
DAS Social (DAS Social 10-11-2022 10:00:00)

10-11-2022 10:00 - 12:00

Teams - link i mødeindkaldelsen

Mødedeltagere : Henrik Aarup-Kristensen, Søren Aalund, Dorte Juul
Hansen, Lotte Keller, Anne Krøjer, Leif Serup (Fraværende), Rikke
Albrektsen (Fraværende), Arne Lund Kristensen, Helene Lund Therkelsen,
Hanne Madsen, Tue Von Påhlman, Henrik Rene Christensen



Indhold
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 1

Punkt 2: Godkendelse af referat fra seneste møde 2

Punkt 3: Godkendelse af tilbud og takster 2023 3

Punkt 4: Temadrøftelse på KDK 4

Punkt 5: Årshjul 2023 5

Punkt 6: Det forstærkede samarbejde 6

Punkt 7: Orientering om centrale udmeldinger 7

Punkt 8: Orientering om § 82 rapport 8

Punkt 9: Information 9

Punkt 10: Eventuelt 10

Punkt 11: Næste møde 11



Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Det indstilles, at

DAS godkender dagsordenen

Beslutning:

Godkendt
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Punkt 2.

Godkendelse af referat fra seneste møde

Indstilling

Det indstilles, at

DAS godkender referat fra møde d. 19. august 2022

 

Referatet kan findes her: referat-das-19822.pdf (nordjysksocialaftale.dk)

 

Beslutning:

Godkendt
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Punkt 3.

Godkendelse af tilbud og takster 2023

2022-074952

Resume

Takstbilaget for 2023 fremlægges, og i den forbindelse fremlægges ligeledes nye indmeldte tilbud og tilbud som
ønskes udmeldt af Styringsaftalen.

 

Indstilling

Det indstilles, at:

DAS godkender takstbilag 2023
DAS godkender indmeldte tilbud samt anmodning om udmelding af tilbud.

Beslutning:

Takstbilaget godkendes.

Styringsaftalegruppen har fået fremsendt udkast til takstbilag for 2023 til kommentering. Der er ikke tilgået
sekretariatet nogle bemærkninger i denne forbindelse.

Region Nordjylland præciserer, at der ikke er tale om nedlukkede tilbud i oversigten, men om aktiviteter, som
lukkes og flyttes til andre tilbud.

Aalborg Kommune bemærker, at takstbilaget er et dynamisk dokument og normalt ikke medgår som bilag til
Socialaftalen. Det er der enighed om, og takstbilaget fjernes som bilag til selve Socialaftalen, og lægges som
baggrundsmateriale ligesom de foregående år.

 

Følgende takster afventer, og FU får mandat til at godkende, de takster der afventer.

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Krisecenter

Mariagerfjord Kommune

Børnehaven Rosenhaven
Vinkelvejens Børnehave

Thisted Kommune

Mangler alle takster (to tilbud i kommunen er omfattet af Styringsaftalen)

Vesthimmerland Kommune

Globen Vesthimmerland
Tilbuddene i Aars (et takstniveau)

Region Nordjylland
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Den Sikrede Institution Kompasset (takster mangler for 2 ud af 4 ydelser)
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Baggrund 

Kommunerne og regionen har nu fremsendt takster for 2023 inkl. begrundelse for ændret antal pladser og 

væsentlige ændringer. Driftsherren har givet en skriftlig begrundelse ved følgende tilfælde:  

 Hvis antallet af pladser ændres 

 Hvis taksten ændrer sig væsentligt (renset for p/l). 

Sagsfremstilling 

I takstbilaget fremgår, hvilke takster, der er steget eller faldet, samt forklaringer på de ændringer, som har 

væsentlig karakter. Her kan nævnes eks. underskud indregnet takster, tilførsel af ressourcer til personale, 

ændringer i beboersammensætninger, ændringer i antal pladser i opad eller nedadgående retning etc.  

Takstbilaget er fremsendt til Styringsaftalegruppen mhp. skriftlig kommentering. Tilbagemelding herfra 

medtages til drøftelsen af nærværende punkt.  

Der er fortsat enkelte takster, der afventer at blive opdateret, og disse er markeret med gult i takstbilaget. 

Såfremt der modtages indmeldinger af taksterne inden DAS mødet, så vil disse takster blive opdateret og 

bilaget genfremsendt. Der vil være enkelte takster, som ikke er indmeldt inden DAS mødet, og sekretariatet 

vil give en mundtlig opdatering til mødet på hvilke, der afventer. Ligesom de forrige år vil det være muligt 

at give FU kompetencen til at godkende de takster, der ikke er indmeldt til DAS mødet.  

Indmelding og udmelding af tilbud 

Samtidig med indberetning af takster er det også muligt at ind- og udmelde tilbud til Styringsaftalen. Der er 

indmeldt en række tilbud, ligesom der er flere tilbud der ønskes udmeldt. Nedenfor fremgår oversigter over 

disse: 

Tilbud som ønskes udmeldt (ikke takstniveauer) 

Driftsherre Tilbud Ydelse Kommentar 

Vesthimmerland Tilbuddene i Aalestrup Krogen, Lucernevangen 

Tilbud lukket med udgangen af 2022. Har ikke 
optimale fysiske rammer og desuden er det 
forbundet med driftsudfordringer, at drive 
tilbud med 4, 5 og 6 pladser. Tilbuddet 
erstattes med Vinkelvej. 

Vesthimmerland Tilbuddene i Aalestrup Under Bøgen  

Tilbud lukket med udgangen af 2022. Har ikke 
optimale fysiske rammer og desuden er det 
forbundet med driftsudfordringer, at drive 
tilbud med 4, 5 og 6 pladser. Tilbuddet 
erstattes med Vinkelvej. 

Vesthimmerland Tilbuddene i Aars 

Boformerne 
Østermarken 8 - 10, 
døgn 

Tilbud lukket med udgangen af 2022 grundet 
vigende belægning og utidssvarende fysiske 
rammer. Borgerne på tilbuddet er flyttet til 
andre tilbud i Kommunen 

Brønderslev Bogfinkevej 
Hovedydelse for 
Bogfinkevej 

Lukkes pr. 01/01 2023, kommunen informerer 
yderligere herom snarest. Der bliver ikke 
indskrevet nye borgere, mens de borgere der 
allerede er tilknyttet tilbuddet flyttes til andre 
bofællesskaber i kommunen. 

Region Nordjylland Aktivitets- og Botilbud – CDH Botilbud, Høretab  Udgået - erstattes af Planethuset 

Region Nordjylland Bostedet Kærvang 
Fjorden - Akt.- og 
samværstilbud 

Aktivitetstilbuddet på Kærvang er lukket, 
hvorved et udgår.  
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Nye tilbud som er tilføjet (ikke takstniveauer) 

Driftsherre Tilbud Ydelse Kommentar 

Hjørring Aage Holms Vej 
Skærmet pladser 
10GH Tilbud først startet op 1/10-2022 

Vesthimmerland Tilbuddene i Løgstør Møllersgaard 
Har ikke tidligere været registreret som 
Rammeaftaletilbud 

Vesthimmerland 
Tilbuddene i 
Aalestrup 

Vinkelvej (4 
Takster) 

Ny tilbud med opstart Januar 2023. Tilbud med 4 takster. 
Erstatter de tidligere tilbud i Aalestrup (15 pladser), hvor 
det forventes at både driftsherre og køberkommuner vil 
nyde godt af stordriftsfordele.  Borgerne på de gamle 
tilbud bliver overført til de nye. 

Vesthimmerland 
Tilbuddene i 
Aalestrup 

Rosengaarden (3 
takster) 

Har ikke tidligere været registreret som 
Rammeaftaletilbud (3 takster) 

Region 
Nordjylland 

Aktivitets- og 
Botilbud - CDH 

Planethuset - 
døgnophold Erstatter taksterne for "Botilbud §107 høretab" 

Region 
Nordjylland 

Aktivitets- og 
Botilbud - CDH 

Bøgehuset - 
aflastning Nyt tilbud tilføjet 
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Takstbilag 2023_opdateret

DAS SocialDAS SocialDAS SocialDAS Social

Bilag:

DAS Social Møde den 10.11.2022
kl. 10.00 Side 5 af 5



Punkt 4.

Temadrøftelse på KDK

2022-074952

Resume

Kommunaldirektørkredsen ønsker at afholde en temadrøftelse om udgiftsudviklingen på det specialiserede
socialområde.

Temadrøftelse forventes, at finde sted d. 14. april 2023 og afholdes i regi af Rebild Kommune.

Socialdirektørkredsen inviteres til at deltage i drøftelsen på dagen.

 

Der ønskes input fra DAS til planlægning af temadrøftelsen.

 

Indstilling

Det indstilles, at

DAS drøfter input til form og indhold til temadrøftelsen i Kommunaldirektørkredsen

 

Beslutning:

Formanden præsenterede de overvejelser der er gjort ift. KDK drøftelsen, og som er fremlagt i dagsordenen.

DAS kredsen tilslutter sig disse overvejelser, og tilføjer følgende:

Den politiske overligger har betydning– hvilken dynamik skaber de forskellige kommunale
organiseringer.
Det er vigtigt, at tydeliggøre kompleksiteten på det specialiserede socialområde, herunder
koblingen til normalområdet, som påvirker mulighederne for styring. Ligeledes, at der
kommunale forskelle ift. både udfordringer og løsningsmodeller på området.
Der er interesse i forklaringer på, hvorfor udgiftsniveauet er højt i Nordjylland, og hvorfor det
er højere end resten af DK. Ligeledes, om der er særlige forklaringsfaktorer i Nordjylland, som
kan forklare udgiftsudviklingen.  
Det ser ud som om at de private leverandører driver udgiften, men der er behov for mere data
herom.
Temadrøftelsen bør indeholde en grad af handlingsanvisning for, hvordan udviklingen
imødegås, dog uden at der ligges op til en drøftelse herom.
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Baggrund 

I forbindelse med Kommunaldirektørkredsens behandling af udkast til Nordjysk Socialaftale for 2023-2024 

er der i denne sammenhæng givet udtryk for at man ønsker at afholde en temadrøftelse omkring 

udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde.  

 

Sagsfremstilling 

Udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde er stigende og de fleste data peger på en udvikling, 

som vil fortsætte dette spor i de kommende år. KL har bl.a. angivet, at der er kommet flere borgere til med 

komplekse problemstillinger og at det er de dyreste borgere, som særligt påvirker udviklingen i disse år.  

Kommunaldirektørkredsen ønsker en temadrøftelse af udgiftsudviklingen på det specialiserede 

socialområde, som den ser ud nu og hvordan den forventes at udvikle sig på sigt, herunder hvilke tiltag, der 

kan anvendes til at imødegå udviklingen.  

 

FU Social har drøftet KDK’s henvendelse og anbefaler, at temadrøftelsen skal fungere som inspiration til ny 

viden og handling på det specialiserede socialområde. Til at understøtte temadrøftelsen vil der blive 

arbejdet på indlæg fra eksterne kapaciteter.  

Med henblik på planlægning af den kommende temadrøftelse ønskes DAS’ input til form og indhold på 

temadrøftelsen.  

 

Emner til en temadrøftelse kunne indeholde følgende punkter:  

 Baggrund og fakta vedr. Det Specialiserede Socialområde 

 Udgiftsudviklingen på Det Specialiserede Socialområde 

 Hvad gør man nationalt 

 Hvad gør man i andre regioner 

 Hvad kan man gøre for at imødegå udviklingen lokalt 

o Eks. udvikling af nye data  

o Eks. via case analyse af de dyreste sager 

o Eks. via styrkelse af det tværkommunale samarbejde 

 

Nuværende og tidligere initiativer 

Der har tidligere været gennemført en 5% reduktion af udgifterne på rammeaftalen fra 2016-2020, men 

dette er ikke forlænget ind i den nye Styringsaftale for 2023.  

Der har i Rammeaftalesekretariatet ligeledes været foretaget løbende monitorering af udgiftsudviklingen, 

hvortil kommunerne har indsendt data mhp. en pejling af, hvilken vej udgiften er gået i forhold til udvalgte 

borgere på socialaftaletilbuddene. Monitoreringsarbejdet er dog ikke kommet med svar til, hvorfor 

udgiften har haft den konkrete udvikling, ligesom den heller ikke har kunnet udpege, hvilke målgrupper 

hvor man kan se den største udgiftsudvikling. 
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Den Administrative Styregruppe har iværksat undersøgelse af, hvilke data de nordjyske kommuner har 

adgang til ift. det specialiserede socialområde og ligeledes hvilke data man har behov for til at belyse 

udgiftsudviklingen fra nye vinkler og dermed opnå, potentielt, nye ny viden at basere udvikling og tilpasning 

af området til.  Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave at udarbejde et overblik herover mhp. 

præsentation heraf i DAS primo 2023. Det forventes således, at der til temadrøftelsen med 

Kommunaldirektørkredsen d. 14. april 2023 kan orienteres om et forventet samarbejde med Komponent 

herom.  
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Punkt 5.

Årshjul 2023

2022-074952

Resume

DAS præsenteres for forslag til årshjul 2023.

Møderække for DAS Social er ligeledes skemalagt for 2023.

Indstilling

Det indstilles, at

DAS drøfter og giver input til årshjul for 2023
DAS godkender møderække for DAS i 2023

Beslutning:

DAS godkender årshjulet under forudsætning af, at der ikke er overlap i mødeaktivitet til børne- og
ungedirektørkredsen. 

Det bemærkes, på mødet, at to af møderne er sammenfaldende med møder i børne- og ungedirektørkredsen.
Sekretariatet har efterfølgende undersøgt overlap i møder i henholdsvis DAS Social og børne- og
ungedirektørkredsen og der er sammenfald i møder på følgende datoer: 31.3 og d. 3.11, men ikke i
tidspunkterne for de respektive møder. DAS Social holder møde i tidsrummet 9-13, mens børne-
ungedirektørkredsen holder møde i tidsrummet 13-15. Sekretariaterne tager højde for dette i planlægning og
koordinering af møderne.
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Sagsbeskrivelse – Årshjul 2023 

 

Baggrund  

DAS præsenteres hvert efterår for et årshjul for det kommende år.  

 

Sagsfremstilling  

Sekretariatet har udarbejdet et forslag til årshjul for 2023 med angivelse af DAS møder, Socialpolitisk 

Dialogforum og relevante afventende sager.  

 

Møder i DAS 2023 

Dato Tidspunkt Potentielle emner Fysisk/virtuelt 

20/1 09.00-13.00  Indhold til temadrøftelse med KDK 14.4 

 Udmøntning af Nordjysk Socialaftale 
2023-2024 

Fysisk møde 

31/3 09.00-13.00  Drøftelse af program og ønsker til 
Socialpolitisk Dialogforum 

Fysisk møde 

14/4 08.30-10.30  Temadrøftelse af udgiftsudvikling med 
Kommunaldirektørkredsen 

Fysisk møde – Rebild 
Kommune 

Inden 
sommer 

Xx xx Socialpolitisk Dialogforum Fysisk 

1/6 12.00-16.00  Udbud/efterspørgsel  

 Socialtilsyn Nord årsrapport 2022 

Virtuelt møde 

21/8 12.00-16.00  Status på udmøntning af Nordjysk 
Socialaftale 23/24 

 Socialtilsyn Nord budget 2024 

Virtuelt møde 

3/11 09.00-13.00  Godkendelse af takstbilag Fysisk møde 

Potentielle emner, som ikke er tidsfastsatte: 
 

 Evaluering af det specialiserede socialområde 

 Lovgivning vedr. de særlige pladser 

 Evaluering af det forstærkede samarbejde 

 10 års plan for psykiatrien 

 Tilgængelighedsanalyse på børne/unge psykiatriområdet 

 Konklusion på de centrale udmeldinger om domfældte 
udviklingshæmmede og gravide rusmiddelmisbrugere 
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Punkt 6.

Det forstærkede samarbejde

2022-074952

Resume

Årsrapporter

Sekretariat for Nordjysk Socialaftale har modtaget årsrapporterne for 2021 vedr. tilbuddene under det
forstærkede samarbejde.

Årsrapporterne er gennemgået på møde i Ekspertpanelet d. 21. september 2022, som anbefaler, at
årsrapporterne tages til efterretning af DAS med den bemærkning, at man mangler at se helårseffekten af de
økonomiske tilpasningstiltag, som er foretaget på Østerskoven og Kvisten

FU Social bemærker hertil, at der må forventes en bedre balance i økonomien i økonomien for 2023, særligt i
forhold til Neurocenter Østerskoven. Et underskud på 7,5 millioner kr. i 2021 og et forventet underskud på 9,5
millioner kr. i 2022 er ikke bæredygtigt og der forventes tæt opfølgning herpå i løbet af 2023.

 

Der er udarbejdet en kort opsummering af årsrapporterne.

 

Indstilling

Det indstilles, at

DAS tager årsrapporterne til efterretning

Beslutning:

DAS tager årsrapporter til efterretning.

Region Nordjylland bemærker, at man forventer et bedre resultat for 2023 vedr. Østerskoven og at Kvisten
fortsat er i Nødsporet.
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Årsrapporter – det forstærkede samarbejde.  

 

Kort opsummering. 

 

 Institut for Syn og Hørelse, Region Nordjylland: 

 

Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed (ISHD) tilbyder rådgivning, vejledning og undervisning til hørehæmmede 
børn og voksne, blinde og svagsynede børn og voksne, døvblinde børn og voksne, samt børn og voksne med andre 
kommunikationsproblemer på grund af nedsat tale-, læse- eller skrivefunktion 

Covid 19 situationen har betydet, at udnyttelsen af kapaciteten har ligget lidt under det normale niveau og de 
budgetterede 95%. Den samlede belægning på de timeafregnede ydelser endte i 2021 på 91,3% (inkl. 
konsulenttimer leveret til jobcentre). Den lidt lavere belægning i 2021 har dog ikke påvirket mulighederne for 
fastholdelse af det højt specialiserede miljø.  

Instituttet har i 2021 samlet alle ydelser til børn og voksne på høreområdet i én samlet Høreafdeling. Ud over 
ydelserne inden for rammeaftalen omfatter det VISO-rådgivning for Socialstyrelsen til børn og unge samt 
sundhedsydelser for audiologisk afsnit på Aalborg Universitetshospital. 

Sammenlægningen er sket for at styrke udnyttelsen og fleksibiliteten i opgaveløsningen og det tværfaglige 

samarbejde mellem instituttets medarbejdere. 

Instituttets regnskab for 2021 viser et overskud på lidt over 900.000 kr.  

 

 Neurocenter Østerskoven, Region Nordjylland: 

 

Neurocenter Østerskoven er et døgnbaseret rehabiliteringstilbud målrettet mennesker med moderat til meget svær 
erhvervet hjerneskade og tilsvarende til mennesker med medfødt hjerneskade. Neurocenter Østerskoven varetager 

Region Nordjyllands samlede indsats for specialiseret rehabilitering.  

Fra 1. juli 2022 vil der i alt være 22 budgetterede pladser på tilbuddet efter Lov om Social Service §66 og §107, mod 
tidligere 28 pladser. Baggrunden herfor er et fald i belægningsprocent fra 84,4 % i 2020 til 62,6 % i 2021, hvad 
angår borgere med erhvervet hjerneskade. Dette har medført bekymring for tilbuddets økonomiske og faglige 
bæredygtighed. En bekymring, som er adresseret i en arbejdsgruppe, nedsat af DAS. Justeringen i antallet af 
pladser medfører også en stigning i taksten til 5.561 kr. pr. døgn. 

Pladserne er fordelt på 14 pladser for borgere med erhvervet hjerneskade og seks pladser for borgere med medfødt 
hjerneskade. Fordelingen af pladser er fleksibel. Ændringen i antallet af pladser er godkendt af DAS og 
Regionsrådet i Region Nordjylland.  

Belægningen for borgere med medfødt hjerneskade har i 2021 været på 130 %.  

 

Østerskovens regnskab for 2021 viser et underskud på ca. 7,5 mio. kr. Underskuddet for 2021 skyldes primært 

manglende indtægter i perioder med lav belægning.  

 

 

 Kvisten, Region Nordjylland: 

 
Specialbørnehjemmene, afdeling Kvisten er Region Nordjyllands døgntilbud med syv pladser til børn og unge i 
alderen 0-18 år, der udover fysiske og psykiske funktionsnedsættelser også har vidtgående behov for 
sundhedsmæssig pleje og behandling. 

 
Kvisten er godkendt til at benytte to af pladserne til unge (18-23 år) til midlertidigt botilbud efter 

servicelovens §107.  

Kvisten har i 2021 haft en belægning af 5,6 pladser ud af i alt 7 pladser. Der har været en faldende tendens i 2019 
og 2020 ift. belægningen af pladser på Kvisten og der har på denne baggrund været en bekymring om den 
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fremadrettede faglige og økonomiske bæredygtighed for afdeling Kvisten ved Specialbørnehjemmene ved Region 
Nordjylland.  

 
DAS har, på baggrund af indstillinger fra en arbejdsgruppe, som har arbejdet med ovenstående udfordringer, 
godkendt at normeringen på Kvisten reduceres fra 7 til 6 pladser og at taksten beregnes med afsæt i 90 procent 
belægning i stedet for 95 procent belægning.  
Taksten vil fra januar 2023 være på 6.855 kr. pr. døgn.  

 
Idet børn og unge på Kvisten er særligt sårbare, har Covid-19 haft en stor betydning for driften af tilbuddet – også i 
2021, og derfor har der været fokus på sikker drift og kerneopgaver. 

 

Kvistens regnskab for 2021 viser et underskud på lidt over 1 million kr. Et underskud, som forventes at stige ind i 2022.  
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Årsrapport for Neurocenter Østerskoven 2021 - Det forstærkede samarbejde

Årsrapport for Kvisten 2021 - Det forstærkede samarbejde

Årsrapport for ISHD 2021 - Det forstærkede samarbejde
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Punkt 7.

Orientering om centrale udmeldinger

2022-074952

Resume

Socialstyrelsen har d. 27. september 2022 fremsendt en anmodning om fornyet afrapportering vedr. central
udmelding for gravide med rusmiddelmisbrug.

Socialstyrelsen har ligeledes d. 29. september 2022 udsendt to nye centrale udmeldinger vedr. henholdsvis
1) punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og 2) tegnsprogsindsatser til børn og
unge med et varigt høretab.

 

Indstilling

Det indstilles, at

DAS tager orientering om status på Centrale Udmeldinger til efterretning

Beslutning:

På baggrund af den udsendte anmodning fra Socialstyrelsen vedr. målgruppen af gravide med
rusmiddelsproblematikker, har de fem rammeaftalesekretariater, med inddragelse af
styregruppeformændene, fremsendt en fælles henvendelse til Socialstyrelsen om udsættelse af besvarelsen
af anmodningen til d. 28. februar 2023 fremfor d. 1. december 2022.

Socialstyrelsen har efterfølgende tilkendegivet, at tidsfristen flyttes uden yderligere bemærkninger.

 

Rammeaftalesekretariaterne har i fællesskab lagt op til KL koordinationsforum, at deadline for besvarelse af de
nye centrale udmeldinger vedr. punktskrift og tegnsprog udsættes til 1. oktober 2023 frem for 31. marts 2023,
så det bliver muligt at foretage en kvalitetsmæssig besvarelse heraf, samt gennemføre en politisk behandling
efterfølgende i de enkelte kommuner. Der var enighed herom og Styregruppeformændene vil fremsende en
henvendelse til Socialstyrelsen herom.

PPR lederne, samt Børne- og Ungedirektørkredsen bliver centrale parter i arbejdet med de nye Centrale
Udmeldinger og inddrages således i besvarelsen heraf.

 

Fælles for besvarelse af anmodningen vedr. gravide med rusmiddelproblematikker og de to nye centrale
udmeldinger er, at de koordineres i de enkelte sekretariater. Sekretariatet henvender til sig til kommunerne om
den videre proces indenfor kort tid.

 

DAS tager orientering til efterretning
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Baggrund 

En central udmelding udsendes, hvis Socialstyrelsen vurderer, at der er behov for at sætte et særligt fokus 

på en målgruppe for at sikre og videreudvikle udbud af indsatser til målgruppen.  

Socialstyrelsen har i denne sammenhæng d. 27. september 2022 fremsendt en anmodning om fornyet 

afrapportering vedr. central udmelding for gravide med rusmiddelmisbrug.  

Socialstyrelsen har ligeledes d. 29. september 2022 udsendt to nye centrale udmeldinger vedr. henholdsvis 

1) punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og 2) tegnsprogsindsatser til børn og 

unge med et varigt høretab.  

 

Sagsfremstilling 

Anmodning om fornyet afrapportering vedr. gravide med rusmiddelmisbrug 

Den fremsendte anmodning er en opfølgning på en central udmelding fra 2019, som blev afrapporteret på i 

2020. Siden kommunalbestyrelsernes afrapportering i december 2020, har Socialstyrelsen og kommunerne 

været i løbende dialog og vidensudveksling om problemstillingen. Socialstyrelsen har dog ikke i forbindelse 

med selve afrapporteringen eller den efterfølgende dialog modtaget konkrete løsningsforslag for, hvordan 

udbuddet af et højt specialiseret døgnbehandlingstilbud til målgruppen sikres. Socialstyrelsen er ligeledes 

af den opfattelse, at målgruppen er større end kommunerne har estimeret i afrapporteringen tilbage i 2020 

med 6-8 borgere på landsplan. Socialstyrelsen vurderer (med baggrund i tal fra Familieambulatorierne), at 

der er op til 80 borgere om året indenfor målgruppen.  

Socialstyrelsen ønsker derfor at kommunalbestyrelserne beskriver aktuelle og fremadrettede 

indsatsmodeller med henblik på sikring af det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud til målgruppen 

med en deadline for besvarelse heraf, der hedder d. 1. december 2022.  

 

To nye centrale udmeldinger 

I forhold til de to nye centrale udmeldinger vedr. punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig 

synsnedsættelse, samt tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab, har Socialstyrelsen bedt 

om en samlet besvarelse d. 31. marts 2023.  

Fælles for de to centrale udmeldinger er, at der ønskes afrapportering på to temaer, som er relativt 

enslydende.  

Det første tema omhandler koordinering og samarbejde mellem kommunerne inden for og på tværs af 

regionerne om punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse/tegnsprogsindsatser til 

børn og unge med et varig høretab. Temaet skal afdække, hvilke typer samarbejde der findes omkring 

målgruppen og indsatser til denne. Det kan fx være formaliserede samarbejdsaftaler med andre 

kommuner, med tilbud eller med andre relevante aktører. 

Det andet tema omhandler, hvordan kommunerne fremadrettet vil tilrettelægge 

punktskriftindsatser/tegnsprogsindsatser til målgrupperne med henblik på at løse de beskrevne 

udfordringer.  
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Henvendelse til Socialstyrelsen 

Rammeaftalesekretariaterne har i fællesskab, med Styregruppeformændenes godkendelse, sendt en 

henvendelse til Socialstyrelsen, da tidshorisonten for besvarelse af de tre centrale udmeldinger udfordres 

af de kommunale politiske processer, og et ønske om at sikre den nødvendige kvalitet og validitet i arbejdet 

med de Centrale Udmeldinger. 

Rammeaftalesekretariaterne skal have udarbejdet et fælles produkt/spørgeskema på tværs af regionerne, 

som skal sendes ud til kommunerne. Alle 98 kommuner skal inddrages i processen, og der skal være tid til, 

at de kan svare, kommuner der skal rykkes, og der skal samles op på tilbagemeldingerne i diverse 

ekspertgrupper mv. Derefter skal styregrupperne drøfte de samlede tilbagemeldinger. 

Flere af styregrupperne mødes i januar 2023, hvor der vil være mulighed for at behandle 

tilbagemeldingerne på anmodningen ift. de udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug.  

 

Konkret anmodes der om, at:  

o Fristen for ’Anmodning om beskrivelse af aktuelle indsatser og forslag til fremadrettede 

indsatsmodeller for udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug rykkes fra d. 1/12-2022 til 2. 

kvartal 2023. 

o Fristen for de nye centrale udmeldinger om punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig 

synsnedsættelse og tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab rykkes fra d. 31/3-

2023 til 3. kvartal 2023.   

Her vil der være forbehold for den politiske godkendelse i kommunerne. 

 

På tidspunkt for fremsendelse af nærværende orientering til DAS er Socialstyrelsen ikke vendt tilbage.  
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Anmodning

Central udmelding for tegnsprogindsatser til børn og unge med et varigt høretab_sept2022

Central udmelding for punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse_sept2022
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Punkt 8.

Orientering om § 82 rapport

2022-074952

Resume

Rammeaftalesekretariatet har været i dialog med henholdsvis Handicapchefgruppen og
Socialudviklingsgruppen ift. opfølgning på den udfærdige rapport vedr. uvisiterede midlertidige indsatser efter
SEL § 82.

Af nedslag fra tilbagemeldingerne kan nævnes:

Kulturen betyder noget for forandringer– både for borgere og for personale
Midlertidige indsatser kan bruges til at blive klogere på borgernes ressourcer og evt. behov for
andre og mere længerevarende indsatser
Samspil med andre borgere betyder meget ift. egenmestring
Fokus på evaluering af eksisterende praksis – når vi borgerne?
Opmærksomhed på sammenhænge til andre forvaltninger/områder

Forslag til emner, som kunne være relevante at undersøge indenfor samme undersøgelsesramme

En undersøgelse af erfaringerne med udflytning fra botilbud § 107 eller §105/85 til "egen bolig".
Undersøgelse af, om øget brug af bostøtte kan være en mulighed ift. at tilbyde borgere et tilbud i
nærmiljøet i stedet for eksterne tilbud. Giver det både økonomisk og menneskelig gevinst?

FU har drøftet opsamlingen og vurderer, at der er behov for mere viden i form af data og erfaringer fra praksis.
Kommunerne arbejder på dette og FU har besluttet, at Rammeaftalesekretariatet samler op om et år (fornyet
forespørgsel efter sommerferien 2023) mhp. fornyet vurdering af § 82 indsatsernes betydning og effekt.

 

Indstilling

Det indstilles, at

DAS drøfter opsamling på § 82 rapporten
DAS tager opsamling til efterretning

Beslutning:

DAS tog orienteringen til efterretning med følgende kommentarer:

Det er vigtigt med fokus på kulturen og fokus på hvordan man organiserer sig og leverer den
tilstrækkelige indsats og undgår et udvidet omsorgsperspektiv.

Kulturforandringen gælder på alle områder, men det kræver et ledelsesmæssigt fokus, hvis det
skal lykkedes. Man skal nærme sig et ”tilpasset omsorgsperspektiv” fremfor det udvidede
omsorgsperspektiv.
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Sagsbeskrivelse – Opfølgning på § 82 rapport 

 

Baggrund 

FU og DAS har tidligere drøftet den udarbejdede rapport vedr. midlertidige og uvisiterede indsatser efter 

SEL § 82, som er udarbejdet i samarbejde med UCN. Man ønskede ligeledes at inddrage 

Handicapchefgruppens- og Socialudviklingsgruppens tanker og input ift. at understøtte opfølgningen på 

rapporten.     

 

Sagsfremstilling 

 

Handicapchefgruppen 

Handicapchefgruppen har skriftligt givet tilbagemelding på nedenstående spørgsmål:  

 

Spørgsmål Input 
Hvad har man 
hæftet sig særligt 
ved i rapporten? 

 At kulturændringen hos medarbejderne fylder relativt meget i skiftet fra § 
85 til § 82. 

 At kulturen er meget vigtigt og der er en stor forskel ift. borgere, som 
tidligere har modtaget støtte og borgere, som er ”nye” bekendtskaber for 
kommunerne. 

 At det midlertidige perspektiv skal være en fastforankret forudsætning i §82 
tilbud og med til at definere indsatsen. 

 At gruppeforløb er en forholdsvis ny tilgang i indsatsen og at den giver 
væsentlig værdi for den enkelte borger. Både reflektionsmæssigt og socialt. 

 At §82 kan anvendes som et redskab til at blive klogere på borgernes 
egentlige ressourcer før, de f.eks. tildeles en § 85 ydelse. Det giver god 
mening, at borgernes ressourcer afprøves i praksis, så man sikrer den bedste 
og mest effektive løsning for borgerne.  

 At borgeren definerer de fysiske rammer som noget lignende et hjem – hvilket gør 

at borgeren rent faktisk oplever, at medarbejderne vil personen det godt, og at de 

har en fælles interesse og mission. Det har den effekt, at borgerne ønsker at sætte 

sig i ”førersædet” og vise, at der sker fremskridt. Medarbejderne opnår altså en 

samhørighed hurtigt med borgeren, faciliteret af fysiske rammer. 

 

Hvilken læring 
kan udledes af 
rapportens 
konklusioner?  
 

 Betydningen af kulturændringen i forbindelse med omlægning til §82. Dette 

kunne tyde på at der ”plads til ” at se på kulturen på den resterende del af § 

85.  

 Ændringer tager tid og at det kræver vedholdenhed og ledelsesmæssig 
opbakning af nå i mål. Det er vigtigt kommunerne understøtter et stabilt 
ledelsesmæssigt fokus på omstillingen/implementeringen af § 82 samt sikre, 
at hele organisationen er med for at få det til at lykkes.  
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 At en kort, fokuseret indsats kan være gavnlig for mange borgere, men særligt 
i samspillet med andre borgere, kan mestringen få lov at blomstre i form af 
fællesskab og sammenhold. 

 En midlertidig indsats som §82 giver grobund for et arbejde med fokus på 
nuværende og fremtidige ressourcer hos borgerne.  

 Det er vigtigt med opmærksomhed på sammenhæng eller mangel på 

samme til arbejdsmarkedsområdet og uddannelsesområdet, men også 

imellem myndighed og udfører. 

 Kommunernes interne organisering spiller ind. Det der giver mening i en 
kommune, ikke nødvendigvis er svaret i andre kommuner. Dette afhænger 
af mange lokale faktorer.  

 Betydningen af indretningen af de fysiske rammer for resultaterne i 

indsatsarbejdet.  

 

Hvordan kan man 
arbejde med 
videre med 
rapporten i eget 
regi?  
 

 Fokus på løbende evaluering af kommunale indsatser, herunder optimering 
af nuværende tilbud og dermed forebygge mere indgribende indsatser.  

 Fokus på at være undersøgende på behovet for åben rådgivning, herunder 
om kommunerne når ud til de borgere, som er i målgruppen for § 82  

 Arrangering af studieture til deltagerkommunerne mhp. deling af erfaringer, 

men også generelt lade sig inspirere både i forhold til § 82, men også i 

forhold til kulturen og udviklingen i pædagogikken på § 85. 

 Være undersøgende på, hvordan man bedst muligt kan organisere et samlet 
tilbud, hvor så mange borgere som muligt kommer med i udviklingen. 

 Rapporten tydeliggøre vigtigheden i at opnå en fælles alliance med 
borgeren, som kan understøttes eller hjælpes på vej via trygge rammer og et 
personale, som dyrker at borgeren. 

 Fokus på de fysiske rammer, som vigtige for succes med de midlertidige 
indsatser 

 I visitationen vil der i stigende grad arbejdes på at kombinere §82 og §85 
tilbud hos borgerne. På den måde kan borgerne støttes i deres behov, 
samtidig med at de får tilbudt et forløb, som måske åbner op for andre 
muligheder, såsom tilkobling til frivillige tilbud eller praktikpladser.  

 

Er der andre 
emner på det 
specialiserede 
socialområde, 
som kan drage 
nytte af en 
lignende 
undersøgelse, 
som indsatserne 
under § 82 har 
været underlagt?  
 

 En undersøgelse af erfaringerne med udflytning fra botilbud § 107 eller 
§105/85 til ”egen bolig”.  

 En undersøgelse af døgnanbringelser kontra bostøtte på voksenområdet. 
Fokus kunne være på mulighederne for at gentænke mulighederne i § 85 i 
stedet for en anbringelse eller et en-mands projekt og hvor er break even 
rent økonomisk? 

 Undersøgelse af, om øget brug af bostøtte kan være en mulighed ift. at 
tilbyde borgere et tilbud i nærmiljøet i stedet for eksterne tilbud. Giver det 
både økonomisk og menneskelig gevinst? 

 Undersøgelse af borgerøkonomi og den øgede digitalisering – hvordan man 
håndterer dette i kommunerne og hvilke erfaringer, der kan bredes ud på 
tværs.  

 Undersøgelse af § 85 og § 104. Hvordan går udviklingen med disse indsatser, 
når de midlertidige indsatser vinder mere og mere ind? 
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 Undersøgelse af hvordan §85 tolkes og arbejdes efter i kommunerne – 

findes der et andet mindset her, eller kunne mindsettet fra §82 overføres og 

skabe værdi i §85 bevillingerne? 

 
 

Socialudviklingsgruppen 

Socialudviklingsgruppen tilkendegiver, at rapporten giver et godt, kvalitativt, indblik i erfaringerne fra 

indsatserne under § 82, men der mangler data ift. udviklingen i ydelser og økonomiske nøgletal mhp. at 

kunne sige mere, om indsatsen har positiv effekt – herunder på andre, mere vedvarende, tilbud i 

kommunalt regi. Det er dog vigtigt at have det lange lys på ift. vurderingen af effekterne fra § 82 

indsatserne.  

Gruppen bemærker også, at det er vigtigt med fokus på ydelser, som nogle borgere kan modtage dobbelt i 

forskellige regi – f.eks. på socialområdet og på beskæftigelsesområdet. Her er det vigtigt med tæt dialog og 

koordinering imellem forvaltningerne.  
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Punkt 9.

Information

2022-074952

Sagsfremstilling

Der gives en kort information omkring:

Tilbud til unge med svær selvskade
Helhedsorienteret Indsats (HOI)
KL Koordinationsforum
Psykiatripartnerskab

 

Indstilling

Det indstilles, at

DAS tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Tilbud til unge med svær selvskade

Tilbuddet er godkendt i de nordjyske kommuner med undtagelse af Læsø og Morsø, som har valgt at stå
udenfor samarbejdet om etablering af tilbuddet.

Når den endelig godkendelse foreligger efter KKR d. 18. november skal den nærmere proces for etableringen
af det nye tilbud iværksættes. Der vil formentligt blive nedsat en arbejdsgruppe bestående af regionale og
kommunale repræsentanter. Der udarbejdes et oplæg om processen - formentlig primo 2023.

Der vil være en forberedelsesproces forud for åbning af det nye tilbud, som skal understøtte, at der er borgere
klar til at blive indskrevet og dermed mindske risikoen for tomgang.

Helhedsorienteret indsats

Folketingets partier har indgået en aftale om en ny Hovedlov om helhedsorienteret indsats. Den nye hovedlov
skal understøtte en mere sammenhængende indsats til borgere med komplekse og sammensatte problemer,
som har potentiale for udvikling i forhold til beskæftigelse og bedre livsmestring. Den nye hovedlov skal
dermed understøtte en ny måde at samarbejde med borgerne på med udgangspunkt i fælles mål på tværs af
relevante forvaltninger, hvor social- og beskæftigelsesindsatsen bliver set som hinandens forudsætninger for
at kunne flytte udsatte borgere over mod et mere selvhjulpent liv.

Loven forventes fremsat i foråret 2023 med ikrafttrædelse 1. juli 2023.

På baggrund af en henvendelse fra Beskæftigelsesdirektørerne har FU Social besluttet at arrangere en
tværkommunal temadag mhp. inspiration og drøftelse af den nye Hovedlov, og herunder drøftelse af
omstillingsindsatser i de nordjyske kommuner. Formål med temadagen:

Overblik over Hovedlovens indhold og intentioner
Inspiration fra kommuner, der har arbejdes helhedsorienteret og på tværs af
myndighedsområder
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Refleksioner og begyndende drøftelser med henblik på videre drøftelse og
beslutninger i hjemkommune

Sekretariaterne er i gang med planlægningen og arbejder ud fra et foreløbigt tidspunkt for arrangementet
til afholdelse medio marts 2023, mellem kl. 9-13.

Som udgangspunkt er målgruppen for temadagen chefer og direktører fra beskæftigelses- og
socialområdet i de 11 kommuner.

KL Koordinationsforum

Sikrede institutioner.

De retslige anbringelser fylder lidt over 33 % mens langt de fleste skyldes sociale årsager.
Målgrupperne er meget forskellige og meget komplekse. Med afsæt i en række anbefalinger vil der blive
set på, om der kan ske en specialisering, men så kan der også blive risiko for tomgang. Ved en
specialisering kan der komme en rest-gruppe, som kommunerne skal finde andre pladser til. Den
arbejdsgruppe, som har udfærdiget anbefalingerne har fået til opdrag at udfærdige et kommissorie for det
videre arbejde med de sikrede institutioner.

 

Samarbejde med de grønlandske kommuner

Casen fra Hjørring blev drøftet i koordinationsforum.

Der er ikke brede erfaringer med de skitserede udfordringer, men der er lignende oplevelser i følgende
kommuner: Randers, Lolland, Vestsjælland og Aalborg kommuner.

 

Kapacitet og anlæg.

Ekspertudvalget vil se på, hvilke behov og muligheder der er for at være mere fleksible ift. kapacitet og
anlæg på socialområdet. Eksempelvis gennem lovændringer så det er nemmere at foretage ændringer ift.
borgere indskrevet i ABL tilbud eller ved at give bedre muligheder for etablering (finansiering) af § 107 og
108 tilbud.

 

Psykiatripartnerskab

Partnerskabet har på møde d. 21. september 2022 drøftet rammerne for samarbejdet på tværs af
Nordjylland ift. borgere med psykiske problemstillinger.

Der var enighed om, at Partnerskabet er relevant ift. at få drøftet de sager, hvor overgange fra en sektor til
en anden bliver håndteret. Partnerskabet skal koordinere kvalitet og faglighed på tværs, men også
brede viden og erfaringer ud ift. initiativer, som virker.

Der var ligeledes enighed om at man i Partnerskabet skal kunne drøfte de svære udfordringer og forløb
og sammen prioritere indsatsen. Det er vigtigt at drøfte om der er nogle barrierer i samarbejdet, som skal
afdækkes - eksempelvis lovgivning, som står i vejen for at effektivt samarbejde.
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Punkt 10.

Eventuelt

Beslutning:

Ingen bemærkninger
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Punkt 11.

Næste møde

Under forudsætning af godkendt møderække for 2023, finder næste møde sted d. 20. januar 2023, kl.
09.00-13.00. Der er tale om et fysisk møde.

Beslutning:
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