
Orientering 

Siden sidste DAS møde har FU truffet beslutning om følgende: 

Takstændring på Kompasset 

FU har godkendt ny takst på den sikrede institution Kompasset. Taksten nedsættes med 578 kr. gældende pr. 

1.1.2022. 

Takstændringen skyldes, at regionerne og kommunerne grundet stor efterspørgsel af sikrede pladser har indgået 

aftale om udvidelse af det samlede antal pladser for at imødekomme efterspørgslen. Det betyder, at Den sikrede 

institution Kompasset i Region Nordjylland konverterer to fleksible pladser til to permanente pladser. 

Med udvidelsen af to permanente pladser på Den sikrede institution Kompasset sker der ligeledes en ændring af 

tilbuddets budget og takst. Tilbuddet har tidligere haft to fleksible pladser for at kunne håndtere midlertidig 

overbelægning, men disse har ikke indgået i tilbuddets budget. Disse pladser gøres nu permanente. Kompasset har 

dermed allerede de fysiske forudsætninger for at udvide med to pladser. Med udvidelsen øges kun de variable 

omkostninger og ikke de faste, hvorfor der sikres stordriftsfordele og bedre udnyttelse af de nuværende ressourcer. 

Dette fører ligeledes til en takstnedsættelse i 2022. 

Taksten ser således ud: 

Takster på Kompasset før og efter udvidelse af pladser 

Takst før udvidelse (8 pladser) 7.223 kr. 

Takst efter udvidelse (10 pladser) 6.645 kr. 

Forskel i takst - 578 kr. 

 

Flytning af drøftelsen med chefniveauet 

FU har besluttet at flytte drøftelse med chefniveauet til et fremtidigt temamøde. Baggrunden er situationen i 
sekretariatet, som gør at der ikke er mulighed for at få fulgt op på drøftelsen i umiddelbar forlængelse af mødet.  

Det ønskes at bibeholde drøftelsen på et senere tidspunkt. Formålet med drøftelsen er et strategisk perspektiv på 
året, og man kan derfor enten udsætte den til 2023 eller afvente evalueringen af det specialiserede socialområde, 
udarbejdelsen af Nordjysk Socialaftale 2023-2024 &/ psykiatriplanen. Når den nye konsulent er tiltrådt, vil det blive 
vurderet, hvornår man kan afholde drøftelsen. 

Udmøntning af Nordjysk Socialaftale 2021-2022 

FU har besluttet at pause udmøntningen af Socialaftalen grundet vakance i sekretariatet, og som følge af at 
evalueringen af det specialiserede socialområde og 10 års planen for psykiatrien forventes at fylde snart.  

FU ønsker, at udmøntningen genoptages når der er mere ro på sekretariatet. Senere på året vil FU blandt andet tage 
stilling til om man skal indstille til DAS, at der afholdes et laboratorie i 2. halvår af 2022 som del af udmøntningen af 
fokusområde 3.  

 

Godkendelse af budget 2022 og regnskab 2021 



FU har godkendt sekretariatets budget 2022 og regnskab 2021, som forelægges KKR i marts. 

Sekretariatet er gået ud af 2021 med et resultat på 352.579, hvilket skyldes vakant stilling og corona nedlukningerne, 
der har ført til færre arrangementer og udviklingstiltag. Budgettet for 2022 er ligeledes præget af færre udgifter 
grundet vakance og barsel, og FU pointerer, at der er midler til projekter eller initiativer, såfremt der er nogle der er 
relevante og der igen er overskud i sekretariatet. 


