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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 

DAS Social 
 
 
 
 

 
Punkt 1. 

Godkendelse af dagsorden 

   

 
Indstilling 

 
Det indstilles, at 

 
DAS godkender dagsordenen 
 
 

 
Referat: 

Godkendt 
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Punkt 2: Godkendelse af referat fra seneste møde 
 

DAS Social 
 
 
 
 

 
Punkt 2. 

Godkendelse af referat fra seneste møde 

 

 
Indstilling 

 
Det indstilles, at 

 
DAS godkender referatet fra mødet den 28. januar 2022 

 
 
  Referat:  

  Godkendt 
 

 

 
 
 

 

Bilag: 

Referat DAS den 28. januar 
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Punkt 3: Nordjysk Socialaftale 2023-2024 
 

DAS Social 
 
 
 
 

 
Punkt 3. 

Nordjysk  Socialaftale 2023-2024 

 

 
Resume 

 

DAS bedes drøfte rammerne for visionen for Nordjysk Socialaftale 2023-2024 herunder særligt emner 

og formål med visionen. 

 
 

Indstilling 

 
Det indstilles, at 

 
DAS tager orienteringen om justering af proces for Nordjysk Socialaftale 2023-2024 til 

efterretning 

DAS drøfter emner og formål med visionen 
 
 
  Referat: 

DAS var enige i, at man viderefører de nuværende fokuspunkter, idet dagsordenerne fortsat er relevante -
både nu og fremadrettet. Det er afgørende at ”have det lange lys på” og sikre koblingen til de nationale 
dagsordener i f.t. bl.a. evalueringen af det specialiserede socialområde og psykiatriplanen. 
 
Sigtepunktet skal således være det samme, men gerne uddybet i forhold til meningsfulde fællesskaber. DAS 
pegede på følgende emner for visionen: Mestring af eget liv og meningsfulde fællesskaber for alle. 
 
DAS ønsker desuden, at tydeliggøre dilemmaer og den borgernære tilgang på visionsdagen i Politisk 
Dialogforum 10. juni..Det aftales, at DACAPO inviteres ind som facilitator og teatertrup, for at illustrere 
dilemmaer og paradokser på området. Fx i f.t. hvordan ser succes ud fra borgerens, embedsmandens og 
politikerens perspektiv. 
 
 

 
 
 

 

Bilag: 

Sagsfremstilling - Nordjysk Socialaftale 2023-2024 



 

Baggrund 
 

DAS har godkendt, at fokusområderne for Nordjysk Socialaftale skal være de nuværende fokusområder som 

fortsættes og evt. udvides. Det er følgende: 
 

 Fokus på psykiatrien 

 Fokus på borgere der bliver ældre 

 Effektive og vidensbaserede indsatser 
 

DAS godkendte en proces for udarbejdelsen af aftalen, som FU har besluttet at justere grundet vakancen i 

sekretariatet. Justeringen omhandler at de faglige workshops om hvert fokusområde flyttes fra foråret til efteråret. 

Workshoppene anvendes til at føde indhold ind i fokusområderne, så man har skarpere fokusområder, hvor man 

hurtigere kan gå i gang med udmøntningen. 
 

Procesplanen ser nu således ud: 
 

Tidspunkt Forum Handling 

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

28. januar 2022 DAS DAS udpeger fokusområder 

Marts 2022 DAS DAS drøfter rammen for visionen 

April 2022  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 

Juni 2022 Arbejdsgrupper 
under DAS 

Vurdering af sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel 

August 2022 DAS DAS godkender udkast til Socialaftalen 

September/oktober  Der afholdes 1 faglig workshop for hvert fokusområde som skal bidrage til at 

November 2022 Politiske udvalg Aftalen godkendes politisk 

1. december 2022  Den godkendte aftale sendes til Socialstyrelsen 

 
 

Sagsfremstilling 
 

På Socialpolitisk Dialogforum den 10. juni skal politikerne drøfte vision for Nordjysk Socialaftale. Som forberedelse 

hertil udsender sekretariatet information og spørgsmål til socialudvalgene. 
 

DAS bedes drøfte rammerne for visionen, og med udgangspunkt heri tilrettelægges drøftelserne på dagen. De to 

seneste visioner har peget i retning af mestringsbegrebet, og et ønske om, at arbejde for at borgeren kan mestre mest 

muligt i eget liv. FU anbefaler, at visionen peger i retning af borgerne. Nedenfor fremgår forslag til emner og formål 

med visionen. 
 

Forslag til emner for visionen: 
 

 Mestring af eget liv dvs. et fokus på at alle kan mestre mest muligt af eget liv 

 Fælles om det enkelte menneske i centrum dvs. et fokus på borgeren som centrum for indsatsen og arbejdet 

 Meningsfulde fællesskaber for alle med fokus på at være noget for nogen eks. ift. frivillighed, foreningsliv og 

samvær for alle. 

 Andre… 



 

På Socialpolitisk Dialogforum ønskes først og fremmest en dialog mellem politikerne om i hvilken retning visionen skal 

gå og dernæst en indsnævring af emnet for visionen. Derfor ønskes der som udgangspunkt, at man kan fremlægge 

flere emner for visionen for at sikre drøftelserne. Med udgangspunkt i emnerne kan man overveje om det er relevant 

at sætte håndgribelige hverdagsdilemmaer op så politikerne har borgernære dilemmaer at drøfte ud fra. 
 

Formål med visionen 
 

DAS bedes drøfte formålet med visionen, og her henvises til formålet i de to seneste socialaftaler som har været 

væsentligt forskellige: 
 

 I Socialaftalen 2021-2022 var visionen den politiske retningspil: I den seneste Socialaftale har visionen været 

overliggeren til fokusområderne og dermed været med til at pege i retning af hvilke initiativer der er vigtige 

indenfor fokusområderne. Visionen er ikke i sig selv søgt udmøntet. 

 I Socialaftalen for 2018-2020 ønskede man at visionen skabte konkrete resultater: I den første Socialaftale 

havde man derfor planlagt initiativer til udmøntning af visionen 
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Punkt 4: Drøftelser om det forstærkede samarbejde 
 

DAS Social 
 
 
 
 

 
Punkt 4. 

Drøftelser om det forstærkede  samarbejde 

 

 
Resume 

 

FU anbefaler, at man indleder en dialog om, hvorvidt det forstærkede samarbejde skal fortsætte i den nye 

aftaleperiode, og ønsker at drøfte dette med DAS. 

 

Indstilling 

 
Det indstilles, at 

 
DAS drøfter om man vil indlede en dialog om nedlæggelse af det forstærkede samarbejde 

 
   
  Referat: 

DAS er enige om, at man bør gå i dialog omkring det forstærkede samarbejde. Fokus bør være hvilket 
formål, der skal være for et samarbejde.  
 
DAS har følgende input: 
 
- Det forstærkede samarbejde har været udfordret særligt ift. at håndhæve formålet om beskyttede 

konkurrencevilkår og rettidig dialog (når man oplever at tilbuddenes bæredygtighed er udfordret så er 
visitationsstrategierne ændret) 

- Man ønsker at holde hånden under de nødvendige kompetencer og sikre det gode samspil mellem 
myndighed og driftsherre 

- Man er bekymret for om det forstærkede samarbejde er konserverende i stedet for at have fokus på 
efterspørgsel og myndighedernes behov.  

- Afsættet er, at kommunerne er kritiske overfor værdien af det forstærkede samarbejde og den effekt det 
har haft.  

- Kommunerne er åbne overfor, at kommunerne og regionen får til opgave i Nordjysk Socialaftale 2023-
2024, at finde et nyt setup.  

- Det kan ses i sammenhæng med evalueringen af det forstærkede samarbejde. 

 

 

Bilag: 

Sagsfremstilling - Drøftelser om det forstærkede  samarbejde 



 

Baggrund 
 

Det forstærkede samarbejde blev godkendt i 2014, og på det tidspunkt blev det godkendt, at aftalen omfattede 7 

tilbud med henholdsvis Aalborg Kommune og Region Nordjylland som driftsherrer. Siden da er tilbud henholdsvis 

fusioneret og trukket ud af aftalen, og der er nu kun 3 tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde – alle med 

Region Nordjylland som driftsherre. 
 

Der afventer politiske drøftelser om, hvorvidt der skal etableres et tilbud til unge med svær selvskadende adfærd, og 

etableres dette så vil tilbuddet være omfattet af det forstærkede samarbejde. 

 

Formålet med det forstærkede samarbejde er, at holde hånden under højt specialiserede tilbud, og sikre at 

nødvendige kompetencer og viden bliver i landsdelen. Det forstærkede samarbejde skal sikre dette via følgende: 

 Beskyttet konkurrencevilkår: Det er aftalt, at de nordjyske kommuner ikke etablerer nye konkurrerende 

tilbud med samme indhold som de tilbud der er omfattet af det forstærkede samarbejde 

 Systematisk og formaliseret dialog: Driftsherres sikkerhed og planlægningshorisont skal først og fremmest 

understøttes ved at sikre adgang til pålidelige oplysninger om kommunernes forventninger til efterspørgslen, 

og ønsker til den faglige udvikling. 

 Early-warning: Det forstærkede samarbejde skal skabe mulighed for, at der administrativt kan reageres tidligt 

i forhold til begyndende vanskeligheder. En tidlig indsats vil skabe de bedste forudsætninger for, at man alene 

med små justeringer kan forebygge, at der opstår alvorlig bekymring for et tilbuds økonomiske og faglige 

bæredygtighed. Driftsherre er derfor forpligtet til løbende og tidligt at gøre opmærksom på det, hvis der 

opstår bekymringer i forhold til driften. En ”early-warning” vil kunne give anledning til en periodevis tættere 

monitorering af tilbuddets udvikling med løbende levering af nærmere aftalt ledelsesinformation til 

 I særlige tilfælde kan man aftale, at etablere særlige vilkår for et tilbud, hvis man er bekymret for 

bæredygtigheden. Der vil i sådanne situationer kunne indgås aftale om iværksættelse af særlige 

vilkår/initiativer med henblik på at understøtte tilbuddets fortsatte drift. Det kan eks. være aftale om, at der 

kan anvendes en lavere budgetteret belægningsprocent eller aftale om objektiv finansiering af tilbuddet. 

Model for det forstærkede samarbejde kan findes her 
 
 

Med revideringen af Styringsaftalen i 2020 blev det indskrevet at der var mulighed for at etablere særlige vilkår ved 

etablering af nye tilbud eller udvidelse af kapacitet – de særlige vilkår beskrives som vilkår der kan være identiske med 

dem der er beskrevet i forhold til det forstærkede samarbejde. Dette gælder dog kun ved etablering og udvidelse af 

kapacitet, men såfremt man ønsker at nedlægge det forstærkede samarbejde kan muligheden overvejes udvidet ved 

helt særlige omstændigheder. 
 

Styringsaftalen kan findes her (særlige vilkår beskrives i afsnit 6 side 23) 
 
 

Sagsfremstilling 
 

Der har tidligere været drøftelser af, om det forstærkede samarbejde skal fortsætte. Baggrunden herfor er, at man er 

gået fra 7 til 3 tilbud omfattet af samarbejdet og det bør overvejes, om der er alternative/bedre muligheder for at 

sikre beskyttelse af de mest specialiserede tilbud. Med indgangen til en ny aftaleperiode anbefaler FU, at dette 

drøftes endnu engang. Det er FU’s anbefaling, at der indledes dialog om at nedlægge det forstærkede samarbejde. 

 

Såfremt DAS ønsker at gå videre med en dialog om at nedlægge det forstærkede samarbejde anbefales det, at man 

indgår i dialog med Region Nordjylland samt Ekspertpanelet som er en følgegruppe til Det forstærkede samarbejde. 

Endelig er det forstærkede samarbejde en politisk aftale, og kræver dermed politisk godkendelse i forbindelse med 

godkendelsen af den nye socialaftale. 

http://www.rammeaftalernord.dk/media/1349/bilag_2_det_forst_rkede_samarbejde__udv_lgelseskriterier_og_samarbejdsmodel_.pdf
http://www.rammeaftalernord.dk/media/1717/styringsaftalen-2021.pdf
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Punkt 5: Kapacitet og brug af sociale anbringelser på de sikrede institutioner 
 

DAS Social 
 
 
 
 

 
Punkt 5. 

Kapacitet og brug af sociale anbringelser på de sikrede institutioner 

 
 
 

Resume 

 

Der pågår en drøftelse af kapacitet på de sikrede institutioner i KL’s Koordinationsforum, som følge 

af at institutionerne oplever et ekstraordinært pres på pladserne, hvilket udfordrer den nuværende 

kapacitet. Analyser viser, at presset bl.a. skyldes en stigning i antallet af sociale anbringelser på de sikrede 

institutioner.     I efteråret 2021 drøftede først DAS og derefter Koordinationsforum kapaciteten og det førte 

til en akut udvidelse af kapaciteten, og der ønskes en drøftelse af om kapaciteten skal udvides   yderligere. 

 
 

Indstilling 

 
Det indstilles, at: 

 
DAS tager orienteringen om den netop gennemførte kapacitetsjustering til efterretning. 

DAS drøfter kapacitetsproblematikken omkring de sikrede institutioner og herunder forslag 

om at åbne 5 nye sikrede pladser i Vestdanmark 

DAS drøfter sociale anbringelser på de sikrede institutioner herunder forslag om at nedsætte en 

tværregional arbejdsgruppe 

 

 

  Referat: 

DAS ønsker et nationalt fokus på sociale anbringelser. Der er behov for at blive klogere på, hvorfor 

kommunerne anvender de sociale pladser.  

 

Såfremt der kan findes enighed herom i KL’s Koordinationsforum, kan DAS støtte op om at man arbejder på 

en national kapacitetsudvidelse.  
 
 
 
 

 

Bilag: 
 

 
Sagsfremstilling - Kapacitet på sikrede institutioner 

Bilag 2: Input fra høringsrunde 2021 

Bilag 3: Analyse af belægningen på de sikrede døgninstitutioner 1. halvår 2021 

Bilag 4: Belægning på de sikrede institutioner maj-september 2021 



 

Baggrund 

På møde i KL’s Koordinationsforum d. 1. december blev kapacitet på de sikrede institutioner drøftet. I drøftelsen  indgik 

udviklingen i kommunernes efterspørgsel efter sikrede pladser, delvist lukkede pladser og sociale anbringelser. DAS og 

Børne- og ungedirektørkredsen drøftede kapaciteten inden mødet i Koordinationsforum, og man blev her  enige om 

følgende melding til KL’s Koordinationsforum: 

 
”De nordjyske kommuner kan genkende de skitserede kapacitetsudfordringer på de sikrede institutioner. 

Kommunerne oplever ofte at blive afvist, fordi der ikke er ledige pladser på tilbuddene ligesom man oplever, at 

behovet for anbringelse af unge på sociale pladser stiger – disse unge anbringes på farlighedskriteriet, og der er 

ikke holdbare og brugbare alternativer til anbringelse på sikret institution. 

 
På den baggrund vurderer DAS Social og Børne- og ungedirektørkredsen begge, at det er hensigtsmæssigt at justere 

kapaciteten på landsplan. Helt konkret er der behov og mulighed for at justere kapaciteten i Nordjylland, og 

løsningsmulighederne er her, at Region Nordjyllands institution Kompasset kan konvertere to flekspladser til 

permanente pladser samt at man vil kunne etablere fem nye pladser på Kompasset. 

 
De to kredse har endvidere drøftet behov for etablering af delvist lukkede pladser i Nordjylland, og vurderer, at 

dette også kan være en mulighed, men der er behov for at få afklaret behov og økonomi nærmere ligesom der er 

interesse for om de øvrige kommuner/regioner har planer ift. kapaciteten af delvist lukkede pladser” 

 
Ovenstående udmelding fra DAS og Børne- og ungedirektørerne blev baseret på en høringsrunde blandt børne- og 

familiecheferne om anbringelse på sikrede institutioner (jf. bilag 2), og en analyse af belægningen fra Danske Regioner 

(jf. bilag 3 og 4). 

 
Drøftelserne på Koordinationsforum d. 1. december og en efterfølgende henvendelse fra Danske Regioner førte til et 

ekstraordinært møde i KL’s Koordinationsforum d. 14. december. På mødet blev det besluttet, på baggrund af anbefaling 

fra Danske Regioner, at åbne fem sikrede pladser på Bakkegården i Region Sjælland og permanentgøre tre flexpladser i 

Vestdanmark – heraf 2 pladser på Kompasset. Denne løsning blev iværksat fordi kapacitetsproblemet var akut og 

uholdbart, og dette var den løsning man hurtigst kunne effektuere i og med at Bakkegården havde en lukket afdeling 

man kunne genåbne. 

 
Det vurderes, at der fortsat er stort pres på kapaciteten, og Koordinationsforum lægger derfor op til en drøftelse om, 

hvorvidt kapaciteten af de sikrede institutioner skal udvides yderligere. 

 
Sagsfremstilling 

 
Den landsdækkende kapacitet på de sikrede afdelinger aftales mellem kommunerne og driftsherrerne (Danske Regioner 

og Københavns Kommune), og har siden 2017 været på 106 pladser. Med de nyeste aftaler i december mellem danske 

regioner og KL stiger kapaciteten dog til 114 pladser. 

 
Der er aftalt et mål mellem kommunerne, Danske Regioner og Københavns Kommune om, at sigte efter en 

belægningsprocent på de sikrede institutioner på 85 %. Det skyldes, at man vil sikre, at der på den ene side ikke er 

unødige udgifter til tomme pladser samtidig med, at ingen unge må afvises på grund af pladsmangel. 

Belægningsprocenten på Kompasset i 2020 var på 101 % og i 2021 på 114 %. Belægningsprocenten på alle de sikrede 

institutioner i 2021 har været over 85 % og jævnligt været på omkring 100 % eller derover jf. bilag 3 og 4. 

 
Presset på kapaciteten har betydet afviste sager. Nedenfor illustreres antal afviste sager på Kompasset i 2021: 



 

Tabel 1: Afviste sager på den sikrede institution Kompasset 2021: 
 

 Antal afviste borgere på Kompasset i 
2021 - sociale anbringelser 

Antal afviste borgere på kompasset i  
2021 - retlige anbringelser 

Fra kommuner i Nordjylland 8 4 

Fra kommuner i øvrige regioner 20 1 

I alt 28 5 

 
Som det fremgår af tabel 1 afviste Kompasset i 2021 5 retlige anbringelser, heraf var 4 af sagerne fra nordjyske 

kommuner. Det har ikke været muligt, at skaffe data fra de øvrige regioner, men sekretariatet er mundtligt blevet 

orienteret om, at billedet er det samme. Årsagen til at der er aftalt en belægningsprocent på 85 % er netop, at man vil 

sikre sig at de retlige anbringelser ikke bliver afvist. I det øjeblik der afvises retlige anbringelser, så er det et udtryk for 

at der ikke er noget som helst fleksibilitet i kapaciteten. Det bemærkes, at de flekspladser der er konverteret til 

almindelige pladser ikke har nogen betydning for kapaciteten ift. retlige anbringelser, da disse pladser allerede før 

konverteringen kunne anvendes til borgere med retligt anbringelsesgrundlag. 

 
Danske Regioner oplyser, at kapaciteten er presset, og at der i spidsbelastningsperioder er decideret  kapacitetsmangel, 

og såfremt kommunerne ønsker at undgå kapacitetsmangel, bør der kigges på kapaciteten på landsplan jf. analysen i 

bilag 3 og 4. Da KL’s Koordinationsforum har truffet beslutning om at åbne fem nye pladser i Østdanmark kunne et 

muligt scenarie være, at der ligeledes åbnes fem nye pladser i Vestdanmark. I forbindelse med etablering af nye sikrede 

pladser og herunder geografisk placering mv. er det relevant at vægte kriterier som bæredygtighed og stordriftsfordele. 

 
Sociale anbringelser på sikrede institutioner 

Der har været en betydelig stigning i antallet af sociale anbringelser på de sikrede institutioner siden 2010. I 2010 var 

4,6 % af alle anbringelser på de sikrede institutioner sociale anbringelser og i 2020 var det steget til 31.1 % svarende til 

152 anbringelser. 

 
KL’s Koordinationsforum efterspørger en drøftelse blandt kommunerne om anvendelsen af sociale anbringelser, 

herunder om det er det rigtige tilbud til de anbragte eller om der er behov for andre typer tilbud. I forbindelse med 

drøftelsen om sikrede institutioner på DAS mødet den 18. november 2021 foretog sekretariatet en høringsrunde blandt 

børne- og familiecheferne om anbringelse på sikrede institutioner, og her blev det tydeliggjort, at de sociale pladser blev 

anvendt til unge med mange forskellige typer problemstillinger og at den mest almindelige anbringelsesårsag var 

farlighedskriteriet jf. bilag 2. Det flugter med analysen fra danske regioner som slår fast, at 71 % af de sociale 

anbringelser i 2020 var foretaget på baggrund af farlighedskriteriet (bilag 3 og 4). 

 
Det vurderes, at der er behov for mere viden om problemstillingerne omkring de sociale anbringelser på de sikrede 

institutioner. Som led heri ønskes det, at DAS drøfter om der er behov for at belyse problemstillingerne på landsplan 

eks. ved at anbefale KL at nedsætte en arbejdsgruppe på tværs af landsdelene. En arbejdsgruppe kan belyse udviklingen 

i de sociale anbringelser, skabe grundlag for en faglig drøftelse af området og herunder mulige løsningsmuligheder og 

alternativer mv. ift. de socialt anbragte og deres problematikker. 

 
Bilag 

Bilag 2: Input fra høringsrunden november 2021 om kapacitet og anvendelse af pladser på sikrede institutioner 

Bilag 3: Analyse af belægningen på de sikrede institutioner for 1. halvår 2021 

Bilag 4: Belægning på de sikrede institutioner for juni-september 2021 
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Punkt 6: Fokuspunkter for Socialtilsyn Nords årsrapport 2023 
 

DAS Social 
 
 
 
 

 
Punkt 6. 

Fokuspunkter for Socialtilsyn Nords årsrapport  2023 

 

 
Resumé 

 

Socialtilsyn Nord ønsker at høre DAS om eventuelle ønsker til fokuspunkter i Socialtilsyn Nords 

årsrapport 2023. 

 
 

Indstilling 

 
Det indstilles, at 

 
DAS drøfter, om der ønskes at foreslå et eller flere fokusområder for årsrapporten 2023. 

 
 
  Referat: 

  DAS er enige i fokuspunktet. 
 
DAS interesserer sig for ensartethed på tværs af tilsynene. Det drøftes, om dette giver mening ift. 
årsrapporten 2023 (alternativt i den nuværende årsrapport) eller om det giver bedre mening ift. den dialog, 
der skal være med socialtilsynet.  
 
Sekretariatet kontakter socialtilsynet i april med henblik på deltagelse på et DAS møde. 

 
DAS bemærker til det foreslåede fokuspunkt, at kommunerne ikke arbejder med resultatdokumentation som 
et mål, men med resultater som et mål. 

   
   

   
 
 
 

   

Bilag: 
 

 
Sagsfremstilling - Fokuspunkter for Socialtilsyn Nord 2023 

Bilag 2 Socialtilsyn Nords fokuspunkter 2015-2022 



 

Baggrund 

Socialtilsyn Nords årsrapporter skal beskrive tilbud og plejefamiliers generelle kvalitet og er sammensat af kapitler, der 

omhandler Socialtilsyn Nords virke og evt. udvalgte fokuspunkter: 

 
 Socialtilsyn Nords virke beskriver årets produktionsdata, eksempelvis hvor mange tilsynsbesøg socialtilsynet 

aflægger, sagsbehandlingstider og sanktioner. 

 Fokuspunkter er emner, som Socialtilsynet kan vælge (men altså ikke behøver) at have særligt fokus på i 

årsrapporten, fx tilbuddenes evne til at understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. 

 
Årsrapporten for 2021 fremlægges på DAS mødet d. 23. maj. Fokuspunkterne vælges et år før de skal benyttes, og 

dermed to år før de indgår i en årsrapport. Således blev fokuspunkterne til årsrapporten for 2021 udvalgt allerede i 

2020. 

 
De fem socialtilsyn udpeger sammen fokuspunkter, som de ønsker at have særligt fokus på. Dertil kan de nordjyske 

kommuner/regionen foreslå lokale fokuspunkter, som Socialtilsyn Nord skal have fokus på. Årsrapportens fokuspunkter 

har tidligere været: 

 Borgerperspektiv (2016) 

 Overgreb (2017) 

 Læring (2018) 

 Selvstændighed og relationer (2019) 

 Sundhed og trivsel (2020) 

 Sociale medier (2021) 

 Forebyggelser af krænkelser og overgreb via sociale medier (2022) 

For uddybning af fokusområderne henvises til bilag. 

 
Sagsfremstilling 

Socialtilsyn Nord foreslår, at der i 2023 er fokus på kendskab, indsats og resultatdokumentation i forhold til de mål, som 

anbringende/visiterende kommune opstiller. 

 
Tilbuddenes/plejefamiliernes viden og indsats foreslås afdækket ud fra følgende tre forhold: 

 Kendskab til mål fra visiterende/anbringende kommune 

Det er en forudsætning for at arbejde med resultatdokumentation, at tilbud og plejefamilier kender de mål, 

som er opstillet for borgeren/barnet af anbringende/visiterende kommune. 

 Indsats for at opnå mål 

Det er afgørende for kvaliteten, at tilbud/plejefamilier kan redegøre for, hvordan de arbejder med at opnå de 

mål, der er opstillet. 

 Resultatdokumentation 

Det er afgørende for kvaliteten, at tilbud og plejefamilier kan dokumentere deres resultater og dermed 

sandsynliggøre, at deres indsats har en positiv effekt, og at de samtidig har en bevidsthed om, hvornår 

opfyldelsen af målet er nået. 

 
Den Administrative Styregruppe skal tage stilling til om de ønsker at foreslå et eller flere fokuspunkter for  årsrapporten 

2023. 

 
Bilag 

 Oversigt over fokuspunkter for Socialtilsyn Nord 2016-2022. 
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Punkt 7: FU orienterer 

                                 DAS 

Social 

 
Punkt 7. 

FU orienterer 

 

 
Resume 

 

DAS orienteres om beslutninger i FU siden sidste DAS møde 

 
Indstilling 

 
Det indstilles, at 

 
DAS tager orienteringen til efterretning 

 
 
  Referat: 

  DAS tog orienteringen til efterretning. 
 
 
 

 

Bilag: 

Sagsfremstilling - FU orienterer 



 

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. 
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Punkt 8: Eventuelt 

                                 DAS Social 

 
Punkt 8. 

Eventuelt 

 
 
 
Referat: 

Det aftales, at det kan være relevant at Morsø Kommune fortæller om deres samarbejde med Komponent på et DAS 
temamøde. 
 
Fremadrettede emner på temamødet er Dialog med socialtilsyn Nord, Morsø Kommune og Komponent-analysen og 
dialog med chefkredsene. Næste tema drøftelse er en dialog med VISO. 
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Punkt 9: Næste møde 

                                 DAS Social 

 
Punkt 9. 

Næste møde 
 

 

Næste møde afholdes den 23. maj kl. 13-16. 

 
Mødet er planlagt som et virtuelt møde, men sekretariatet foreslås, at det afholdes fysisk af følgende årsager:  

 
VISO og Socialstyrelsen vil gerne deltage til en drøftelse om fremtidens VISO - de foretrækker 

fysisk deltagelse 

UCN deltager for at præsentere rapporten om § 82  indsatser 


