behov for det 
nye tilbud med særligt fokus på: 
o Rummer den nye målgruppe-beskrivelse 

kommunernes behov  
o Vil man anvende det foreslåede tilbud til 

den sekundære målgruppe 

24. september 2021 Børne- og Ungedirektørmøde  Drøftelse af input fra høringen 

 Godkendelse af nyt tilbud og 
finansieringsplan 

18. November 2021 DAS møde   Drøftelse af input fra høringen 

 Godkendelse af nyt tilbud og 
finansieringsplan 

Marts 2022 KDK  Drøftelse af indstillingen til KKR 

Marts 2022 KKR  Anbefaling til byråd om at godkende tilbud 
og forslag til finansiering. 

Forår 2022  Kontaktudvalget  

April-maj 2022 
 

Socialudvalg  
Byråd 

 Godkendelse af nyt tilbud og 
finansieringsplan 

  
Bilag 

Bilag 7: Ideoplæg til nyt tilbud EFTERSENDES 

Bilag 8: oversigt over den enkelte kommunes udgifter ved underskudsdækning i opstartsperioden. 
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Bilag 7. Ideoplæg til nyt tilbud til unge med selvskadende adfærd

Bilag 8 Udgifter fordelt pr. kommune
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Punkt 6.

Revidering af Styringsaftalen

Resume

Styringsaftalen er blevet revideret, bl.a. på baggrund af de nationale standardkontrakter. FU bedes drøfte
ændringer, herunder tage stilling til om der skal igangsættes en proces for definitionen af tillægsydelser og
forhandlede takster.

 

Indstilling

Det indstilles, at

Den Administrative Styregruppe godkender Styringsaftalen 2022.
Den Administrative Styregruppe tager stilling til, hvornår kommunerne anbefales at benytte sig af
de nationale standardkontrakter.
Den Administrative Styregruppe tager orientering om proces for definition af tillægsydelser til
efterretning.

Beslutning:

DAS godkender den reviderede styringsaftale.

DAS er enige om, at man stadig anbefaler, at standardkontrakterne anvendes pr. 1. september.

Regionen fortæller, at grundet it-mæssige udfordringer, får de svært ved at være klar pr. 1. september, men det
ikke skal forstås som modvilje, blot it udfordringer. Så snart det er muligt vil de benytte sig af
standardkontrakterne.

DAS tager orienteringen om proces for tillægsydelser til underretning.
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Baggrund 

Den nuværende Styringsaftale gælder kun for 2021, da DAS besluttede, at man ønskede en ny for 2022, som kunne 

indeholde regler for den nye opdeling af taksterne i en basis- og servicetakst. Den nye opdeling forventedes at skulle 

gælde fra januar 2022. Ligeledes var antagelsen, at opdelingen kun ville medføre tekniske ændringer i Styringsaftalen 

og takstmodellerne. På den baggrund blev det besluttet, at det var tilstrækkelig med en administrativ godkendelse af 

Styringsaftalen 2022. 

 

Det har vist sig, at den nye takstmodel er blevet udskudt, så den først træder i kraft pr. januar 2023. Til gengæld har 

de nye nationale standardkontrakter medført, at der har været behov for en gennemgang af Styringsaftalen. På møde 

d. 25. marts 2021 besluttede DAS på den baggrund, at Styringsaftalen skal revideres, så den er i overensstemmelse 

med standardkontrakterne. 

  

Planen var oprindeligt, at både de nye standardkontrakter på voksenområdet og børn- og ungeområdet skulle ligge 

klar inden man påbegyndte revideringen af Styringsaftalen. Børne- og ungekontrakterne er dog ikke blevet klar, 

hvorfor KL kun har kunnet fremsende et udkast til børn- og ungekontrakten, som stadig mangler input fra ministeriet.  

 

Sagsfremstilling  

Styringsaftalegruppen har på baggrund af den endelige voksenkontrakt og den foreløbig børn- og ungekontrakt 

revideret Styringsaftalen. Hertil er der lavet mindre præciseringer, som ikke relaterer sig til standardkontrakterne. 

 

De væsentligste ændringer er: 

 Godkendelse af takster (afsnit 2.2.1): Det aftales, at de takster, som ligger klar til DAS mødet til 

oktober/november bliver forelagt DAS. Skulle en kommune ikke være klar med taksterne, vil de takster bliver 

godkendt særskilt. Enten i FU eller i en skriftlige høring i DAS kredsen. 

 Gennemsigthed i taksterne (afsnit 5.4.1): Der er lavet regler for, hvad driftsherren skal kunne beskrive, hvis 

myndighed ønsker et overblik over opbygningen af til at beskrive hovedydelsen og tillægsydelsen. 

 Underskudsdækning (afsnit 6.2.2): Det præciseres, at der ikke er solidarisk underskudsdækning i Nordjylland. 

 Afregning (afsnit 7.2): Tidligere har udgangspunktet i Styringsaftalen været, at regningen sendes til 

betalingskommunen. Standardkontrakterne foreskriver, at regningen sendes til handlekommunen. Dette er 

tilrettet, så regningen ved ny- og re-visiteringer sendes til handlekommunen. Regning for allerede visiterede 

borgere vil fortsat blive sendt til betalingskommunen med mindre andet aftales. 

 Aflastning (afsnit 7.3): Det er skrevet ind, at som udgangspunkt afregnes aflastningspladser ud fra bevilligede 

døgn og ikke anvendte døgn, som standardkontrakterne ellers har giver mulighed for. 

 

Tillægstakster 

I forbindelse med revideringen af Styringsaftalen har der været en drøftelse af, hvordan tillægstakster kan bruges, 

herunder afklaring af følgende:  

 Midlertidighed: Kan tillægsydelser være permanente eller vil de altid være midlertidige med en forventning 

om løbende opfølgning mellem myndighed og driftsherren? 

 Tillægsydelser ved differentierede ydelser: Vil en tillægsydelse altid være en ekstratakst oven på det øverste 

takstniveau i en differentieret takststruktur eller vil en tillægsydelse kunne bruges som en mellemvej mellem 

to takstniveauer, fx mellem niveau 6 og niveau 7? 

 Tilbudsportalens øverste takstniveau: Bør et tilbuds øverste takstniveau som udgangspunkt kunne indeholde 

den målgruppe, som er beskrevet i ydelsesbeskrivelsen, som fremgår af Tilbudsportalen eller kan man 

anmode om tillægsydelser. 
 

Der var stor uenighed om, hvorvidt tillægsydelser er midlertidige og om man kan forvente, at det øverste takstniveau 

kan indeholde den målgruppe, som er beskrevet på Tilbudsportalen. Der var mere enighed om, at tillægsydelser kan 
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bruges som en forhandlet takst mellem to niveauer, dog var der her forskellige ønsker til den endelige definition. 

Uenigheden var så stor, at der ikke kan findes enighed inden for den givende tidsfrist (godkendelse til DAS møde d. 23. 

august). Blandt andet vurderer Region Nordjylland, at det vil kræve en helt ny takststruktur i regionen, hvis 

tillægsydelser gøres midlertidige, hvorfor de ikke vil kunne godkende en revidering af Styringsaftalen, hvor der laves 

ændringer i dette. 

 

Kompromiset blev, at der ikke ændres i afsnittet omkring tillægsydelser/forhandlede takster, men at man vil anbefale 

FU, at der igangsættes en proces i efteråret 2021, hvor man kan nå frem til en enighed om, hvordan 

tillægsydelser/forhandlede takster fremadrettet skal defineres og benyttes. FU er enig heri, og vil igangsætte en 

proces i løbet af efteråret, hvor det vil blive muligt at drøfte perspektiverne i forhold til, hvordan 

tillægsydelser/forhandlede takster skal defineres. 

 

Ibrugtagning af standardkontrakter 

Da børn- og ungekontrakten ikke forventes at kunne nå at blive klar til DAS mødet d. 23. august, anbefaler 

Styringsaftalegruppen, at DAS fastholder, at det anbefales, at kommunerne benytter sig af voksenkontrakterne pr. 1. 

september 2021, men at man afventer med at anbefale brugen af børn- og ungekontrakterne til de ligger klar. 

 

Bilag: 

 Bilag 9. Udkast til Styringsaftalen 2022 
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Bilag 9. Udkast til Styringsaftalen 2022
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Punkt 7.

Socialtilsyn Nords budget 2022

Resumé

Socialtilsyn Nord har udarbejdet et budget for 2022. Budgettet forelægges KKR den 3. september 2021.

 

Indstilling

Det indstilles, at

Den Administrative Styregruppe drøfter Socialtilsynets budget 2022 med henblik på anbefalinger
til KKR

Beslutning:

Leif Serup præsenterer socialtilsynets budget.

Det aftales, at der ikke præsenteres et oplæg for KKR.

DAS godkender budgettet.
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Baggrund 

Jf. bekendtgørelsen om rammeaftaler skal kommunerne og regionen drøfte finansieringen af socialtilsynet for det 

kommende år. I den forbindelse har Socialtilsyn Nord fremsendt budget 2022 inkl. beskrivelse af udgiftsudviklingen. 

 

Sagsfremstilling 

Socialtilsyn Nord har udarbejdet et budget for 2022, der medfører et fald i budgettet på 3,2 pct. svarende til 1.134.119 

kr. (2022 pl), jf. tabel 1. Budgettet er udarbejdet under hensyntagen til følgende faktorer: 

 Den samlede opgaveportefølje for Plejefamilieområdet og Tilbudsafdelingen er blevet mindre. 

 Overskud fra Regnskab 2020 på kr. 834.784 er overført til Budget 2022 og indregnet i takster og objektiv 

finansiering. 

 Den 14. april 2021 blev en politisk aftale om styrkelse af socialtilsynet offentliggjort. Aftalen betyder blandt 

andet, at fire specialistfunktioner samles under hvert sit socialtilsyn. Den ene specialistfunktion handler om 

tilsyn med tilbud, der indgår i en koncern eller koncernlignende konstruktion. Det får en økonomiske 

betydning for Socialtilsyn Nord, fordi det indebærer, at Socialtilsyn Nord enten vil skulle afgive 22 tilbud til 

andet socialtilsyn, eller vil skulle modtage et større antal tilbud fra øvrige socialtilsyn. Fordelingen af 

specialistfunktioner besluttes politisk senere på året, men det er meldt ud, at der forventes en længere 

overgangsperiode. På den. 
 
Tabel 1. Udviklingen i budgettet fra Budget 2021 til Budget 2022 

 2021 (i 2022 pl) 2022 

Budget samlet 34.951.021 33.816.902 

Heraf Tilbudsafdelingen 15.446.825 15.071.475 

Heraf Plejefamilieafdelingen 19.504.196 18.745.427 

 

Tabel 2. Udvikling i Socialtilsyn Nords opgaver fra Budget 2021 til Budget 2022 

 2021 2022  

Plejefamilier 1.000 980 

Plejefamilier, nygodkendelser 110 90 

Tilbud 280 272 

Tilbud, nygodkendelser 15 10 

Væsentlige ændringer 70 70 

Godkendelse  BPA virksomheder 3 3 

 

Der lægges op til en drøftelse i DAS vedr. socialtilsynets budget med henblik på om der er bemærkninger hertil. 

Budgettet forelægges KKR den 3. september 2021. 

 
Bilag  

Bilag 10: Notat vedr. Socialtilsyn Nords budget 2021 

Bilag 11: Takstoversigt og opgaveportefølje for de fem socialtilsyn i 2021 og 2022 
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Bilag 10. Budget 2022 - Socialtilsyn Nord

Bilag 11. Takstoversigt og opgaveportefølje 2022 og 2021
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Punkt 8.

Afslutning af fokusområde Socialfagligt fokus på beskæftigelse

Resume

Det sidste initiativ i fokusområde 1 fra Nordjysk Socialaftale 2018-2020 ”Socialfagligt fokus på beskæftigelse”
forelægges med henblik på endelig godkendelse, hvormed fokusområdet kan afsluttes.

 

Indstilling

Det indstilles, at

Den Administrative Styregruppe godkender pjecen ”Førtidspensionister og arbejde”
Den Administrative Styregruppe godkender, at fokusområde 1 ”Socialfagligt fokus på
beskæftigelse” afsluttes

Beslutning:

DAS godkender pjecen.

DAS kredsen kvitterer for resultaterne, og godkender at fokusområdet afsluttes.
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Punkt 8: Afslutning af fokusområde Socialfagligt fokus på beskæftigelse



Baggrund 

Med Nordjysk Socialaftale 2018-2020 har der været fokus på, hvordan man kan få borgere med et handicap tættere 

på beskæftigelse. Med fokusområde 1 ”Socialfagligt fokus på beskæftigelse” nedsatte DAS en arbejdsgruppe på tværs 

af social-, beskæftigelses- og ungeområdet, samt repræsentanter fra Psykiatrien, KLAPjob og borgerrepræsentanter. 

 

Arbejdsgruppen udpegede to målgrupper, som man ønskede at have fokus på: 

A. Borgere med en førtidspension, som ønsker at komme i beskæftigelse. 

B. Borgere med psykiske udfordringer (som ikke har en førtidspension). 

 

DAS og FU Beskæftigelse har løbende godkendt målgrupperne og de initiativer, som arbejdsgruppen har foreslået, 

ligesom FU Social og FU Beskæftigelse har mødtes for at beslutte, hvad der vil give mening at igangsætte på tværs af 

kommunerne og fagområderne. Nedenfor et kort oprids af de initiativer, som har været igangsat: 

 

A: Borgere med en førtidspension, som ønsker at komme i beskæftigelse 

Socialområdet har engang imellem borgere med en førtidspension, som ønsker at komme i beskæftigelse, men som 

har brug for støtte i vejen dertil. Da førtidspensionister har et forsørgelsesgrundlag, og derfor ikke fremgår 

jobcentrenes systemer, har jobcentrene ikke fokus på dem. Arbejdsgruppen har ikke ønsket at arbejde for, at 

kommunerne aktivt skal forsøge at få borgere med en førtidspension i beskæftigelse. I stedet har fokus været på at 

afklare, hvilke muligheder førtidspensionister har for at komme i beskæftigelse. Dertil har arbejdsgruppen ønsket at 

understøtte, at de nordjyske kommuner på tværs af social- og beskæftigelsesområdet får afklaret, hvad kommunen 

gør, hvis en borger med en førtidspension ønsker at komme i beskæftigelse. 

 

Initiativ A1: Temadag 

Der blev afholdt en temadag d. 6. marts 2020 på tværs af social- og beskæftigelsesområdet, hvor der var faglige oplæg 

fra kommuner og private samarbejdspartnere. Dertil var der tid til kommuneopdelte drøftelse på tværs af social- og 

beskæftigelsesområdet i forhold til, hvordan de to forvaltninger i de enkelte kommuner ønsker at kommunikere og 

samarbejde omkring borgere med en førtidspension, som ønsker at komme i beskæftigelse. 

 

Initiativ A2: Pjece til borgere med en førtidspension 

Der er udarbejdet en pjece rettet mod borgere med en førtidspension, som ønsker at komme i beskæftigelse, jf. 

sagsfremstillingen.  

 

Borgere med psykiske udfordringer 

Initiativ B1: IPS temadag 

Der blev afholdt en temadag d. 5. februar 2021 på tværs af social- og beskæftigelsesområdet, hvor kommunerne blev 

præsenteret for IPS metoden samt erfaringer fra enkelte kommuner. Dertil var der oplæg fra nogle af de konsulenter, 

som er eksperter på området, som kan hjælpe kommunerne med at komme i gang med IPS. 

 

Initiativ B2: IPS erfa gruppe 

På baggrund af temadagen er der etableret en erfa gruppe på tværs af de nordjyske kommuner og Psykiatrien, hvor 

fokus er på erfaringsudveksling om implementering og drift af IPS. Erfagruppen er primært repræsenteret med ledere 

og chefer fra beskæftigelsesområdet samt den ledende socialrådgiver fra Psykiatrien. 

 

Sagsfremstilling  

Det blev besluttet, at der skal udarbejdes en pjece rettet til borgere med en førtidspension, som har et ønske om at 

komme i en eller anden form for beskæftigelse.  
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Tanken med pjecen har ikke været, at pjecen skal sendes til alle borgere med en førtidspension, men at den skal være 

tilgængelig online på kommunernes hjemmesider og kan ligge fremme på væresteder, beskyttede værksteder og 

andre steder, hvor den kan være tilgængelig for førtidspensionister med ønsker om job eller uddannelse. 

 

Pjecen giver en kort og overordnet beskrivelse af nogle af de muligheder, der er for førtidspensionister: 

 

 Ordinær beskæftigelse på nedsat tid 

 Løntilskud (skånejob) 

 Fleksjob 

 Uddannelse 

 Mulighed for støtte under job og uddannelse 

 

Dertil er der opgivet kontaktoplysningerne til alle de nordjyske kommuner, ligesom der henvises til KLAPjob, som har 

samarbejde med de fleste nordjyske kommuner omkring borgere med en førtidspension.  

 

Pjecen til borgere med en førtidspension er udarbejdet af repræsentanter fra arbejdsgruppen med løbende dialog 

med jobcenterchefkredsen.  

 

Bilag: 

 Bilag 12. Pjecen ” Førtidspensionist og arbejde”  
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Bilag 12. Pjece - Førtidspensionist og arbejde
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Punkt 9.

Data til undersøgelse vedr. uvisiterede og midlertidige indsatser

Resume

DAS har på møde den 24. juni besluttet at den kvalitative undersøgelse om uvisiterede og midlertidige
indsatser (§82), som udføres af UCN skal suppleres af mere objektive data. Det fremlægges forslag til data,
som der kan opgøres for alle fire indsatser, og der ønskes en drøftelse i DAS med henblik på om det fremlagte
forslag matcher DAS’ ønsker.

Indstilling

Det indstilles, at:

DAS beslutter hvilke data undersøgelsen om midlertidige og uvisiterede indsatser skal
suppleres med

Beslutning:

DAS godkender at der opgøres på de foreslåede data.

Det tilføjes, at det er relevant, at undersøgelsen enten kvalitativt eller kvantitativt har fokus på om sager
afsluttes.

DAS SocialDAS SocialDAS SocialDAS Social

DAS Social Møde den 23.08.2021
kl. 13.00 Side 1 af 2
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Baggrund 

DAS har besluttet at igangsætte en undersøgelse, som skal belyse effekten af konkrete uvisiterede og midlertidige 

indsatser. Der er udvalgt fire indsatser, som skal undersøges, hvilket er: 

 Fremdrift, Aalborg Kommune 

 Den Gode Modtagelse, Hjørring Kommune 

 Det sociale Pitstop, Frederikshavns Kommune 

 Drivhuset (og myndighedsfokus), Thisted Kommune 

UCN skal i løbet af 2. halvår 2021 gennemføre en kvalitativ undersøgelse. I den forbindelse gennemføres to 

fokusgruppeinterview på hvert tilbud – et med medarbejdere og et med borgere. Fokus vil være de faglige og 

borgermæssige gevinster. DAS har besluttet at supplere det kvalitative fokus med mere objektive data i den 

udstrækning, det kan lade sig gøre.  

For at undersøge hvad der rent praktisk kan lade sig gøre at trække af data har sekretariatet mødtes med 

repræsentanter fra økonomiområdet i hver af de deltagende kommuner. Her blev det drøftet, hvilke data der 

registreres ift. de forskellige indsatser, og hvilke data det er muligt at indhente. 

Sagsfremstilling 

Det vurderes, at det ikke er muligt at trække økonomiske data, der belyser de konkrete udgifter til borger og borgers 

indsatser ift. § 82 tilbuddene. De valgte tilbud har rammebevillinger, og det vurderes at det er uhensigtsmæssigt at 

sammenligne rammebevillinger på tværs af tilbuddene, da der kan være mange konkrete årsager til at de forskellige 

tilbuds rammebevillinger varierer. Til gengæld er det muligt at trække data, der beskriver borgerflow og borgerne. I 

kombination med dette kan der trækkes data på udviklingen i bostøtte. Dette er relevant da en del af forudsætningen 

for de midlertidige og uvisiterede indsatser er, at det i nogle tilfælde kan være et alternativ til bostøtte. 

Det foreslås, at der trækkes følgende data: 

 Borgere i de konkrete § 82 tilbud som har afsluttet tilbuddet indenfor de sidste 6 måneder (perioden marts-

september 2021). Der opgøres på følgende parametre: 

o Aldersfordeling 

o Hvor lange er forløbene (Hjørring og Frederikshavn undersøger om de kan trække disse tal) 

o Fordeling af pensionister (Hjørring og Frederikshavn undersøger om de kan trække disse tal) 

o Hvor mange får efterfølgende en indsats/et tilbud? herunder hvilken type indsats/tilbud? 

 Udvikling i bostøtte fra 2018 – september 2021  

o Der opgøres pr. timer og pr. månedsbasis 

Der gøres opmærksom på, at der er behov for at tage følgende forbehold ift. dataene: 

- Validiteten af data: Flere af driftsherrerne er i gang med at skifte omsorgssystem, hvilket giver udfordringer 

ift. at trække data ud af systemerne. Data bliver for nogle af indsatserne sammenstykket via håndholdte 

lister, excel ark og udtræk fra omsorgssystemerne 

- Nogle af borgerne der modtager § 82 indsatser er anonyme, og registreres derfor ikke i omsorgssystemerne 

men snarere manuelt.  

- 2020 og 2021 er ikke retvisende for aktiviteten i § 82 og 85 indsatser, da corona har påvirket efterspørgslen, 

og flere af tilbuddene har været lukket i marts og april 2020. 

- Udviklingen i bostøtte (§85) har mange forklaringer, som ikke nødvendigvis er sammenhængende med § 82 

tilbuddene. 
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Punkt 10.

Orientering om centrale udmeldinger

Resume

Kommunerne afrapporterede december 2020 på de tre centrale udmeldinger som Socialstyrelsen udsendte i
henholdsvis 2019 og 2020. Socialstyrelsen har behandlet kommunernes afrapporteringer og der gives en
kort tilbagemelding på Socialstyrelsens foreløbige konklusioner og den fremadrettede proces.

Indstilling

Det indstilles, at

DAS tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.
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Orientering 

Den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser 

Socialstyrelsen bemærker, at kommunernes afrapporteringer tydeliggør, at der er kommet flere borgere i 

målgruppen. Ligeledes er der også kommet flere højt specialiserede tilbud til målgrupperne. Socialstyrelsen 

bemærker, at de ikke har fået bekræftet deres bekymring for en afspecialisering af tilbudsviften til målgruppen, og 

ligger op til at behandlingen af den centrale udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser afsluttes. 

 Dette skal godkendes af det Faglige Råd den 5. oktober. 

Den centrale udmelding om borgere med udviklingshæmning og dom 

Afrapporteringerne forstærker Socialstyrelsens bekymring for, hvorvidt Kofoedsminde fortsat er i stand til at 

imødekomme behovet for sikrede pladser på landsplan. Socialstyrelsen konkluderer således, at der er behov for 

oprettelse af endnu en sikret afdeling. Den nye afdeling kan med fordel oprettes i Vestdanmark. 

Socialstyrelsen vurderer, at der er behov for at indgå i yderligere dialog med kommunerne for at undersøge, om der 

kan sikres opbakning til en løsning ift. etablering af et nyt tilbud. Kan der ikke opnås enighed på tværs af kommunerne 

i de fem regioner anbefaler Socialstyrelsen, at kommunalbestyrelserne tager den centrale udmelding i fornyet 

behandling med det formål at afrapportere koordinerede løsningsforslag til den fremadrettede tilrettelæggelse af 

tilbudsstrukturen på området.  

Socialstyrelsen vil også gå i intensiveret dialog med Social- og Ældreministeriet, hvor der er nedsat en arbejdsgruppe 

med henblik på at udrede og finde løsninger på problemstillingerne vedr. borgere med udviklingshæmning og type 1-

dom samt Kofoedsminde. Dette fordi en oprettelse af et evt. supplerende tilbud i Vestdanmark kræver drøftelser 

vedr. ændret lovgivning (jf. objektiv finansiering og optagepligt ift. Kofoedsminde). 

Den centrale udmelding om gravide kvinder med rusmiddelmisbrug 

Afrapporteringerne forstærker Socialstyrelsens bekymring for, hvorvidt der på landsplan findes leverandører, som er i 
stand til at levere en helhedsorienteret og højt specialiseret døgnbehandlingsindsats til målgruppen. Socialstyrelsen 
vurderer ikke, at der er sket en tilstrækkelig koordinering imellem kommuner og regioner samt at kommunerne ikke 
har afrapporteret tilstrækkelige løsningsforslag til den fremadrettede tilrettelæggelse af tilbudsstrukturen på 
området.  
 
Socialstyrelsen vurderer således, at der på nuværende tidspunkt ikke findes tilbud, der i tilstrækkelig grad kan 
imødekomme målgruppens behov, og at der er et behov for tættere koordinering, som sikrer, at den højt 
specialiserede døgnbehandlingsindsats kan leveres, når der er behov for den.  
 
Socialstyrelsen vil nu gå i dialog med formændene for De Administrative Styregrupper for at undersøge muligheden 
for i fællesskab at finde løsninger på de udfordringer Socialstyrelsen sker. Hvis det ikke kan lade sig gøre udsendes Den 
Centrale Udmelding på ny. 
 
Proces 

Sekretariaterne i hver landsdel koordinerer høringssvarene, som udarbejdes og fremsendes til Socialstyrelsen inden 

den 23. august. FU godkender høringssvarene inden fremsendelse. 

Særligt ift. den centrale udmelding om gravide rusmiddelmisbrugere er det relevant at bemærke, at høringssvaret vil 

indeholde en kritik af at man vil genudsende den centrale udmelding mhbp. at finde nye løsningsforslag, da der er 
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forhold som skal på plads for at det kan lade sig gøre at arbejde med succesfulde løsninger til målgruppen herunder 

lovgivning og viden. 

Processen ift. Socialstyrelsens behandling af de centrale udmeldinger fremgår herunder: 

Tidsperiode Proces Bemærkninger 

9. juli-23. august  Socialstyrelsens afrapporteringer er i 
høring 

 

24. august-ultimo 
september 

Rapporterne behandles internt i 
Socialstyrelsen mhbp. justeringer i 
forlængelse af høringsperioden 

 

5. oktober Møde i det faglige råd Det forventes, at den Centrale 
Udmelding vedr. borgere med svære 
spiseforstyrrelser afsluttes på dette 
møde 

Medio oktober Dialogmøde vedr. CU om gravide kvinder 
med rusmiddelmisbrug og borgere med 
udviklingshæmning og dom 

På mødet aftales en proces for de to 
centrale udmeldinger. 
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Fælles for alle sammenfatningerne 

Socialstyrelsen har i sammenfatningerne bemærket, at de ikke kan vurdere udfordringsbilledet og 

opbakningen til løsningsforslagene, da der ikke er koordineret på tværs. Formuleringen er således: ”Det 

bemærkes, at det er svært for Socialstyrelsen at vurdere omfanget af udfordringsbilledet samt opbakningen 

til de afrapporterede løsningsforslag, da afrapporteringerne ikke er lavet ens i de fem regioner, og heller 

ikke er koordineret på tværs heraf”. 

Dette kan vi ikke genkende, idet kommunerne har koordineret løbende om de Centrale Udmeldinger både 

internt i landsdelen og på tværs af de forskellige landsdele om såvel indhentning af data, udfordringer og 

løsninger. Når der er forskel på de indmeldte udfordringer og løsninger så skyldes det ikke manglende 

koordinering, men forskellige forhold på tværs af landsdelene.  

Internt såvel som på tværs af landsdelene er der forskel på målgruppestørrelsen, kendskab til 

målgrupperne, det eksisterende udbud af indsatser, samarbejdsformer, kommunestørrelser osv. Dette 

giver forskellige udfordringer og fordrer forskellige løsninger. 

I forhold til alle afrapporteringerne har kommunerne koordineret på tværs af hele landet. Der er således 

sket følgende koordinering: 

 Fælles udarbejdelse af et spørgeskema, metatekst og forklaring til spørgeskemaet som er brugt i 

alle kommuner 

 Fælles metode for indhentning af data og udvælgelse af tilbud 

 Fælles udarbejdelse af centrale afsnit 

 Drøftelse af udfordringer og løsningsmuligheder, som medtages i hver regions rapport.  

o I Nordjylland har der været en konkret vurdering af om de andre landsdeles udfordringer 

kan genkendes i Nordjylland samt om man kan finde brugbar inspiration i de andres 

løsninger  

 Fælles drøftelse og koordinering af Socialstyrelsens opfølgende spørgsmål 

 

Vedr. den centrale udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom 

 Det bemærkes, at kommunerne ikke er kommet med et forslag til finansieringsform til et nyt tilbud 

i Vestdanmark fordi dette naturligt vil indgå i dialogen om etablering af tilbud. Der er flere forhold 

der gør sig gældende før det er relevant at snakke finansieringsform, og vi forholder os uforstående 

overfor, at det fremgår som et element i sammenfatningen. 

 Der står at Socialstyrelsen ikke kan vurdere grundlaget for det videre arbejde med løsningsforslaget 

om etablering af et nyt tilbud i Vestdanmark, da det ikke er koordineret på tværs af de fem KKR’er. 

Det bemærkes her, at kommunerne ikke er blevet bedt om konkrete beslutninger, men om en plan 

for den fremadrettede tilrettelæggelse af indsatsen. Såfremt Socialstyrelsen ønsker en mere 

detaljeret beskrivelse eller konkrete beslutninger opfordrer vi til, at dette tydeliggøres i 

fremadrettede centrale udmeldinger. 
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Vedr. den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser 

 De nordjyske kommuner noterer sig, at den centrale udmelding anbefales lukket og er enige heri. 

 Der gøres opmærksom på at de sammenfattede udfordringer ikke opleves af alle kommunerne, og 

der kan være stor forskel på udfordringer i de forskellige landsdele. Der ønskes en tydelig angivelse 

af i hvilken rapport de oplistede udfordringer er fremhævet.  

 Der gøres endvidere opmærksom på, at årsagen til, at der er forskel på, hvordan man har 

afrapporteret udfordringerne i de forskellige rapporter ikke skyldes manglende koordinering, men 

bevidste forskelle i afrapporteringerne, som skyldes at der er forskellig tradition for hvordan man 

anvender og behandler input fra kommunerne. Såfremt Socialstyrelsen fremadrettet ønsker 

ensartet metode herfor så anbefales det, at Socialstyrelsen tydeliggør, hvilke oplysninger de 

ønsker.   

Vedr. den centrale udmelding for gravide kvinder med rusmiddelmisbrug 

 Vi finder stiller os skeptiske overfor at man overvejer, at anmode om fornyet behandling af den 

centrale udmelding. Som vi tidligere har tydeliggjort i brev til Socialstyrelsen så mener vi at en 

central udmelding ikke er det rigtige redskab til en målgruppe i denne størrelsesordning.  

 På landsplan er der de sidste 3 år visiteret mellem 6-9 kvinder til døgnbehandling om året. Med en 

så lille målgruppe er det yderst vanskeligt at drive et højt specialiseret døgntilbud - både fagligt og 

økonomisk - selv under den forudsætning at samtlige af de visiterede kvinder blev visiteret til 

samme tilbud. 

 Vi vurderer, at målgruppen for den centrale udmelding er for snæver og så gerne at man i en 

fornyet behandling udvidede målgruppen til også at omhandle de udsatte kvinder/familier efter 

barnet er født. 
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Punkt 11.

FU orienterer.

Resumé

FU orienterer om beslutninger taget siden sidste DAS møde samt fremtidige FU aktiviteter med særlig relevans
for DAS.

Indstilling

Det indstilles, at

Den Administrative Styregruppe tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

Sekretariatet oplyser, at FU har godkendt nye takster for Jammerbugt Kommune. Grundet kommunikationsfejl
mellem sekretariatet og Jammerbugt kommune er det kun en grundtakst der fremgår af Takstbilaget for
Toftehøj i Jammerbugt (1.641 kr.).

Der skulle egentlig have fremgået fire differentierede takster, jf. nedenfor. De nye takster skrives ind i
Takstbilaget, som er vedhæftet referatet.

2021 Pladser Døgn Belægning Antal
døgn

Omkostninger Døgntakst

Takst
1

2 365 95% 694 618.526 891,89

Takst
2

1 365 95% 347 373.086 1.075,95

Takst
3

11 365 95% 3814 5.157.018 1.352,04

Takst
4

17 365 95% 5895 11.496.118 1.950,23
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Sagsfremstilling 

Siden sidste DAS møde har FU taget beslutning om følgende: 

 
Udbud/Efterspørgsel 

FU har godkendt, at der indsamles yderligere input ift. at kvalificere udfordringerne vedr. følgende målgrupper: 

 Psykiatriborgere med udfordrende adfærd  

 Borgere med meget svær autisme (evt. tillægsdiagnose)  

 Aflastning til udviklingshæmmede borgere med udfordrende adfærd (med behov for skærmning) 

 

Indsamlingen af yderligere input følger denne tidsplan: 

 28. juni-16. august: Spørgsmål udsendes til kommunale myndighedsfolk 

 23. august-3. september: På baggrund af myndigheds svar udarbejdes konkrete cases om de borgergrupper  

 som der er udfordringer med. Disse sendes i høring ved konkrete driftsherrer om/under hvilke  

 forudsætninger driftsherrerne vil kunne håndtere målgruppen 

 Uge 37: Kvalificering i Socialudviklingsgruppen 

 29. september: resultaterne forelægges FU 

 18. november: resultaterne forelægges DAS 

 

Opfølgning på brev til UCN 

 

DAS kredsen sendte i maj et brev til UCN om følgende: 

 Ønske om supplering af uddannelsesudvalget med endnu et medlem fra det specialiserede socialområde 

 Ønske om afholdelse af møde mellem uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen og kommunerne vedr. 

kvalitet i uddannelsen 

 Orientering om at der afholdes møde på tværs af kommunerne vedr. praktikpladser på det specialiserede 

socialområde 

 

UCN har nu svaret, og afviser supplering af uddannelsesudvalget i indeværende udvalgsperiode, eftersom udvalget 

har den maksimale størrelse. Ift. møderne så er UCN særdeles positive heroverfor. 

 

FU har besluttet at tage UCN’s tilbagemelding til orientering 

 

Uhensigtsmæssige dokumentationskrav og dobbelttilsyn 

I 2020 rejste DAS en problemstilling i KL’s Koordinatiosforum vedr. de mange og ressourcetunge dokumentationskrav, 

der er i lovgivningen for godkendelse og tilsyn af de sociale tilbud. Koordinationsforum besluttede, at 

uhensigtsmæssighederne skulle bringes ind i arbejdet med styrkelsen af lovgivningen vedr. tilsynene. Dette arbejde er 

nu afsluttet, men har ikke givet en løsning på de oplevede udfordringer. Koordinationsforum besluttede endvidere at 

udvide fokus til også at handle om overlap mellem forskellige typer tilsyn, hvilket der heller ikke er fremkommet 

løsninger på. KL er pt. i gang med at undersøge, hvordan man bedst muligt kan gå videre med problemstillingerne.  

 

FU har taget orienteringen til efterretning, og besluttet at man fra FU’s side vil holde fokus på arbejdet, og rejse 

problemstillingen på ny, såfremt der ikke snarest sker noget i sagen. 

  

Data webinar 

DAS besluttede på mødet d. 20. januar, at man ønsker at se på muligheden for at lave et fælles datakvalitetsprojekt, 

så de data der produceres der sendes fra de nordjyske kommuner til Danmarks Statistik bliver mest muligt 

sammenlignelige og retvisende. 
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På den baggrund blev der nedsat en datagruppe med repræsentanter fra flere kommuner. Datagruppen vurderede 

ikke, at det vil give mening med et større dataprojekt, hvor fokus vil være på at skabe ensartet registrering. I stedet 

anbefalede datagruppen, at der afholdes et webinar med fokus på at skabe god datadisciplin og opfølgning.  

 

FU har godkendt, at der afholdes et webinar, som forventes afholdt til oktober/november med deltagelse fra 

Danmarks Statistik og nogle af de kommuner, som er kommet langt med datadisciplin og opfølgning. 

 

Nye takster for specialbørnehjemmene 

Region Nordjylland har opdaget, at de har indberettet de forkerte takster til takstbilaget for 2021 for 
specialbørnehjemmene. Taksten i takstbilaget var indberettet for høj. Regionen har dog hele året faktureret 
kommunerne for den rigtige (og lavere) takst. 

Ydelse Pladsantal Takst i Takstbilaget Opkrævet (korrekt) takst 
Døgnophold, Målgruppe 2.2 10 4.308 4.114 

Døgnophold, Målgruppe 2.3 2 4.963 4.769 

Døgnophold, Målgruppe 2.4 6 7.202 7.008 

 

FU har godkendt den reviderede takst.  

I praksis betyder det, at takstbilaget rettes til, hvilket for indflydelse på takstbilaget 2022. Hvert år skal vises 
udviklingen i taksterne, hvor det kræver en forklaring ved væsentlige takstændringer. Med en lavere takst vil den 
procentvise stigning/fald være anderledes end ved den oprindelige takst. 

 

Kobling mellem DAS, Psykiatri- og handicapchefkredsen og Socialudviklingsgruppen 
Sekretariatet og psykiatri- og handicapchefkredsen har drøftet koblingen mellem DAS og psykiatri- og 
handicapchefkredsen og Socialudviklingsgruppen. Kredsen bemærker, at det er vigtigt at bibeholde netværksdelen i 
møderne, og at sekretariatets tilstedeværelse i sig selv gør, at møderne bliver mere formelle.  

Det er aftalt med FU, at Socialudviklingsgruppen og Psykiatri- og Handicapchefkredsen evaluerer organiseringen og 
deres kobling til hinanden og til DAS på de kommende møder i september. DAS får en sag til behandling den 18. 
november. 
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Takstbilag 2021 (august 2021)
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Bilag:
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Punkt 12.

Eventuelt

Beslutning:

DAS aftaler, at der til næste møde præsenteres en årsplan for DAS møder 2022, hvor det angives hvilke møder
der som udgangspunkt er virtuelle. Det foreslås, at hver andet møde afholdes virtuelt eller som minimum
møder med få dagsordenspunkter.
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Punkt 13.

Næste møde

Næste møde er d. 18. november 2021 kl. 13.00-16.00 i Regionshuset

Beslutning:

.
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