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Referat 

Møde Den Administrative Styregruppe 

Tid 18. august 2017, kl. 13.00-16.00  

Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø. – Mødelokale K.  

 

Deltagere Alice Aagaard Hagemann (Aalborg Kommune ÆH), Dorte Juul Hansen (Region Nordjylland), Hanne 

Madsen (Jammerbugt Kommune), Henrik Aarup-Kristensen (formand, Brønderslev Kommune), Leif Se-

rup (Hjørring Kommune) Lone Becker (Thisted Kommune), Peter Rasmussen (Mariagerfjord Kommune), 

Rikke Albrektsen (Frederikshavn Kommune), Vibeke Stoustrup (Rebild Kommune), Helene Lund Ther-

kildsen (KKR), Charlotte Søndergaard Andersen og Morten Aggerholm (begge sekretariat for rammeaf-

taler/ref.). 

Afbud 

 

Gæster 

Hans Chr. Mariegaard (Aalborg Kommune FB), Henrik Rene Christensen (Morsø Kommune), Dorthe 
Jende (Vesthimmerlands Kommune), Lotte Keller Christensen (Læsø Kommune), 
 
 
Centerleder Johnny Friis deltog under punkt 3 (kl. 13.05-13.20)  

Psykiatridirektør Anette Sloth deltog under punkt 4 og 5  

 

Velkomst 

(13.00-13.05) 

1. Godkendelse af dagsorden (side 2) 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 6 (side 2) 

Sager til behand-

ling 

(13.05-15.15) 

3. Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. unge med et stofmisbrug (side 3)  

4. Oplæg vedr. handleplan for forebyggelse af vold på botilbud (side 5) 

5. Organisering af arbejdet vedr. etablering af særlige psykiatriske pladser (Side 6) 

6. Udkast til Rammeaftalen (side 9) 

6A. Aftaleperioden for det forstærkede samarbejde () 

7. Opfølgning på DAS møde, herunder evt. kodeks (side 11) 

8. Kortlægning af behov for fleksibilitet i forhold til lov om socialtilsyn (side 12) 

9. Takster og budget for Socialtilsyn Nord 2018 (side 14) 

10. Nedbringelse af ventelister på Børnehus Nord (side 15) 

11. Socialstyrelsens behandling af central udmelding vedr. spiseforstyrrelser (side 18) 

Sager til oriente-

ring (15.15-15.50) 

12. Orientering om KKR sager på mødet den 1. september (side 20) 

13. Orientering om FU beslutninger (side 20) 

14. Årsstatistik om de danske børnehuse 2016 (side 21) 

Afrunding 

(15.50-16.00) 

15. Evt. (side 23) 

16. Næste møde (side 23) 
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Punkt 1 + 2 

 

Velkomst 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

 Den Administrative Styregruppe godkender dagsordenen 

 

Referat  

Indstillingen godkendes. Alice Aagaard orienterer om, at hun har en orientering under evt. vedr. NOPII – orienteringen 

udsendes sammen med referatet. 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 30. maj 2017 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

 Den Administrative Styregruppe godkender referatet fra DAS mødet den 30. maj 

 

Bilag 

Referatet kan findes her 

 

Referat  

Indstillingen godkendes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

http://www.rammeaftalernord.dk/media/1506/referat-fra-moedet-i-den-administrative-styregruppe-den-30-maj-2017.pdf
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Punkt 3 

3. Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. unge med et stofmisbrug 

 

Resume 

Arbejdsgruppen vedr. unge med et stofmisbrug har udarbejdet 10 anbefalinger til arbejdet med unge stofmisbrugere. 

Johnny Friis, Aalborg Kommune – og medlem af arbejdsgruppen, vil give en præsentation af anbefalingerne. 

 

Baggrund 

De nordjyske kommuner har de seneste år haft udfordringer med at finde den rette tilgang og have de rette tilbud til unge 

med et stofmisbrug. Med Rammeaftalen 2016 blev det derfor besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med relevante fag-

personer, som skulle komme med anbefalinger til kommunernes tilgang og tilbud til unge med stofmisbrug. Arbejdsgrup-

pen er nu klar til at præsentere sine anbefalinger. 

 

 
Sagsfremstilling 

Arbejdsgruppens har haft et 360 grader fokus på arbejdet og tilgangen til unge med et stofmisbrug. Arbejdet er endt ud i 

10 anbefalinger til kommunernes organisering, metodevalg, tilgang til den unge m.v.: 

 

1. Organisering – Koordineret indsats for unge i alderen 14-30 år 

Det anbefales, at kommunerne organiserer sig, så man i højere grad kan håndtere unge i alderen 14-30 år med et stof-

misbrug, fx ved at sammentænke indsatsen og/eller oprette en ungeenhed. 

 

2. Oplysning – Misbrugsbehandlingen skal være synlig og tilgængelig 

Det anbefales, at tilbuddene/behandlingen til unge med misbrug er synlige og let tilgængelige for den unge, pårørende 

og internt i kommunen til andre forvaltninger. 

 

3. Hurtig responstid – Tid koster penge og minimere effekten af behandlingen 

Den tidlige indsats er den bedste og billigste indsats, hvorfor kommunerne bør arbejde mod at have så kort en responstid 

som muligt. 

 

4. Udredning – Brug screeningsværktøj rettet mod unge 

Det anbefales, at kommunerne udfører en omfattende udredning af den unge. Heri bør indgå udredning af psykiske, fysi-

ske og sociale problemer – alle aspekter af den unges liv. I dette arbejde bør benyttes screeningsredskaber som er møn-

tet på unge. 

 

5. Evidensbaseret metode – Fx U18 eller U-turn 

Det anbefales, at kommunen benytter sig af evidensbaseret metoder i den udstrækning som kommunen har ressourcer 

til det. 

 

6. Ambulant behandling – Husk den understøttende indsats 

Det anbefales, at kommunerne supplerer den ambulante misbrugsbehandling med socialfaglige, kulturelle eller uddan-

nelsesmæssige tiltag. 

 

7. Døgnbehandling – Tættere opfølgning på tilbuddene 

Det anbefales, at kommunen har en tæt opfølgning på borgere i et døgntilbud med henblik på at sikre, at indsatsen giver 

de forventede resultater.  
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8. Efterbehandling – Døgnbehandlingen skal følges til ende 

Det anbefales, at kommunen sikrer, at når en ung påbegynder døgnbehandling, er der i behandlingsplanen aftalt efterbe-

handling i ambulant regi. 

 

9. Udslusningstilbud – En blød retur fra døgntilbud 

Det anbefales, at de nordjyske kommuner sikrer, at der er en vifte udslusningstilbud, hvorfra kommunerne kan vælge det 

mest passende til den ung, der bliver udskrevet derfra. 

 

10. Tværkommunale indsatser – Vidensdeling på tværs 

Det anbefales, at de nordjyske kommuner igangsætter fælleskommunale initiativer med henblik på at øge kvaliteten af 

de kommunale tilbud rettet mod unge med et stofmisbrug. 

 

Arbejdsgruppen anbefaler følgerne fælleskommunale initiativer: 

 Fælles metodeudvikling/implementering – Samarbejde om udvikling og implementering af nye metoder, fx kan 

Aalborg Kommune give sparring ift. implementering af U18 modellen 

 Fælles uddannelse og kompetenceudvikling – Fælles uddannelsesdage på tværs af kommunerne 

 Fælles udredningsværktøj rettet mod unge – Udvikling og implementering af et fælles screeningsværktøj rettet 

mod unge 

 Fælles opsøgningsværktøj – Udvikling af et fælles opsøgningsværktøj rettet mod lærer, pædagoger osv.  

 Vidensbank – Fælles værktøjer vil kunne være tilgængelig på Rammeaftalesekretariatets hjemmeside  

 Workshop – En dag med fokus på vidensdeling, erfaringsudveksling og præsentation af nye metoder 

 

 
Det anbefales, at DAS kredsen henleder særlig opmærksomhed på anbefaling 10, da dette vedrører samarbejde og 
tværkommunale indsatser. 
 

Indstilling 

Det indstilles, at  

 Den Administrative Styregruppe godkender arbejdsgruppens afrapportering 

 Den Administrative Styregruppe drøfter, hvilke fælleskommunale initiativer, der skal igangsættes 

 

Bilag  

 Bilag 1. Anbefalinger til kommunernes arbejde med unge med et stofmisbrug 

 

Referat  

Johnny Friis orienterede om arbejdet i arbejdsgruppen om unge med et stofmisbrug, samt de 10 anbefalinger som grup-

pen har opstillet. 

 

DAS kredsen roste rapporten for at være god og anvendelig.  

Bemærkninger til rapporten 

 Der var en undren over, hvorfor der ikke var større fokus på det forebyggende arbejde 

 Der blev spurgt til, hvorfor man ikke så på de børn, som er under 14 år. 

 Anbefaling 1 skal skrives om, så der ikke fremgår nogen anbefaling om, hvordan kommunerne skal organisere 

sig, jf. anbefaling om at etablere en enhed. 

 Informationer om arbejdsgruppen tilføjes, herunder deltagernes titel. I bedes derfor fremsende jeres titel. 

 Det fælleskommunale initiativ om at etablere en vidensbank for Nordjylland udelades, da man vurderer, at der 

er mere behov for en national vidensbank. I stedet foreslår DAS, at man kan etablere et vidensnetværk. 

 Der var enighed om, at der skulle afholdes en workshop.  
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Bemærkninger til workshoppen 

 DAS kredsen drøftede workshoppen og der var enighed om, at det var en god metode til at uddybe og udbrede 

erfaringerne.  

 Workshoppen skal være med til at kvalificere, hvilke fælleskommunale tiltag, der er behov for. 

 Det blev aftalt, at SSP, regionen og beskæftigelsesområdet skal inviteres med til workshoppen.  

 De blev foreslået, at man tager et bredere perspektiv i forhold til målgruppen, således at man også kigger på 

børn under 14 år, og i den forbindelse også får fokus på tidlige forebyggende indsatser. Konklusionerne fra 

workshoppen, herunder forslag til fælles tiltag skal foreligges DAS  
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Punkt 4 

4. Oplæg vedr. handleplan for forebyggelse af vold på botilbud 

 

Resume 

Socialdirektør Dorthe Juul Hansen og psykiatridirektør Anette Sloth holder oplæg om status på handleplan for forebyggelse 

af vold på botilbud. 

 

Baggrund 

Partierne bag satspuljeaftalen for 2017-2020 har vedtaget en handleplan for forebyggelse af vold på botilbud. Link til 

handleplanen. Handleplanen indeholder følgende otte initiativer 

 

1. Etablering af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger  

2. Et indsatsteam til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem  

3. Tilknytning af en fast læge (alment praktiserende læger) på længerevarende botilbud  

4. Styrket samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsynet og socialtilsynene 

5. Vejledning om reglerne for videregivelse af oplysninger om borgerne  

6. Fælles undervisningsforløb om borgere med en psykisk lidelse og samtidigt misbrug  

7. Pulje til styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning  

8. Justering af reglerne for flytning af borgere med psykiske lidelser uden samtykke 

 

Der henvises til, at der i dagsordenspunkt 5 er lagt op til, at DAS godkender forslag til kommunale repræsentanter bl.a. til 

arbejdet med implementering af handleplanen. 

 

Sagsfremstilling 

Socialdirektør Dorthe Juul Hansen og psykiatridirektør Anette Sloth giver en status på implementeringen af handleplanen 

for forebyggelse af vold på botilbud som oplæg til en drøftelse i DAS. 

 

Den 11. september afholdes møde mellem FU social, FU sundhed og regionen. Et af emnerne på mødet vil være status 

på arbejdet med implementering af handleplan for forebyggelse af vold på botilbud, herunder etablering af særlige psyki-

atriske sengepladser. På den baggrund bedes DAS beslutte om oplægget giver anledning til opmærksomhedspunkter, 

som skal drøftes nærmere med regionen på mødet den 11. september. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

 Den Administrative Styregruppe drøfter oplægget 

 Den Administrative Styregruppe beslutter om oplægget giver anledning til særlige opmærksomhedspunkter som 

bør drøftes på fællesmødet den 11. september. 

Referat 

Psykiatridirektør Anette Sloth holdt oplæg om de otte indsatsområder i handleplan for forebyggelse af vold på botilbud.  

 

Indsatsområde 1 omhandler etablering af de særlige psykiatriske pladser. Anette Sloth orienterede om, at regionen umid-

delbart forventer at etablere 16 pladser, da det svarer til antallet af bloktilskudsnøglen, men ønsker at det endelige antal 

pladser aftales i dialog med kommunerne. 

 

 

http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2016/Oktober/~/media/Filer%20-%20dokumenter/2016/Aftale-om-forebyggelse-af-vold-paa-botilbud/Aftaletekst-om-handlingsplan-for-forebyggelse-af-vold-paa-botilbud-15102016.ashx
http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2016/Oktober/~/media/Filer%20-%20dokumenter/2016/Aftale-om-forebyggelse-af-vold-paa-botilbud/Aftaletekst-om-handlingsplan-for-forebyggelse-af-vold-paa-botilbud-15102016.ashx
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Indsatsområde 6 omhandler undervisning vedr. Misbrugsbehandling. Regionen har modtaget 800.000 til undervisning og 

hovedparten af kommunerne deltager i projektet. Der er uddannelsesstart februar – december, og der er netop udsendt 

en fordelingsnøgle for pladser på undervisningen.  

 

Indsatsområde 7 omhandler styrket sundhedsfaglig rådgivning, hvor udvalgte tilbud foruden regionen er med i arbejdet om 

styrket sundhedsfaglig rådgivning.  
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Punkt 5 

5. Organisering af arbejdet vedr. etablering af særlige psykiatriske pladser 

 

Resume 

KKR Nordjylland har bedt DAS om at udarbejde et oplæg til næste KKR møde vedr. den administrative forberedelse af 

planlægningen af de nye særlige psykiatriske pladser. Psykiatrien i Region Nordjylland er driftsherre på de nye psykiatriske 

pladser og de nordjyske kommuner finansierer 80 procent af forudsatte årspris pr. plads på 1,75 mio. kr.  

 

Regionen har inviteret kommunerne til at deltage i udmøntningen af handleplanen for forebyggelse af vold på botilbud, 

herunder etablering af de særlige psykiatriske pladser, og der lægges op til en drøftelse af repræsentationen i grupperne 

samt den overordnede organisering af arbejdet.  

 

Baggrund 

Den 8. juni blev lovgrundlaget for de særlige psykiatriske pladser vedr. forebyggelse af vold i botilbud vedtaget. Pladserne 

etableres i regi af den regionale behandlingspsykiatri, og regionen er i gang med at forberede etableringen af de særlige 

pladser. I den forbindelse ønsker regionen at nedsætte en række styregrupper og arbejdsgrupper, der skal sikre etable-

ringen af pladserne. 

 

På møde den 28. juni 2017 mellem DAS-formand Henrik Aarup-Kristensen og psykiatridirektør Anette Sloth blev status og 

organisering for oprettelse af de særlige pladser i psykiatrien drøftet, og det blev aftalt, at der skal indgå kommunale 

repræsentanter i styregrupper og i relevante arbejdsgrupper.  

 

Den foreløbige organisering for etablering af de særlige pladser i psykiatrien er illustreret herunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunerne har indmeldt relevante deltagere til styre- og arbejdsgrupperne. Region Nordjylland har anmodet om, at de 

kommunale repræsentanter indmeldes til psykiatrien primo august, hvorfor FU har peget på deltagere til gruppen og ind-

meldt disse som deltagere til arbejdsgrupperne, under forudsætning af godkendelse i DAS. Derudover har FU en række 

overvejelser vedr. organisering af arbejdet vedr. etablering af særlige psykiatriske pladser som ønskes drøftet i DAS. 

 

Sagsfremstilling 

FU har følgende overordnede overvejelser vedr. organisering af arbejdet for etablering af særlige psykiatriske pladser: 

 Der ønskes en mere ligelig repræsentation af regionale og kommunale deltagere i samtlige styre- og arbejds-

grupper 
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 Der ønskes en arbejdsgruppe med kommunal repræsentation som har til ansvar at sikre retningslinjer vedr. øko-

nomi og afklaring af økonomiske spørgsmål. Den nærmere definition af arbejdsgruppens opgaver aftales med 

regionen.  

 I det nuværende projektforslag har arbejdsgruppen vedr. fysiske rammer ansvaret for afklaring af, hvor mange 

pladser der i første omgang skal etableres. FU ønsker at understrege, at dette ikke udelukkende er et spørgsmål 

om fysiske rammer men også et spørgsmål om behov. Det ønskes, understreget at kommunerne skal inddrages 

i afklaringen af, hvor mange pladser der skal etableres, og at beslutningen herom skal tages i styregruppen.  

Som forberedelse for drøftelsen har FU besluttet, at Rammeaftalesekretariatet udsender en forespørgsel til alle 

de nordjyske kommuner om forventet behov for de særlige psykiatriske pladser. 

 

Nedenfor gennemgås de styregrupper der er indmeldt kommunal repræsentation for: 

 Overordnet styregruppe i forbindelse med handleplan for forebyggelse af vold på botilbud  

Styregruppen har ansvaret for implementering af de otte initiativer i handleplan for forebyggelse af vold på botilbud 

(jf. dagsordenspunkt 4). Styregruppeformand er regionsdirektør Dorte Stiggaard, og der deltager i alt tre repræ-

sentanter fra regionen. Det er aftalt, at kommunerne skal stille med samme antal repræsentanter.  

FU’s forslag til kommunale repræsentanter: 

 Direktør Henrik Aarup-Kristensen (Brønderslev) 

 Direktør Leif Serup (Hjørring) 

 Direktør Jan Nielsen (Aalborg ÆH) 

 

 Styregruppe for oprettelse af særlige psykiatriske sengepladser  

Styregruppen er ansvarlig for planlægningen og etableringen af de særlige psykiatriske sengepladser. Styregrup-

pen skal løbende orientere direktionen og den overordnede styregruppe om status for etablering af de særlige 

pladser. Formand er psykiatridirektør Anette Sloth og derudover foreslår regionen, at der deltager 10 deltagere 

fra regionen og en repræsentant fra kommunerne samt evt. borgerinddragelse. FU foreslår at kommunerne er 

bredere repræsenteret i styregruppen. Der er kommet to indmeldinger om deltagere til gruppen, og FU har peget 

på at begge deltagere indgår i gruppen, og efterspørger endvidere yderligere indmeldinger. 

FU’s forslag til kommunale repræsentanter: 

 Direktør Henrik Aarup-Kristensen (Brønderslev) genganger fra den overordnede styregruppe for at sikre 

konneks hertil 

 Sundheds- og Handicapchef Pil Rahbek (Jammerbugt) 

 Yderligere deltagere på chefniveau (afventer yderligere indmeldinger) 

 

 Arbejdsgruppe vedr. visitation og behandling  

Arbejdsgruppen er bl.a. ansvarlig for etablering af visitationsforum, præcisering af visitationskriterier, beskrivelse 

af afdelingens målgruppe og beskrivelse af kompetenceudviklingsbehov. Regionen foreslår, at der er i alt 9-11 

regionale deltagere og 2 kommunale repræsentanter. FU ønsker mere ligelig fordeling mellem regional og kom-

munal deltage, og antallet af kommunale deltagere afhænger af, hvor mange regionen stiller med. 

I første omgang er følgende deltagere indmeldt og FU har ikke peget på nogle af deltagerne, da man afventer 

antal. 

 Leder af Myndighed Handicap Mikael Karup Haugaard (Hjørring) 

 Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø (Brønderslev) 

 Faglig leder visitationen Bodil Holst (Morsø) 

 Sektionsleder Myndighed Pia Toft Jepsen eller Sektionsleder Udfører Susanne Boutrup (Thisted) 

 Handicap- og Psykiatrichef Britta Bruun Schmidt (Vesthimmerland)  

 Familieplejeleder Susanne Lorentzen (Aalborg FB) 

 Specialkonsulent Charlotte S. Andersen (Rammeaftalesekretariatet) 
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 Arbejdsgruppe vedr. monitorering og økonomi  

FU foreslår, at der etableres en arbejdsgruppe vedr. monitorering og økonomi med repræsentanter fra både kom-

munerne og psykiatrien. FU lægger op til, at arbejdsgruppen skal være ansvarlig for udarbejdelse af svar på 

økonomiske spørgsmål og retningslinjer samt planlægning af den løbende monitorering, der bl.a. skal monitorere 

antal pladser, herunder evt. tomme pladser samt tomgang og varighed af forløb. Som eksempel på et økonomisk 

spørgsmål, der mangler afklaring kan nævnes spørgsmålet om hvem der skal betale eksisterende botilbudsplad-

ser, når en borger indskrives på de særlige pladser (myndighed handlekommune, myndighed beliggenhedskom-

mune, driftsherre) 

 Økonomikonsulent Kim Sørensen (Hjørring) 

 Kontorchef Sidse Kristensen (Aalborg ÆH) 

 Specialkonsulent Morten Aggerholm (Rammeaftalesekretariatet) 

 

På baggrund af drøftelsen i DAS om repræsentanterne til grupperne og FU’s overordnede overvejelser udarbejdes et 

oplæg til KKR, som sendes til godkendelse i FU inden fremsendelse til KKR. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

 Den Administrative Styregruppe godkender repræsentanter til alle grupperne 

 Den Administrative Styregruppe drøfter FU’s overordnede overvejelser  

Bilag 

 Bilag 2: Regionens udkast til projektplan for oprettelse af særlige pladser på psykiatriske afdelinger 

 

Referat 

DAS kredsen var enige om, at der ønskes en mere ligelig fordeling af repræsentationen af regionale og kommunale delta-

gere i samtlige styre- og arbejdsgrupper. På baggrund af denne overvejelse var det kun indmeldingen til den overordnede 

styregruppe der kunne endeligt godkendes. 

 

DAS kredsen og Anette Sloth var enige om, at den overordnede styregruppe nu er endeligt dannet, og består af: 

• Koncerndirektør Dorte Stiggaard, Region Nordjylland (formand) 

• Psykiatridirektør Anette Sloth, Region Nordjylland 

• Socialdirektør Dorthe Juul-Hansen, Region Nordjylland 

• Direktør Henrik Aarup-Kristensen, Brønderslev Kommune 

• Direktør Jan Nielsen, Aalborg Kommune  

• Direktør Leif Serup, Hjørring Kommune  

 

Anette Sloth orienterede om, at behandlingspsykiatrien også var enige i, at der skulle være en mere ligelig fordeling mellem 

regionale og kommunale repræsentanter, hvorfor man allerede var i gang med at genoverveje regionens repræsentation 

på baggrund af kommunernes tilbagemelding. Regionen var ligeledes positivt indstillet overfor at etablere en arbejds-

gruppe med kommunal deltagelse, der skulle kigge på økonomiske spørgsmål. 

 

Anette Sloth orienterer om, at pladserne etableres i eksisterende bygninger på Psykiatrisk Sygehus i Brønderslev, hvor 

der pt. er mulighed for 12 pladser. Regionen er ved at undersøge hvordan budgettet ser ud med et mindre antal pladser 

end 16 pladser.  DAS kredsen vurderede, at eftersom visitationskriterierne til pladserne var meget snævre og der blev lagt 

op til korte indskrivningsperioder (3-6 måneder), så vil 16 pladser være i overkanten. Anette Sloth orienterede om, at 

regionen ikke er interesseret i at have pladser, der kører i tomgang, hvorfor det ønskes at antal pladser aftales i dialog 

med kommunerne.  



 

  11/29 

  

Punkt 5 

 

Sager til behandling 

 

 

Anette Sloth orienterede om, at regionens forretningsudvalg har en sag på mandag den 21.08 vedr. anlægsomkostninger 

for etablering af 6 pladser i tilgift til de 12, der allerede er fysiske rammer til. Det er et udtryk for at regionen har behov for 

at få yderligere information herom, og det er således ikke et udtryk for, at der er truffet en endelig beslutning om hvor 

mange pladser der skal etableres. Anette Sloth pointerer endnu engang, at planen pt. er at etablere 16 pladser, som der 

er bloktilskud til, men at man undersøger nærmere med kommunerne, hvad der er behov for.  

 

Formanden orienterede om, at FU har besluttet, at der skal laves en behovsafdækning af kommunernes behov for de 

særlige psykiatriske pladser. Rammeaftalesekretariatet udsender en forespørgsel herom hurtigst muligt således, at resul-

tatet af behovsafdækningen kan indgå i drøftelserne på første styregruppemøde. 

 

Anette Sloth orienterede om, at regionen ligeledes vil regne på, hvordan driftsøkonomien vil være ved forskellige antal 

pladser. Skulle kommunerne melde tilbage, at der kun er behov for syv pladser, så er det nødvendigt for regionen at regne 

på, om dette er et realistisk pladsantal ift. en bæredygtig drift. 

 

Det blev besluttet, at den overordnede styregruppe skal mødes hurtigst muligt, og at følgende skulle dagsordenssættes til 

dette møde: 

- Repræsentation i arbejdsgrupperne – både kommunal og regional 

- Nedsættelse af en arbejdsgruppe vedr. økonomiske spørgsmål (med kommunal deltagelse) 

- Drøftelse af antal pladser der skal etableres.  

 

Der var enighed om, at der skal være opmærksomhed på, at der kan komme en tilretning til Styringsaftalen ift. finansiering 

af de særlige psykiatriske pladser. Rammeaftalesekretariatet skriver dette ind i sagsfremstillingen til den politiske behand-

ling.  
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Punkt 6 

6. Udkast til Rammeaftalen 

 

Resume 

Nordjysk Socialaftale 2018-2019 (rammeaftalen) forelægges DAS med henblik på drøftelse af indhold, fokus og valg af 

initiativer inden et endeligt udkast forelægges KKR d. 1. september 

 

Baggrund 

På baggrund af DAS’ bemærkninger på mødet d. 30. maj 2017 er opbygningen og indholdet i rammeaftalen blev rettet til. 

Den første del af Rammeaftalen 2018-2019 omhandler de politiske visioner for de kommende to år, mens anden del af 

rammeaftalen har fokus på det grundlæggende samarbejde. Anden del kan således fungere som en introduktion til nye 

udvalgspolitikere, som efter valget skal introduceres til det fælleskommunale specialiserede socialområde. 

 

Sagsfremstilling 

”Nordjysk Socialaftale” 

På workshoppen om rammeaftalen 2018 blev der fra flere af deltagernes side bemærket, at Rammeaftalen var et intetsi-

gende navn og man i stedet skulle overveje noget mere sigende a la Sundhedsaftalen. På den baggrund foreslås Nordjysk 

Socialaftale. 

 

Første del: Visioner og fokusområder 

Fokus for den overordnede vision for rammeaftalen 2018-2019 er borgerens egenmestring. Visionen udmøntes dels gen-

nem initiativer målrettet egenmestring, samt gennem tre udvalgte fokusområder: 

 Socialfagligt fokus på beskæftigelse  

 Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien 

 Nye samarbejdsformer 

 

Fokusområdet vedr. psykiatrien har været til kommentering i regionens psykiatriledelse, mens fokusområdet vedr. beskæf-

tigelse ved udsendelse af dagsordenen er til kommentering ved FU Beskæftigelse. Bemærkninger fra FU Beskæftigelse 

vil mundtlig blive præsenteret på DAS mødet. 

 

Der er udarbejdet forslag til den overordnede vision samt vision for hver af de tre fokusområder. Ligeledes er der udarbejdet 

forslag til initiativer hertil. Det foreslås, at der max er tre initiativer for hvert fokusområde, hvorfor DAS skal tage stilling til, 

hvilke initiativer, der ønskes at gå videre med. FU Beskæftigelse vil give bemærkninger til, hvilke initiativer de anbefaler 

man går videre med. 

 

Anden del: Grundlæggende samarbejde på tværs af kommunerne og regionen 

Anden del af rammeaftalen omhandler de områder, som tidligere var en del af udviklingsstrategien og styringsaftalen, fx 

det forstærkede samarbejde, sikring af balance mellem udbud og efterspørgsel samt de økonomiske og styringsmæssige 

samarbejdselementer. Denne del skal bl.a. fungere som opslagsværk for kommende udvalgspolitikere.  

 

På baggrund af beslutning på DAS mødet den 30. maj har der været en høring i handicapchefkredsen om, hvorvidt der er 

sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på 4 udvalgte målgrupper. Tilbagemeldingen har været, at der opleves en 

mindre grad af sammenhæng på tilbud til borgere med psykiatriske problemstillinger, herunder unge med svære psykiske-

problemer og voksne der udskrives fra psykiatrien. Det vurderes, at dette i høj grad vedrører snitfladerne mellem social-

området og behandlingspsykiatrien. Derfor håndteres denne udfordring i forbindelse med udmøntningen af fokusområde 

2: ”Styrket samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien”. 
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Ligeledes er der fra flere kommuner et ønske om udkørerende teams eller ambulante tilbud til voksne med autisme. FU 

foreslår, at det kan være en af de målgrupper, hvor man ser på muligheden for nye samarbejdsformer, jf. fokusområde 3. 

 

Styringsaftalen 

Foruden den årlige opdatering i Styringsaftalen er der indskrevet to nye afsnit, som beskriver forretningsgangen, såfremt 

der er i løbet af året er behov for at ændre et tilbuds takster eller at foretage en permanent ændring af tilbuddets antal 

pladser. Taksten og antallet af pladser bliver meldt ind en gang om året, men der kan forekomme situationer, hvor der er 

behov for justering i løbet af året. Til eksempel se dagsordenspunkt 12 ”Orientering om FU beslutninger” vedr. ændring af 

pladser på tilbud i Thisted Kommune. 

 

Der lægges op til, at ændringsønsker i løbet af året skal godkendes af FU, hvorefter sagen vil fremgå under ” Orientering 

om FU beslutninger”. Hvis FU vurderer, at der er behov for at sagen drøftes i en større kreds, kan FU forelægge sagen for 

DAS. 

 

En revideret udgave af Styringsaftalen vil fremgå af Rammeaftalesekretariatets hjemmeside d. 16. august 2017. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

 Den Administrative Styregruppe godkender, at rammeaftalen navngives ”Nordjysk Socialaftale”  

 Den Administrative Styregruppe udvælger hvilke initiativer, der skal indgå i rammeaftalen 

 Den Administrative Styregruppe godkender, at sager vedr. ændring af takster og permanent ændring af antal 

pladser i løbet af året godkendes af FU 

 Den Administrative Styregruppe godkender rammeaftalen 

Bilag 

 Bilag 3. Udkast til Nordjysk Socialaftale 

 

 

Referat  

Der var enighed om, at det var et flot udkast, der foreligger, og at missionen er lykkes i forhold til at få en politisk og ved-

kommende strategi. 

 

Næste gang ønskes det, at man tager aftalen et skridt videre således, at sprogbruget i endnu højere grad målrettes poli-

tikere. 

 

Følgende konkrete ændringer blev aftalt: 

- Der tilføjes en sætning om at aftalen udarbejdes i henhold til lovgivning om rammeaftaler. 

- Under fokusområde 2: ”Styrket samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien” udgår initiativ C. 

- Rikke Albrektsen og Dorte Juul Hansen har tekstnære bemærkninger til udkastet, og det aftales, at sekretariatet 

kontakter dem efter mødet 

 

Lone Becker præsenterede, at Forretningsudvalget for beskæftigelsesområdet har drøftet fokusområde 1: ”Styrket soci-

alfagligt fokus på beskæftigelse”. I den forbindelse foreslår FU beskæftigelse, at man skærer initiativerne ned til A og C 

og sammenskriver initiativ B og D. DAS kredsen er enige heri, og der var enighed om, at det var meget givtigt at FU be-

skæftigelse bistod med udvælgelsen. 
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DAS drøfter navnet for Rammeaftalen. Der er enighed om, at man ikke ønsker at fastholde ”Rammeaftalen” som navn, 

da det ikke afspejler, hvad aftalen omhandler. Rikke Albrektsen foreslår, at navnet i højere grad kommer til at afspejle at 

aftalen vedrører det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. Der er enighed om, at FU beslutter, 

hvad navnet skal være. 

 

DAS kredsen ønskede, at det skulle fremgå mere tydeligt, hvilke tilbud og metodeovervejelser, der har lagt til grund for 

kortet på side 2 i Nordjysk Socialaftale. Det blev aftalt, at der linkes til sekretariatets hjemmeside, og at der her skal 

fremgå metodeovervejelser samt en oversigt over hvilke tilbud/pladser der indgår i dataene på kortet.  

 

 

6A. Aftaleperioden for det forstærkede samarbejde 2017 og 2018 

 

Punktet blev eftersendt 

 

Resume 

DAS har den 25. august 2016 besluttet, at Rammeaftalen skal være to årig og i første omgang gælde for 2018-2019. Dette 

betyder, at aftaleperioden ikke flugter med det forstærkede samarbejde, som pt. gælder for 2017 og 2018, og dermed skal 

fornys midt i Rammeaftaleperioden. 

 

Baggrund 

Tilbuddene omfattet af det forstærkede samarbejde er godkendt politisk for perioden 2017 og 2018. Rammeaftalen for 

2018 er toårig og gælder dermed til og med 2019. I og med at det forstærkede samarbejde er en del af Rammeaftalen 

vurderes det uhensigtsmæssigt, at aftaleperioderne for det forstærkede samarbejde og Rammeaftalen ikke flugter. 

 

Ifølge model for det forstærkede samarbejde skal tilbud omfattet af samarbejdet behandles politisk. Model for det forstær-

kede samarbejde kan findes her. 

 

Sagsfremstilling 

FU har drøftet problemstillingen, og foreslår, at aftaleperioden for det forstærkede samarbejde ekstraordinært forlænges 

til også at omfatte 2019. Dette vil betyde, at Rammeaftalen og det forstærkede samarbejde fremadrettet følger samme to 

årige periode. 

 

På møde den 16. august vil Ekspertpanelet for det forstærkede samarbejde drøfte, om der er opmærksomhedspunkter i 

forhold til forslaget om forlængelse af aftaleperioden. Der orienteres herom mundtligt på DAS mødet. FU opfordrer drifts-

herrerne for tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde til at fremlægge deres holdninger mundtligt på DAS mødet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

 Den Administrative Styregruppe beslutter, om aftaleperioden for tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde 

2017-2018 skal forlænges til og med 2019. 

 

Referat 

Alice Aagaard fremlagde, at Aalborg ÆH ikke kan tilslutte sig indstillingen, fordi der i Aalborg Kommune pågår politiske 

drøftelser henover budgetforhandlingerne vedr. det forstærkede samarbejde. På den baggrund blev indstillingen ikke 

godkendt. 

 

http://www.rammeaftalernord.dk/media/1349/bilag_2_det_forst_rkede_samarbejde__udv_lgelseskriterier_og_samarbejdsmodel_.pdf
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Punkt 7 

7. Opfølgning på DAS møde, herunder evt. kodeks  

 

Resume 

På baggrund af sidste DAS møde ønskes en drøftelse af mødekulturen på DAS møderne, herunder specifikt hvordan 

gæster modtages. 

 

Baggrund 

I forlængelse af drøftelserne på DAS mødet den 30. maj, har FU på baggrund af konkrete henvendelser besluttet, at der 

er behov for en opfølgning efter mødet.  

 

Sagsfremstilling 

For at sikre den gode dialog fremadrettet på DAS møderne, herunder dialogen med gæster, ønsker FU en drøftelse af, 

hvordan dette kan imødekommes. FU ønsker der laves en forventningsafstemning om, hvilket ansvar ordstyreren og de 

enkelte DAS medlemmer har i målet om den gode dialog. Dette kunne eksempelvis ske gennem udarbejdelse af spille-

regler eller et kodeks. 

   

En række kommuner har udarbejdet kodeks. Nedenstående eksempler kan anvendes som mulig inspiration: 

 Kodeks for Nyborg Byråd 

 Nordfyns kommunes kodeks for gode møder 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

 Den Administrative Styregruppe drøfter, hvordan man kan imødekomme den gode dialog på DAS møderne, her-

under den enkeltes rolle til at sikre dette.  

 

 

Referat 

Indstillingen blev drøftet, og der var enighed om, at der ikke skal udarbejdes et kodeks.  

 

http://www.nyborg.dk/~/media/NyborgKommune/Files/Politik/kodeks.pdf?la=da
https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Job/~/media/C3E08E991E814F9F96D23CDA32BE7415.pdf
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Punkt 8 

8. Kortlægning af behov for fleksibilitet i forhold til lov om socialtilsyn 

 

Resume 

Kortlægningen af behov for fleksibilitet ift. tilsynsopgaven er bestilt af DAS og gennemført i foråret. Resultaterne af kort-

lægningen fremlægges med henblik på en afklaring af, hvordan der følges op på kortlægningen. 

 

Baggrund 

DAS har på møde den 2. marts besluttet, at der skal laves en afdækning af områder, hvor de nordjyske kommuner og 

regionen har en fælles oplevelse af behov for fleksibilitet i forhold til tilsynsopgaven. Formålet er, dels at påpege uhen-

sigtsmæssigheder i lovgivningen og dermed kunne lægge et fælles pres på ministeriet og dels at komme med fælles løs-

ninger til, hvordan man kan skabe fleksibilitet indenfor eksisterende lovgivning.  

 

Sagsfremstilling 

Rammeaftalesekretariatet har gennemført kortlægningen i april, og den er drøftet med udviklingsstrategigruppen som har 

bidraget med at konkretisere, uddybe og prioritere i indmeldingerne. Kortlægningen viser en række behov for fleksibilitet 

som gennemgås i tabel 1 for yderligere uddybning henvises til bilag 8. 

 

Tabel 1 

1. Oplevede uhensigtsmæssigheder i lovgivningen 

Behov for fleksibilitet i pladsfordelingen 

mellem aflastning efter forsk. paragraffer  

Aflastningspladser efter SEL § 52 er omfattet af socialtilsynet, det er aflastningsplad-

ser efter SEL § 84 ikke. Det betyder, at der ikke er mulighed for fleksibilitet i pladsfor-

delingen mellem de to aflastningstyper. Det giver driftsmæssige udfordringer. 

Behov for fleksibilitet i forhold til magt og 

magtanvendelser 

Det opleves at manglende mulighed for fleksibilitet ift. magtanvendelser giver udfor-

dringer i forhold til arbejdet med velfærdsteknologi og egenmestring samt hensyn til 

borgerens sundhed og behov for skærmning. Det er uklart om problemstillingen helt 

og holdent skyldes lovgivning eller tolkningen af lovgivningen. 

Begrænsninger i forhold til almenboliger Der har været flere eksempler med begrænsninger i forhold til almenboliger, hvor 

lovgivningen er så stram, at det vurderes ikke at være til borgerens bedste.  

2. Overlap mellem tilsyn 

Overlap mellem Hygiejnekontrol og social-

tilsynet 

Socialtilsynet og hygiejnekontrol fra embedslæge/levnedsmiddelstyrelsen giver mod-

satrettede påbud, som gør at man ikke kan leve op til begge  

Overlap mellem arbejdstilsynet og socialtil-

synet 

(Der er nedsat en national arbejdsgruppe) 

Socialtilsynet og Arbejdstilsynet giver modsatrettede påbud, som gør at man ikke 

kan leve op til begge. Dernæst opleves behov for koordinering af materiale til de to 

tilsyn. 

3. Ønsker til mere fleksibilitet inden for eksisterende lovgivning 

Forlænge dispensationsperioden Det er muligt at give dispensation i kortere perioder, og udgangspunktet for en di-

spensation ved socialtilsyn Nord er 3 måneder. Kommunerne ønsker at dette æn-

dres til eks. 6 eller 9 måneder, da der sjældent er afklaring af årsagen til dispensa-

tion indenfor 3 måneder. Samtidig opfordres til, at der i højere grad laves individuelle 

aftaler om tidshorisonten for dispensationer med udgangspunkt i borgerens ønsker 

og behov 

Ønske om tydelighed i forklaring/udvik-

lingspunkter når tilbud scorer lavt på indi-

katorer 

Når tilbud scorer lavt på indikatorer i kvalitetsmodellen ønskes der en tydelighed på, 

hvad tilbuddet kan gøre for at imødekomme den lave score, og heraf også en tyde-

lighed såfremt det vurderes at det ikke er muligt at gøre noget ved den lave score 

grundet målgruppens karakteristika (eks. beskæftigelsesparathed ved ældre senile 

udviklingshæmmede). 

Personaleressourcer, herunder fokus på 

bedre samarbejde gennem dialog 

Det opleves, at tilsynet hæfter sig ved forhold, som tages ud af deres kontekst, og 

det kræver mange ressourcer at få sat en konkret oplysning eller lignende ind i kon-

teksten igen. Tilliden til socialtilsynet opleves at være meget personafhængig, og der 

opfordres til, at der kigges på, hvordan samarbejdet mellem kommunerne og social-

tilsynet konsekvent kan blive bedre gennem dialog. 
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Som det fremgår af tabel 1 er der helt konkrete eksempler på områder, hvor der opleves et behov for tilpasninger i lovgiv-

ningen, herunder også overlap mellem de forskellige tilsyn. Dernæst fremkommer der flere ønsker til mere fleksibilitet 

inden for eksisterende lovgivning. Det er uklart om behovet for fleksibilitet i forhold til magt og magtanvendelser kan hånd-

teres inden for lovgivningen eller om det kræver en lovændring. Kommunerne lægger umiddelbart op til at det kan hånd-

teres inden for lovgivningen mens socialtilsynet vurderer, at det kræver en lovændring. 

 

Der gøres opmærksom på, at samarbejdet mellem kommunerne og socialtilsynet i forhold til, hvordan samarbejdet kan 

udvikles fremadrettet, skal drøftes på KDK mødet den 18. august om formiddagen. Leif Serup deltager på KDK mødet, og 

vil på DAS mødet give en mundtlig tilbagemelding på drøftelserne. 

 

Opfølgning på kortlægningen 

Der ønskes en drøftelse af om kortlægningen, herunder hvordan der skal følges op på kortlægningen.  

 

FU anbefaler, at såfremt man vil gå videre med punkter, der angår lovgivningen, så gøres det ved at rette henvendelse til 

KL eller Socialstyrelsen. I så tilfælde anbefales det, at der udpeges en jurist der kan bistå med kvalificering i forhold til 

lovgivningen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

 DAS drøfter kortlægningen, herunder hvordan der følges op på kortlægningen 

 DAS udpeger en jurist der kan hjælpe med kvalificering ift. lovgivningen, såfremt man vil gå videre med punkter 

der vedrører fleksibilitet ift. lovgivningen 

Bilag 

Bilag 4: Kortlægning af behov for fleksibilitet ift. tilsynsopgaven ved socialtilsynet 

 

Referat 

Der var generel enighed om, at de identificerede uhensigtsmæssigheder er retvisende for det der opleves på tværs i 

kommunerne. Særligt udfordringer i forhold til almenboligloven og magtanvendelser fremhæves som udfordringer.  

 

Uhensigtsmæssighederne er ikke udtømmende, og der er enighed om, at konkrete enkeltsager håndteres bilateralt mel-

lem kommunen og socialtilsynet. Kan der ikke findes en løsning anbefales det, at tage det på direktørniveau. Principielle 

sager kan bringes op i DAS kredsen, hvis det vurderes nødvendigt. Samtidig er der enighed om, at der kan være fordele 

ved at anke sagerne, da vi således får flere beslutninger, der kan danne grundlag for et større vidensniveau om lov-

grundlaget. 

 

Peter Rasmussen orienterede om, at Mariagerfjord Kommune ønsker, at kortlægningen tilføjes med udfordringer i for-

hold til værgemål. Der er enighed herom, og det aftales, at Mariagerfjord Kommune sender en beskrivelse af problemstil-

lingen til Rammeaftalesekretariatet. 

 

Leif Serup orienterede om, at der pågår et arbejde for at ensrette kvaliteten på tværs af socialtilsynene endnu mere 

 

Leif Serup orienterede om, at han og Sigrid Fleckner havde deltaget på KDK mødet. Udover en generel orientering om 

Socialtilsynet gav de en orientering om årsrapporten. KDK pointerede at det var vigtigt at DAS kredsen løftede de udfor-

dringer der var og tog ejerskab for drøftelserne med og om Socialtilsynet. De var optaget af DAS’s dagsordenspunkt 
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vedr. kortlægning af fleksibilitet i forhold til lov om socialtilsyn og vurderede, at den præsenterede model, hvor noget 

adresseres til Socialtilsynet og noget andet mod KL var en god model. KDK havde endvidere gjort opmærksom på, om 

DAS kredsen huskede at inddrage direktør kollegaerne på børne- og familieområdet i forbindelse med sager vedr. Soci-

altilsynet. 

 

Kortlægningen godkendes, og det aftales at uhensigtsmæssigheder i forhold til lovgivningen adresseres til KL. Inden skal 

uhensigtsmæssighederne kvalificeres i samarbejde med en jurist. Hanne Madsen orienterer om, at Jammerbugt Kom-

mune har en jurist, der kan bistå rammeaftalesekretariatet heri.  
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9. Takster og budget for Socialtilsyn Nord 2018 

 

Resume 

Socialtilsyn Nord har udarbejdet et budget for 2018. Budgettet forelægges KKR den 1. september. 
 

Baggrund 

Socialtilsyn Nord har udarbejdet et budget for 2018, der medfører et fald i budgettet på 3,4 %, svarende til 1.224.282 kr. 

(i 2018 priser). Faldet i budgettet skyldes hovedsageligt, at tilsynsopgaven er blevet mindre, og der er sket tilsvarende 

tilpasning af personalenormeringen. 

 

Udviklingen i budgettet fra Budget 2017 til Budget 2018 illustreres i nedenstående tabel: 

 År 2017 År 2017 (i 2018 priser) 
 

År 2018 Procentvis  
udvikling 

Budget samlet 35.152.097 35.700.470 34.476.188 - 3,4 % 

Heraf Tilbudsafdelingen 15.433.162  15.673.920 15.266.431 - 2,6 % 

Heraf Plejefamilieafdelin-
gen 

19.718.935 20.026.550 19.209.757 - 4,1 % 

 

For en nærmere gennemgang af socialtilsynets opgaver og budget, herunder fordelingen af den objektive finansiering og 

udvikling i takst pr. tilbud henvises til bilag 7. For en sammenligning af de forskellige socialtilsyns budgetter henvises til 

bilag 8. 

 

 

Sagsfremstilling 

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

tet forelægges KKR den 1. september. 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

 Den Administrative Styregruppe drøfter budget 2018 

 

Bilag  

Bilag 5: Notat vedr. Socialtilsyn Nord – budget 2018 

Bilag 6: Sammenligning af tilsynenes takster 

 

Referat 

Leif Serup orienterede om det nye budget. Her fremgår det, at der er sket en omfordeling ift., hvilke takster der er bæ-

rende, så det i højere grad er tilsynsopgaver og i mindre grad ny-godkendelser, hvorfor der er en mindre stigning i tak-

sten til tilsynsopgaver og et fald i taksterne til ny-godkendelser. 

 Indstillingen godkendes 
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10. Nedbringelse af ventelister på Børnehus Nord 
 

Resumé 

Børnehus Nord oplever i øjeblikket ventetid i forhold til samtaler, ydelser mv. Dette primært grundet et stadigt stigende 

sagstal. Børnehus Nord har oplevet en stigning i antallet af sager fra 2015-2016 på 44 %. Således var der i alt 210 sager 

i 2016. På nuværende tidspunkt i 2017 ser det ud til, at sagstallet for 2017 overstiger 2016. I 2016 opnormerede Børnehus 

Nord med en stilling for at imødekomme det stigende sagspres. Denne opnormering blev finansieret af et overført over-

skud. Pt. er der indkøbt 30 timers psykologbistand for at reducere ventetiden.   

 

Baggrund 

KKR Nordjylland afholdt møde d. 23. juni 2017, hvor de blev orienteret om den aktuelle økonomiske og driftsmæssige 

situation i Børnehus Nord.  

 

KKR-medlemmerne drøftede sagen og flere bemærkede, at de lange ventetider ikke er acceptable for kommunerne og 

bør nedbringes. Derfor bad et samlet KKR Nordjylland om, at Aalborg Kommune fremsender et nyt oplæg til DAS-mødet 

18. august 2017. Oplægget skal indeholde flere mulige modeller for nedbringelse af ventetiderne. DAS skal på den bag-

grund komme med en anbefaling til KKR til mødet den 1. september 2017. 

 

Børnehus Nord benyttes af alle nordjyske kommuner – Læsø undtaget. Børnehuset finansieres af 60 % objektiv finansie-

ring – udregnet på baggrund af den enkelte kommunes andel af 0-17 årige. Dertil kommer 40 % takst – en takst pr. sag. 

Dette økonomiske set-up er lovbestemt. Det er driftskommunen, der udarbejder driftsbudget for børnehuset.  

 

Børnehus Nord har i 2017 en objektiv finansiering fordelt på de 11 nordjyske kommuner på 2.628.273 kr. Taksten udgør i 

2017 9813 kr. pr. sag. Taksten er den laveste blandt børnehusene.  

 

Tabel 1 – Takstsammenligning på tværs af børnehusene 

 

 2015 2016 2017 

Hovedstaden 8.393 12.500 12.398 

Sjælland  12.606. 12.524 13.518 

Nord 9.750 9.803 9.813 

Midt 9.429 9.429 11.888 

Syd 8.596 9.916 11.966 

 

Tabel 2 – Økonomisk udvikling i Børnehus Nord 

 2014 2015 2016 2017 

Objektiv finansiering 2.007.480 2.223.000 2.499.730 2.628.273 

Takst 9.559 9.750 9.803 9.813 

Estimeret sagsantal 114 143 206 210 (estimeret) 

 

Kommunerne er DUT-kompenseret for den lovpligtige opgave i forhold til at bruge børnehuset i sager med overgreb eller 

mistanke herom.  

 

I forbindelse med udvidelsen af målgruppen i forhold til videoafhøring således, at også de 13-14 årige videoafhøres, er 

kommunerne samlet blevet DUT-kompenseret med 1,8 mio. kr. fra 2017 og frem.  
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Ventetid 

Der er i øjeblikket ventetid i Børnehus Nord i forhold til opstart af indsatserne. Dertil kommer, at der kan opstå udfordringer 

med at nå at udarbejde den afsluttende vurdering og udredning i den enkelte sag inden for myndighedskommunernes 

lovpligtige frist på 4 måneder i forhold til den børnefaglige undersøgelse.  

 

Samlet set var der i 2016 en gennemsnitlig indskrivningstid i Børnehus Nord på 168 dage pr. sag.  

Samlet set var der en gennemsnitlig ventetid (fra politiets afhøring til børnehusets første samtale med barnet) i 2016 på 54 

dage.  

Der er i øjeblikket 4-5 ugers ventetid på sagssamråd (det koordinerende samråd, der afholdes i opstarten af barnets sag).  

Optimalt skulle et sagsforløb i et børnehus startes med et sagssamråd, hvor plan for politiets afhøring (med deltagelse af 

en medarbejder fra børnehuset), myndighedskommune, sygehus og børnehuset ydelser koordineres således at forløbet 

bliver så skånsomt for barnet/den unge som muligt.  

 

Der er ikke væsentlige ventetider i de 4 andre børnehuse. Børnehuset i Region Sjælland havde i 2016 lange ventetider 

men efter indførelsen af ressourcemodellen er ventetiden reduceret.  

 

Som det ses i nedenstående tabel, er normeringen i Børnehus Nord væsentligt lavere end i de andre børnehuse.  

 

Tabel 3 – oversigt over normering, antal sager og børnehussager pr. fagmedarbejder 

 Normering Antal  

sager 

Børnehussager pr.  

fagmedarbejder 

Børnehus Sjælland 12 årsværk eks faglig leder 315  26 

Børnehus Hovedstaden 12 årsværk (inkl. Faglig koordinator) 370 30,8 

Børnehus Midt 8,7 (inkl. Faglig koordinator) 250 28,7 

Børnehus Syd 13,1 (eks. Faglig koordinator) 420 32 

Børnehus Nord 5,45 (inkl. Faglig koordinator) 210 38,5 

 

I det nedenstående er 2 forslag til økonomi fremadrettet, med fokus på at reducere/afskaffe ventetider og imødekomme 

lovgivningens intention om at børnene/de unge skal opleve et hurtigt og koordineret forløb i børnehuset.  

Børnehus Nord har igennem årene optimeret driften inden for den nuværende økonomiske ramme og det vurderes ikke, 

at der er yderligere effektiviseringsmuligheder. Tilføres der ikke ressourcer til Børnehus Nord må det forventes, at venteti-

den, sagslængden mv. vil være uændret.  

 

Model A - Ressourcemodellen 

De 5 børnehuse og driftskommunerne har i 2016 udarbejdet en fælles ressourcemodel for normering i børnehusene. For-

målet med ressourcemodellen er at skabe et mere fælles grundlag for arbejdet i de danske børnehuse og dermed sikre en 

ensartethed i indsatserne i de 5 børnehuse jf. bekendtgørelsen.  

 

Med afsæt i ressourcemodellen ville der i Børnehus Nord ved 210 sager være behov for 9320 arbejdstimer for at imøde-

komme ressourcemodellen, svarende til 7,545 normering. Hertil kommer administration og ledelse (Børnehus Nords nor-

mering er pt. 5,46) 

 

Såfremt ressourcemodellen skal indføres i Børnehus Nord skal der tilføres 2 normeringer (psykolog og socialrådgiver) 

svarende til ca. 1.070.000 kr.  Hertil kommer, at der skal afsættes midler til videre- og efteruddannelse, kontorhold mv. ca. 

70.000 kr. I alt ekstra udgift på 1.140.000 kr. Dette fordeles 60 % på objektiv finansiering (684.000 kr.) på de 11 nordjyske 

kommuner og 40 % pr. takst (456.000 kr.).  
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Det er vurderingen, at ved indførelsen af ressourcemodellen kan ventetiden i Børnehus Nord reduceres væsentligt og 

forventeligt afskaffes. Dertil kommer, at børnehuset kan udarbejde skriftlig vurdering indenfor 4 mdr. således at myndig-

hedskommunerne kan bruge vurderingen i deres børnefaglige undersøgelse.  

 

Model B – Reduceret ressourcemodel 

Tilførsel af én psykolog (30 timer) til ca. 492.000 kr. og én socialrådgiver (30 timer) til ca. 376.000 kr. samt efter/videreud-

dannelse og kontorhold til ca. 70.000 kr. i alt 938.000 kr. Ventetiden forventes hermed reduceret men ikke afskaffet.  

 

Af hensyn til at sikre tværfagligheden i forløbene og undgå flaskehalse hos enkelte fagligheder vurderes det ikke hensigts-

mæssigt kun at foretage opnormering af enten psykolog eller rådgiverkompetencer. Derudover vurderes det ikke muligt at 

rekruttere til stillinger på fx 25 timer.   

 

 Model A Model B 

Psykolog 607.000 kr.  492.000 kr. 

Socialrådgiver 463.000 kr.  376.000 kr. 

Efter/videreuddannelse og kontorhold 70.000 kr. 70.000 kr. 

I alt  1.140.000 kr.  938.000 kr. 

Takst pr. Sag 12.210 kr. 11.825 kr. 

 

Drøftelse/overskrift 

Den Administrative Styregruppe bedes drøfte, hvilket fremadrettet økonomisk grundlag, Børnehus Nord skal arbejde ud 

fra. Dette med afsæt i enten model A eller model B jf. ovenstående.  

 

FU anbefaler, at man vælger model B. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

 Den Administrative Styregruppe godkender enten model A eller model B jf. ovenstående, som Børnehus Nords 

fremadrettede økonomiske ramme.  

 Den Administrative Styregruppes beslutning vil blive forelagt KKR d. 10. september 2017 til endelig godken-

delse.  

 

 

Referat 

DAS kredsen drøftede de to modeller, og der var enighed om, at den økonomiske difference på de to modeller er meget 

begrænset. DAS kredsen var på den baggrund enige om at indstille til KKR at man skal gå videre med model A. 
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Punkt 11 

11. Socialstyrelsens behandling af central udmelding vedr. spiseforstyrrelser 

Resume 

Socialstyrelsen er ved at færdigbehandle behandlingen af den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrel-

ser. I den forbindelse har de bedt kommunerne i Nordjylland om uddybende dialog vedr. udbuddet af højt specialiserede 

matrikelløse indsatser. Derudover ønsker Socialstyrelsen uddybende dialog med kommunerne i alle regioner om behovet 

for øget koordination og planlægning på tværs af regionerne. Socialstyrelsens tilbagemelding forelægges DAS med henblik 

på en drøftelse af, hvordan det skal håndteres i Nordjylland. 

 

Sagsfremstilling  

Uddybende dialog med Nordjylland om matrikelløse indsatser 

Socialstyrelsen har bedt kommunerne i Nordjylland om uddybende dialog vedr. udbuddet af højt specialiserede matrikel-

løse indsatser i landsdelen. Det skyldes, at Socialstyrelsen er bekymret for udbuddet af matrikelløse indsatser i Nordjylland 

jf. bilag 7: Socialstyrelsens brev til Nordjylland. 

 

Kommunerne i Nordjylland indmeldte følgende om tilbudsstrukturen i Nordjylland til svært spiseforstyrrede borgere 

 1 højt specialiseret botilbud til borgere fra 16 år (Det private tilbud Bakkely på Mors). 

 Kommunerne anvender matrikelløse indsatser til borgerne, som tilrettelægges ud fra en individuel og helhedsori-

enteret vurdering til den konkrete situation, og til borgerens behov. Der kan ikke entydigt svares på, om de matri-

kelløse tilbud er højt specialiserede efter Socialstyrelsens definition. 

 Kommunerne anvender derudover højt specialiserede botilbud i Midtjylland. 

 Til unge under 16 år er der ikke et botilbud i Nordjylland. Der sammensættes matrikelløse indsatser med ud-

gangspunkt i borgerens behov, og der er mulighed for at anvende højt specialiserede tilbud til denne målgruppe 

i Midtjylland.  

 

Problemstillingen ligger i, at det ikke har været muligt at indmelde højt specialiserede matrikelløse indsatser eller delind-

satser til målgruppen i Nordjylland. På den baggrund er Socialstyrelsen bekymret for udbuddet af tilbud. Socialstyrelsen 

beder de nordjyske kommuner om, at udarbejde en beskrivelse af, hvordan man vil tilrettelægge og organisere højt speci-

aliserede indsatser som led i de matrikelløse indsatser til borgere i Nordjylland med svære spiseforstyrrelser. 

 

Socialstyrelsen lægger i deres henvendelse vægt på, at der ikke er et formaliseret samarbejde med tilbud i andre regioner, 

der kan levere højt specialiserede matrikeløse indsatser. Kommunerne i Nordjylland anvender i forvejen nogle af de midt-

jyske botilbud, når det vurderes at være hensigtsmæssigt ift. den enkelte borger. Socialstyrelsen lægger dog vægt på, at 

det ikke er tydeligt, at der er en tilgængelighed i Nordjylland i forhold til højt specialiserede matrikelløse indsatser. 

 

Kommunerne i Syddanmark har fået en lignende henvendelse, og her undersøges muligheden for at indgå en formaliseret 

aftale om at kommunerne i Syddanmark kan trække på konkrete højt specialiserede kompetencer, der er tilstede i Syd-

danmark. 

 

FU har aftalt, at det skal undersøges, om der kan laves en samarbejdsaftale i regi af DAS i Nordjylland og DASSOS i 

Midtjylland, om at kommunerne i Nordjylland har mulighed for at trække på kompetencerne i de midtjyske tilbud. Der kan 

evt. indgå kompetencer i forhold til matrikelløse tilbud, undervisning o.l. Der gives en mundtlig tilbagemelding på DAS 

mødet.  

 

Uddybende dialog med alle kommunerne om behov for øget koordination og planlægning på tværs 

Socialstyrelsen har bedt om uddybende dialog med kommunerne i alle regioner om behovet for øget koordination og 

planlægning på tværs af regionerne jf. bilag 8: Socialstyrelsens brev til alle DAS formænd. Det bunder i, at kommunerne i 
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alle regionerne har meldt, at der ikke er samarbejdsaftaler på tværs af regionerne. Socialstyrelsen er dermed bekymret 

for, om der med den beskrevne tilbudsstruktur er den fornødne koordination og planlægning mellem kommunerne på tværs 

af regionerne. 

 

Der arbejdes på en løsning, hvor kommunerne på tværs af regionerne udarbejder et enslydende svar, hvor man peger på, 

at koordineringen på tværs af kommunerne sker i regi af det eksisterende fora: ”KL’s nationale koordinationsforum”. Koor-

dinationsforum består af KL samt repræsentanter for DAS for alle regionerne. 

 

Tidsplanen illustreres nedenfor: 

 

18. august DAS møde. Drøftelse om hvordan man vil tilgå henvendelserne og aftale om 

fremadrettet proces 

25. august Socialstyrelsen afholder møde med Formanden for DAS Nordjylland vedr. ud-

dybning af socialstyrelsens henvendelse 

Ultimo august Socialstyrelsen afholder møde med deltagelse af alle styregruppeformænd vedr. 

en uddybning af henvendelsen om behov for koordinering på tværs 

Ultimo august – medio september Rammeaftalesekretariatet udarbejder udkast til beskrivelserne, der sendes til 

skriftlig høring i FU 

18. september Deadline for indmelding af beskrivelser til Socialstyrelsen 

 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

 Den Administrative Styregruppe drøfter henvendelserne fra Socialstyrelsen om den centrale udmelding 

 Den Administrative Styregruppe godkender tidsplan for behandling af Socialstyrelsens henvendelse 

Bilag 

Bilag 7: Socialstyrelsens brev til Nordjylland 

Bilag 8: Socialstyrelsens brev til alle DAS formænd 

 

Referat 

Den Administrative Styregruppe var enige om, at en samarbejdsaftale i regi af DAS og DASSOS er en god løsning. Lige-

ledes var der enighed om, at det er en god løsning med et enslydende svar på tværs af regionerne.  

 

Tidsplanen for svar på Socialstyrelsens henvendelse godkendes, og FU tildeles kompetence til at godkende svaret til 

Socialstyrelsen samt udkast til en samarbejdsaftale med DASSOS. 
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12. Orientering om KKR sager på mødet den 1. september 

 

Baggrund 

På KKR mødet den 1. september fremlægges følgende sager med relevans for socialområdet. Herunder beskrives sa-

gerne kort med henblik på at sikre en orientering af DAS kredsen samt at sikre at evt. bemærkninger fra DAS kredsen 

kan videregives til KKR eller KKR sekretariatet 

 

 Oplæg til KKR vedr. etablering af de særlige psykiatriske pladser 

KKR har bedt om et oplæg om hvordan kommunerne og psykiatrien samarbejder om etableringen af de særlige 

psykiatriske pladser. På baggrund af DAS beslutning om udpegelse af kommunale repræsentanter til styregrup-

per og arbejdsgrupper i forbindelse med etableringen udarbejdes et oplæg herom til KKR. Der lægges op til at 

oplægget behandles i skriftlig høring i FU inden fremsendelse til KKR. 

 Oplæg til KKR vedr. mulige modeller for nedbringelse af ventetiderne på Børnehus Nord 

KKR har bedt DAS kredsen om at fremlægge mulige modeller for nedbringelse af ventetiderne på Børnehus 

Nord. På baggrund af DAS drøftelsen under punkt 5 udarbejdes et oplæg herom til KKR. Der lægges op til at 

oplægget behandles i skriftlig høring i FU inden fremsendelse til KKR. 

 Socialtilsynets budget 

KKR præsenteres for Socialtilsynets budget for 2018. Leif Serup deltager i mødet 

 Rammeaftalen 2018-2019 – Nordjysk Socialaftale 

KKR præsenteres for Rammeaftalen 2018-2019 – Nordjysk Socialaftale med henblik på, at de godkender, at 

den kan sendes til godkendelse i byrådene og regionsrådet 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

 Den Administrative Styregruppe tager orienteringen til efterretning 

 Den Administrative Styregruppe drøfter om der er bemærkninger til KKR sagerne 

 

Referat 

Orienteringen tages til efterretning. DAS kredsen havde ikke bemærkninger til KKR sagerne. 

 

 

13. Orientering om FU beslutninger 

 

FU har på møde d. 10. august 2017 truffet beslutning om følgende: 

Godkendelse af ændring af pladser og belægningsprocent på botilbuddet Algade, Thisted Kommune 

Thisted Kommune har være nødsaget til at ændre strukturen for rammeaftaletilbuddet Bostedet Algade, hvilket har haft 

konsekvenser for antallet af pladser og belægningsprocenten. Den nye struktur giver følgende pladsfordeling: 

 14 botilbudspladser, jf. SEL § 85 / ABL § 105 (rammeaftalepladser) 

 5 akutpladser, heraf 4 på selve bostedet + 1 ekstern plads, jf. SEL § 84 (ikke rammeaftalepladser) 

 7 eksterne bostøttepladser, jf. SEL § 85 (ikke rammeaftalepladser) 

 

Taksten for botilbudspladserne kan fastholdes på nøjagtig det samme beløb som tidligere – dog med den regnetekniske 

bemærkning, at belægningsprocenten nu forudsættes at være 97,7 % mod tidligere 95 %, hvilket er vurderet realistisk.  

 

Læger på botilbud 
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Med Satspuljen 2017-2020 er der udarbejdet en handleplan til forebyggelse for forebyggelse af vold på botilbud, hvori 

det er besluttet, at der skal tilknyttes en læge til alle længerevarende botilbud (§108). Med en aftale, der både omhandler 

længerevarende botilbud samt almen praktiserende læger, vil udmøntningen af aftalen både kunne ske i regi af DAS 

Social samt DAS Sundhed. Beslutning om hvilket DAS, der skal stå for udmøntningen, ønsker FU Social at tage sam-

men med FU Sundhed i forbindelse med, at deres fælles møde med behandlingspsykiatrien om de særlige pladser i be-

handlingspsykiatrien 

Indstilling 

Det indstilles, at  

 Den Administrative Styregruppe tager orienteringen til efterretning 

 

Referat 

Orienteringerne tages til efterretning. 

 

 

14. Årsstatistik om de danske børnehuse 2016 

 

Resumé 

Årsstatistik om børnehusene 2016 er udarbejdet af Socialstyrelsen. Årsstatistikken belyser antallet af sager i børnehu-

sene, typen af sager, det tværsektorielle samarbejde, ydelser samt konsultative henvendelser. Årsstatistikken genereres 

med afsæt i data fra datasystemet ”Børnehus IT”.  

 

Baggrund 

Siden 1. oktober 2013 har det været lovpligtigt for kommunerne at benytte et børnehus som led i den børnefaglige under-

søgelse (SEL § 50), hvor der er mistanke – eller viden om – at et barn eller en ung har været udsat for overgreb, og hvor 

det er relevant for kommunen at inddrage sygehusvæsenet eller politiet. 

I børnehusene samles de relevante myndigheder for at koordinere indsatsen omkring barnet. Formålet med indsatsen er, 

at barnet modtager den rette hjælp og støtte i børnevenlige rammer.  

 

Der er placeret et børnehus i hver region. 

 

Aalborg Kommunes Familie- og Beskæftigelsesforvaltning er driftsherre på Børnehuset i Region Nordjylland – Børnehus 

Nord. 

 

Målgruppen for børnehusene er børn og unge 0-18 år, der har været udsat for seksuelle overgreb og/eller fysiske over-

greb eller hvor der er mistanke herom. Politiet videoafhører børn og unge 0-15 år med deltagelse af en medarbejder i 

børnehuset.  

 

Indsatserne i et børnehus spænder over: 

- Tværsektoriel koordinering – sagssamråd 

o Koordinerende sagssamråd, hvor sektorerne (myndighedskommune, politi, sygehus og retsmedicinsk 

afdeling) samles og koordinerer deres indsats ved børnehussagens opstart 

o Opfølgende sagssamråd afholdes løbende efter behov for tæt samarbejde og koordinering 

o Afsluttende sagssamråd afholdes typisk som afslutning på en børnehussag ved behov for en mundtlig 

formidling af børnehusets udredning til kommunen 

- Udredning og udarbejdelse af samlet vurdering til brug i myndighedskommunernes § 50 undersøgelse 
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Punkt 12-14 Sager til orientering 

 

- Ydelser  

o Krisestøtte til barnet/den unge 

o Udredningssamtaler 

o Akut kortvarig krisestøtte til barnets nærmeste omsorgspersoner 

 

 

Orientering 

Årsstatistik om børnehusene 2016 er udarbejdet af Socialstyrelsen. Årsstatistikken belyser antallet af sager i børnehu-

sene, typen af sager, det tværsektorielle samarbejde, ydelser samt konsultative henvendelser. Årsstatistikken genereres 

med afsæt i data fra datasystemet ”Børnehus IT”.  

 

Generelle resultater 

Generelt set viser årsstatistikken, at der på landsplan fortsat er en stigning i antal børnehussager og konsultative hen-

vendelser. Fra 2015 til 2016 er antallet af børnehussager steget med 20 % og antallet af konsultative henvendelser er 

steget med 33 %.  

 

Fordelingen af typer af sager er stort set uændret fra 2015 til 2016. Der er fortsat en overvægt af sager omhandlende 

vold, 67 %. 28 % af sagerne omhandlede seksuelle overgreb mens 5 % af sagerne omhandlede både voldelige og sek-

suelle overgreb.  

 

Sagssamråd, som er de koordinerende møder, der afholdes mellem alle parterne (myndighed, politi, sygehus, børnehus 

mv.) blev afholdt mindst en gang i 99 % af alle sager i 2016. Dette er en stigning fra 2015, hvor der blev afholdt mindst et 

sagssamråd i 90 % af sagerne. Dog ses der et fald i politiets deltagelse i sagssamrådene.  

Resultater i Børnehus Nord 

Region Nordjylland har flere sager i Børnehus Nord end de resterende regioner. Region Nord havde i 2016 1,8 børne-

hussag pr. 1000 børn/unge. Region Syd havde til sammenligning 1,7 børnehussag pr. 1000 børn/unge. De resterende 

børnehuse havde 0,9 sag pr. 1000 børn/unge.  

 

Antallet af sager i Børnehus Nord er steget med 44 % fra 2015 – 2016. Dette er den største stigning i landet.  

 

Sagssamrådene i Børnehus Nord har fra 2015 til 2016 oplevet en stigning i deltagelse fra Sygehusvæsnet. I 2015 deltog 

sygehusvæsnet i 10 % af samrådene. I 2016 deltog sygehusvæsnet i 48 % af samrådene.  

 

Der leveres en række ydelser i Børnehus Nord ud over den koordinerende indsats. I 2015 blev der i Børnehus Nord ikke 

leveret ydelser i 26 % af sagerne. Dette er faldet til 13 % i 2016. Således leveres der ydelser i et flere sager i 2016. Myn-

dighedskommunerne efterspørger i større grad ydelserne og der er en mere udbredt viden om, hvad børnehusene kan 

og skal bruges til.  

 

Antallet af konsultative henvendelser er steget med 33 % fra 2015 – 2016. I Børnehus Nord har 60 % af de konsultative 

henvendelser omhandlet mistanke eller viden om seksuelle overgreb. Dette afviger fra de resterende børnehuse hvor de 

konsultative henvendelser primært omhandler sager med mistanke eller viden om voldelige overgreb.  

 

Børnehus Nord oplever pt udfordringer med ventelister. Dette underbygges af årsstatistikken 2016 der dokumenterer 

stigningen i antal sager og konsultative henvendelser. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at 



 

  28/29 

 

Punkt 12-14 Sager til orientering 

 

 Den Administrative Styregruppe tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag 9: Årsstatistik om de danske børnehuse 2016 

 

Referat 

Orienteringen tages til efterretning. 
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 Afslutning Punkt 15-16 

15. Evt. 

 

Referat 

Der orienteres om, at der udsendes en orientering om NOPII udbuddet sammen med referatet. 

 

16. Næste møde  

 

Næste møde afholdes den 15. november kl. 13-16. Sted følger 

 

Referat 

Formanden orienterede om, at der gerne modtages emner til næste temadrøftelse. 

 

Sekretariatet orienterer om, at der snarest kommer en mødeplan for DAS møderne for 2018. Man afventer pt. at møderne 

i KKR lægges fast, og umiddelbart herefter udsendes en plan for DAS møderne. Der er enighed om, at FU godkender 

udkastet til mødeplanen. 

 


