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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Det indstilles at,

DAS godkender dagsordenen

DAS SocialDAS SocialDAS SocialDAS Social

DAS Social Møde den 28.01.2022
kl. 11.00 Side 1 af 1

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden



Punkt 2.

Godkendelse af referat fra seneste møde

Indstilling

Det indstilles, at:

DAS godkender referat fra mødet den 18. november 2021

DAS SocialDAS SocialDAS SocialDAS Social

DAS Social Møde den 28.01.2022
kl. 11.00 Side 1 af 2

Punkt 2: Godkendelse af referat fra seneste møde



Referat DAS den 18. november 2021

DAS SocialDAS SocialDAS SocialDAS Social

Bilag:

DAS Social Møde den 28.01.2022
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Punkt 3.

Årshjul 2022

Resume

DAS drøftede den 18. november 2021 udkast til årshjulet for 2022. Da der grundet kommunal- og regionalvalg
endnu ikke var fastlagt udvalgsmøder for 2022 godkendte DAS de to første møder i 2022, og udsatte den
endelige behandling af årshjulet.

Indstilling

Det indstilles, at

DAS Social godkender årshjulet

DAS SocialDAS SocialDAS SocialDAS Social

DAS Social Møde den 28.01.2022
kl. 11.00 Side 1 af 2

Punkt 3: Årshjul 2022



Baggrund 

I planlægningen er der så vidt muligt taget højde for KL’s arrangementer, møder i de øvrige direktørkredse samt 

udvalgsmøder. DAS møderne ligger som udgangspunkt ca. 3 uger før KKR møderne. 

FU har besluttet, at de første møder i 2022 anvendes til at give et strategisk perspektiv på 2022 dels gennem en 

drøftelse med børne- og ungedirektørkredsen og dels via en drøftelse med chefniveauet om relevante udfordringer og 

fokusområder, som bør tages op i 2022. 

Halvdelen af DAS møderne er som udgangspunkt planlagt som fysiske møder.  

Sagsfremstilling 

Nedenfor er forslag til møder i DAS samt dato for Socialpolitisk Dialogforum: 

Måned Mødeforum Mødetype  Forventede sager 

28. Januar 
9.30-12.30 
 
Temamøde inkl. B&U 
kredsen 
12.30-13.30 

DAS  Fysisk. 
 
Gæster til temadrøftelsen: 
- Børne- og 

ungedirektørkredsen 

o Start på Nordjysk Socialaftale 2023-2024 
 

Temadrøftelsen 
o Drøftelse med børne- og ungedirektørkredsen 

om fælles fokus og punkter i 2022  

2. Marts kl. 13-16 DAS  Fysisk med gæster 
- Myndighedschefer og 

Psykiatri- og 
handicapchefkredsen 

 

o Strategisk perspektiv på året (deltagelse af 
chefer) 

o Undersøgelse § 82 indsatser 
o Drøftelse af program og ønsker til Socialpolitisk 

Dialogforum  
o Udmøntning i 2. halvår af Nordjysk Socialaftale 

2021-2022 

23. Maj kl. 13-16 DAS  Virtuel o Udbud/efterspørgsel 
o Socialtilsyn Nord årsrapport 
o 1. udkast til Nordjysk Socialaftale 2023-2024 

10. juni kl. 9-13.00 
 

Socialpolitisk 
Dialogforum 

Konference o Input til visionen for Nordjysk Socialaftale 2023-
2023 

19. August kl. 13-16 DAS Virtuel o Godkendelse Nordjysk Socialaftale 2023-2024 
o Udpegning til FU Social 

27. oktober kl. 13-16 
 

DAS Fysisk 
 

o Godkendelse af takstbilag 
o Afslutning af udmøntning Nordjysk Socialaftale 

2021-2022 
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Punkt 4.

Emner for Nordjysk Socialaftale 2023-2024

Resume

DAS besluttede på mødet den 18. november 2021, at DAS skulle udpege emner for Nordjysk Socialaftale
2023-2024, og at det politiske niveau skal inddrages i den overordnede vision for aftalen. På baggrund af
drøftelserne på DAS mødet har FU peget på mulige emner for den kommende socialaftale.

Indstilling

Det indstilles, at:

DAS Social beslutter, hvilke emner der skal indgå i Nordjysk Socialaftale 2023-2024    

DAS SocialDAS SocialDAS SocialDAS Social

DAS Social Møde den 28.01.2022
kl. 11.00 Side 1 af 3
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Baggrund 

DAS godkendte på mødet den 18. november processen for udarbejdelse af Nordjysk Socialaftale 2023-2024, som 

medfører følgende tidsplan: 

Tidspunkt  Forum Handling  

November 2021 DAS Godkendelse af proces for udarbejdelse af Nordjysk Socialaftale 2023-2024 

18. januar 2021 DAS DAS udpeger fokusområder  

1. marts 2021 DAS DAS drøfter overordnede tanker vedr. den overordnede vision og hvordan man 
kan sætte dette i spil ift. politiske drøftelser 

Marts 2022  Der afholdes 1 faglig workshop for hvert fokusområde 

April 2022 Politiske 
udvalg 

Der udsendes spørgsmål til de politiske udvalg med udgangspunkt i DAS’ 
drøftelser om rammer for visionen 

Maj 2022 DAS DAS drøfter 1. udkast til socialaftalen 

Juni 2022 Socialpolitisk 
Dialogforum 

Politiske drøftelser og input til visionen 

August 2022 DAS DAS godkender udkast til Socialaftalen 

November 2022 Politiske 
udvalg 

Aftalen godkendes politisk 

1. december 2022  Den godkendte aftale sendes til Socialstyrelsen 

Udover ovennævnte proces inddrages KKR løbende i processen og første gang på mødet i marts. 

Den nuværende Socialaftale indeholder tre fokusområder. Grundet corona og vakance i sekretariatet når alle 

fokusområderne ikke at blive udmøntet. DAS får en udmøntningsplan til drøftelse på næste DAS møde, men pt. er 

status følgende: 

 Fokusområde 1: Sammen om en stærk Socialpsykiatri (i gang) 

o Der fremlægges en rapport om uvisiterede og midlertidige indsatser på næste DAS møde 

o Der er en drøftelse med børne- og ungedirektørerne om der skal sættes yderligere i gang med 

udgangspunkt i unge med socialpsykiatriske udfordringer 

 Fokusområde 2: ”Den gode alderdom” (ikke i gang).  

o Frederikshavn og Vesthimmerlands kommuner samt Sødisbakke er udvalgt til at være 

fokuskommuner/fokusregion, der skal udføre prøvehandlinger indenfor initiativerne: Fælles 

kompetenceudvikling, Fokus på tværfaglige samarbejder, Indsatser, der matcher borgens behov, 

men arbejdet er ikke igangsat endnu 

 Fokusområde 3:   ”Effektive og vidensbaserede løsninger”, hvor der skal gennemføres 3 laboratorier (ikke i 

gang) 

1.  Der er endnu ikke gennemført laboratorier, men sekretariatet forventer at gennemføre to laboratorier i 

2022. Der er planlagt med følgende laboratorier: Fra botilbud til egen bolig, Den gode visitation i samspil 

med driftsherren, Unge med autisme 

Sagsfremstilling 

DAS pegede på sidste møde på følgende emner: 

 Behandlingskapacitet i behandlingspsykiatrien 

 Stigning i borgere med psykiske udfordringer  

 PWC’s analyser peger også på denne udfordring samt Socialstyrelsens rapport om udfordringer på 

Socialområdet link til rapport. Udfordringen er endvidere årsagen til at man har valgt at arbejde med 

fokusområde 1 i den nuværende socialaftale. 

DAS SocialDAS SocialDAS SocialDAS Social
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 Presset på § 110 pladser 

FU har drøftet input til emner til Nordjysk Socialaftale, og vurderer, at det er vigtigt, at der er mulighed for at kunne 

arbejde med Psykiatriplanen og evalueringen af det specialiserede socialområde, som offentliggøres om lidt, og må 

forventes at komme til at fylde i det tværkommunale samarbejde. Samtidig påpeger FU, at selvom der fortsat arbejdes 

med udmøntningen af de nuværende emner, så når de ikke at blive færdige inden udgangen af 2022.01.20 

FU foreslår derfor at alle de nuværende emner fortsættes i den nye Socialaftale - men med et længerevarende fokus, 

som for nogle af emnerne både kan rumme det nuværende fokus og nye perspektiver. Samtidig kan det rumme de 

perspektiver der blev drøftet på det seneste DAS møde, såfremt man ønsker dette. FU’s input til emner er dermed 

følgende: 

 Fokus på samarbejdet med psykiatrien:  

Mulighed for at prioritere arbejdet med psykiatriplanen. Det kan endvidere overvejes om man vil undersøge 

tesen om at behandlingskapaciteten i Nordjyllands behandlingspsykiatri er en af årsagerne til, at 

kommunerne i Nord har et højt udgiftsniveau.  

 Den gode alderdom:  

Fokus på alderssammensætningen på socialområdet (og Nordjylland generelt)  

 Effektive og vidensbaserede indsatser:  

Her skal være fokus på den kvalitetsdagsorden, der kommer ud af evalueringen 
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Punkt 5.

Ommærkning af særlige pladser i psykiatrien

Resume

Hvert halve år skal der træffes beslutning om, hvorvidt der fortsat skal være ommærket 25 % af de særlige
pladser i psykiatrien. Der er pr. 14. januar 2022 belagt 9 ud af de 12 særlige pladser, der er i drift.

Samtidig ønskes det drøftet om DAS Social vil arbejde for at hæve grænsen for det procentuelle antal pladser,
der kan ommærkes.

Indstilling

Det indstilles, at

DAS Social godkender den fortsatte ommærkning af fire pladser af de særlige pladser i
psykiatrien
DAS Social drøfter, om man vil støtte, at det procentuelle antal pladser, der kan ommærkes hæves
fra 25 til 40 procent

DAS SocialDAS SocialDAS SocialDAS Social

DAS Social Møde den 28.01.2022
kl. 11.00 Side 1 af 2
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Baggrund 

I 2020 blev det muligt at ommærke 25 % af de særlige pladser til almindelige psykiatriske pladser, såfremt 

der var ledige pladser. I Nordjylland har man valgt at benytte sig af denne mulighed, og der har siden den 1. 

september 2020 været ommærket fire ud af de i alt 16 særlige pladser. Der er dermed 12 særlige pladser til 

rådighed for kommunerne. 

De fire pladser der er ommærket til almindelige psykiatripladser anvendes til borgere med lignende 

problemstillinger, som på de særlige pladser, og er alle belagt. 

Sagsfremstilling 

Hvert halve år skal der tages stilling til om de særlige pladser fortsat skal være ommærket. DAS har aftalt, at 

pladserne automatisk skal fortsætte med at være ommærket, når der er en belægning på under 9 belagte 

pladser.  

Der er den 14. januar 2022 belagt 9 pladser på de særlige pladser i psykiatrien, og derfor indstilles det til 

DAS, om man fortsat vil ommærke pladserne 

Sekretariatet kan endvidere orientere om, at kommunerne i Sjælland vil rejse en forespørgsel i KL’s 

Koordinationsforum om at hæve den procentuelle grænse for, hvor mange pladser, der kan ommærkes. 

Kommunerne i Sjælland ønsker, at det skal være muligt at ommærke op til 40 % af pladserne.  
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Punkt 6.

Orienteringer fra FU

Resume

FU orienterer om beslutninger taget siden sidste DAS møde med relevans for DAS

Indstilling

Det indstilles, at

DAS Social tager orienteringen til efterretning

DAS SocialDAS SocialDAS SocialDAS Social

DAS Social Møde den 28.01.2022
kl. 11.00 Side 1 af 2
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Orientering 

Siden sidste DAS møde har FU taget beslutning om følgende  

Nyt FU medlem 

FU godkendte at Arne Lund Kristensen (Aalborg Kommune) overtager Hans Chr. Mariegaards (Aalborg Kommune), 

plads i FU Social indtil, der skal ske ny udpegning til FU i sommeren 2022. 

Takstbilag 2022 

På sidste DAS møde blev takstbilaget for 2022 godkendt med undtagelse af taksten for Krisecenter for Kvinder i 

Frederikshavn Kommune. FU fik kompetence til at godkende taksten, og har siden modtaget og godkendt taksten. Det 

samlede takstbilag er nu udarbejdet og godkendt, og kan findes her 

Målsætninger for samarbejdet 

DAS har tidligere godkendt, at der udarbejdes målsætninger for samarbejdet, som skitserer, hvordan vi ønsker at 

samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland, når vi handler på tværs dvs. mellem region og kommune 

eller mellem forskellige kommuner. Fokus for dokumentet er ansvars- og rollefordeling i forhold til de opgaver og 

processer, hvor myndighed og udfører mødes om de konkrete borgerforløb. Formålet er at styrke samarbejdet 

mellem parterne og sikre et fælles fokus. 

Det er egenmestringsgruppen der udarbejder målsætningerne og FU har godkendt, at afdelingsledere/chefer for 
myndighed og driftsherrer i de nordjyske kommuner og Region Nordjylland indkaldes til et møde inden 
målsætningerne offentliggøres for at sikre bredere forankring. Derudover besluttede FU også, at der skal indkaldes til 
et møde efter et halvt år efter målsætningerne er offentliggjorte med fokus på at undersøge om målsætningerne har 
givet mening og om arbejdet med dem giver anledning til justeringer.  
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Punkt 7.

Orientering om årshjul for Socialtilsyn Nord

Resume

Årshjulet for Socialtilsyn Nord forelægges DAS til orientering med henblik på, at kredsen kan få et overblik
over, hvornår det er muligt at give input.

Indstilling

Det indstilles at

DAS tager årshjulet til orientering

DAS SocialDAS SocialDAS SocialDAS Social

DAS Social Møde den 28.01.2022
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Baggrund 

Socialtilsyn Nord har fremsendt sit årshjul for 2022, så DAS kredsen kan få et overblik over, hvornår kredsen har 

mulighed for at give input. 

Ligeledes har Socialtilsyn Nord fremsendt en tidsplan for udarbejdelsen og godkendelsen af årsrapporten for 2021, 

som vil blive fremlagt for DAS på mødet i maj 2022. 

Slutteligt har Socialtilsyn Nord fremsendt en oversigt over fokuspunkter for Socialtilsyn Nord i perioden 2014-2022. 

De endelige datoer for DAS møderne vil blive tilføjet/justeret med udgangspunkt i om DAS godkender det foreslåede 

årshjul for DAS møderne i 2022.  

Orientering 

Socialtilsynet planlægger med følgende forelæggelser for DAS: 

 DAS møde d. 2. marts 2022: Mulighed for ønsker til fokuspunkter for 2022. 

 DAS møde maj 2021: Drøftelse af årsrapporten for 2019. 

 DAS møde august 2021: Drøftelse af budget for Socialtilsyn Nord 2022. 

Bilag 

 Bilag 2: Årshjul for Socialtilsyn Nord 2022. 

 Bilag 3: Tidsplan for udarbejdelse og godkendelse af årsrapport 2021. 

 Bilag 4: Oversigt over fokuspunkter for Socialtilsyn Nord i 2014-2022  

DAS SocialDAS SocialDAS SocialDAS Social
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Bilag 2 Socialtilsyn Nord Årshjul 2022

Bilag 3 Tidsplan for Socialtilsyn Nords Årsrapport

Bilag 4: DAS STN fokuspunkter 2015-2022

DAS SocialDAS SocialDAS SocialDAS Social

Bilag:

DAS Social Møde den 28.01.2022
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Punkt 8.

Orienteringer fra KL

Resume

Der gives orienteringer på en række tiltag og initiativer fra KL

 

Indstilling

Det indstilles, at

DAS Social tager orienteringerne til efterretning

DAS SocialDAS SocialDAS SocialDAS Social

DAS Social Møde den 28.01.2022
kl. 11.00 Side 1 af 3

Punkt 8: Orienteringer fra KL



Orientering 
Følgende orienteringer forelægges DAS 
 
Kommunale eksempler efterspørges hvor det politiske niveau har sat dagsordenen på konkrete forandringer 
KL søger kommunale eksempler fra social-/sundhedsområdet til Social og Sundhedspolitisk Forum i maj: dvs følgende 
eksempler.  
 
”en kommune har sat en ny retning, og dermed ændret noget reelt for borgerne. Det kan være en ny tilgang, en 
ændring i mødet med borgerne, borgerinvolvering, en ny indsats etc. Det skal helst være et eksempel, hvor de lokale 
fagudvalg har spillet en aktiv rolle i at sætte dagsordenen, for vi vil gerne have en politiker til at være med til at 
præsentere eksemplet.  
 
Alternativt kan det også være en udvalgsformand i en kommune, som I oplever vil være god til at sætte ord på, 
hvordan man som lokalpolitiker kan tage rollen på en god måde, og skabe konkrete forandringer lokalt. Altså ikke 
nødvendigvis bundet op i noget konkret projekt – men som er god i rollen.” 
 
Revision af finansieringsbekendtgørelsen – opdeling i basis- og servicetakst 
Det var planen, at den reviderede finansieringsbekendtgørelsen, som indebærer en opdeling i basis- og servicetakst, 
skulle sendes i høring i slutningen af 2021/januar 2022.  
 
Ministeriet har modtaget en række input fra bl.a. regionerne om, at den forestående ændring af 
finansieringsbekendtgørelsen, vil medføre store forskydninger mellem borgere internt på det enkelte botilbud.  
 
Det har medført, at ministeriet vil indhente yderligere input, inden arbejdet med den reviderede bekendtgørelse 
fortsætter. Der er uvist, hvad det betyder for den samlede tidsplan, udover at det medfører en forsinkelse af, hvornår 
bekendtgørelsen bliver sendt i høring. 
 
Finansiering af sundhedslovsydelser - indregning i takster:  
Pr. 1. januar 2022 trådte det i kraft, at sundhedslovsydelser kan indregnes i taksten på socialtilbuddene. 
 
Det giver mulighed for at fastsætte regler om, at tilbud efter serviceloven i beregningen af taksterne indregner 
udgifter til visse former for sundhedsfaglige indsatser, der ydes som led i opholdet på tilbuddet. Det vil gælde for 
tilbud, som er omfattet af finansieringsbekendtgørelsen. Styringsaftalegruppen vil på møde i februar drøfte de nye 
muligheder i lovgivningen.  
 
Der har været en del drøftelser af, om indregning af sundhedslovsydelser også gælder for § 105 tilbud med en § 85 
støtte. Her har Social- og ældreministeren fastslået, at det ikke gælder for § 105 tilbud. Dette giver en række praktiske 
udfordringer og KL og ministeriet er derfor ved at aftale mulige løsninger herpå. De nordjyske kommuner og regionen 
har været involveret i kvalificering af løsningsmuligheder.  Det meldes ud så snart der er en officiel løsning på plads. 
 
Mellemkommunal refusion  
Udkast til lovforslaget er behandlet første gang og anden behandling er udskudt. Det forventes at lovforslaget 
behandles igen i foråret 2022.  
 
Forslaget indebærer, at der etableres mulighed for mellemkommunal refusion for kommunale sundhedsydelser, der 
leveres til børn, unge eller voksne på offentlige eller private specialiserede sociale tilbud. Det vil sige, at den 
kommune, hvori tilbuddet er beliggende vil kunne opkræve refusion for kommunens udgifter for de pågældende 
ydelser fra borgerens betalingskommune jf. retssikkerhedsloven 
 
Dokumentationskrav og Tilbudsportalen  
DAS Nordjylland rejste i 2020 en problemstilling i Koordinationsforum vedr. de mange og ressourcetunge 
dokumentationskrav, der er i forhold til godkendelse og tilsyn af de sociale tilbud. I 2021 problematiserede vi det igen, 
særligt ift. udfordringerne med at indberette oplysninger til Tilbudsportalen og problemer med at søge tilbud ud ad 
Tilbudsportalen.  
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Som følge heraf har ministeriet indkaldt til et møde den 3. februar. Formålet med mødet er at frembringe konkrete 
eksempler på, hvor tilbudsportalen fungerer uhensigtmæssigt med henblik på at det kan føre til opdateringer af 
tilbudsportalen. Deltagerne fra Nordjylland er:  
  

 Afdelingsleder Krestine Gaardbo Pedersen, Hjørring Kommune 

 Leder Nikolaj Kramer Nørregaard, Frederikshavns Kommune 

 Familie- og handicapchef Kit Borup, Mariagerfjord Kommune 

 Konsulent Anna Houlberg, Aalborg Kommune, 

 Jurist Chanett Gylden Oehlenschlager, Aalborg Kommune 

 Chefkonsulent Charlotte Søndergaard Andersen, Sekretariat for Nordjysk Socialaftale  
  
 
Arbejdsgruppe vedr. Kofoedsminde 
Social- og Ældreministeriet oprettede i 2020 efter anbefaling fra KL en arbejdsgruppe, der skulle se på udfordringer og 
løsninger i relation til Den Sikrede Boform Kofoedsminde. Repræsentanterne i arbejdsgruppen var fra følgende 
organsiationer: 

 Region Sjælland 

 Kofoedsminde 

 Social- og Ældreministeriet 

 Finansministeriet 

 Socialstyrelsen 

 KL 
 
KL har længe anbefalet, at kommunerne skulle have en bredere repræsentation i arbejdsgruppen. Som følge heraf har 
hver landsdel nu fået en repræsentant med i arbejdsgruppen. Repræsentanten fra Nordjylland er: 

 Henrik Aarup-Kristensen 
 
Arbejdsgruppen skal bl.a. kigge på forskellige finansieringsformer for type 2 dømte, tilgangen af borgere til 
Kofoedsminde og mulighed for at etablere et nyt tilbud til målgruppen i Vestdanmark. 
 
Næste møde i arbejdsgruppen er den 7. februar 2022. 
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Punkt 9.

Eventuelt

Der gives en orientering om ansættelse af ny konsulent i sekretariatet

DAS SocialDAS SocialDAS SocialDAS Social

DAS Social Møde den 28.01.2022
kl. 11.00 Side 1 af 1

Punkt 9: Eventuelt



Punkt 10.

Næste møde

Næste møde afholdes den 2. marts 2022 kl. 13-16.

Temamødet før DAS mødet afholdes kl. 12-13, og bruges til en dialog mellem DAS Social og handicap- og
myndighedscheferne. Formålet er at sikre en strategisk drøftelse på tværs af kommunerne om emner, hvor
der kan være behov for et fælles fokus eller opmærksomhed i det kommende år.
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