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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Det indstilles, at:

DAS godkender dagsordenen
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Punkt 2.

Godkendelse af referat fra seneste møde
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Punkt 2: Godkendelse af referat fra seneste møde



Bilag 1 Referat DAS d. 25. marts 2021
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Punkt 3.

Kobling mellem DAS og Handicapchefkredsen

Resume

FU har i dialog med repræsentanter fra Psykiatri- og Handicapchefkredsen udarbejdet forslag til, hvordan
Psykiatri- og Handicapchefkredsen kan kobles tættere på DAS kredsen, så det tværkommunale chef- og
direktørniveau har et mere formelt samspil.

 

Indstilling

Det indstilles, at

Den Administrative Styregruppe drøfter udkast til, hvordan Psykiatri- og Handicapchefkredsen
er koblet formelt tættere på hinanden.
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Punkt 3: Kobling mellem DAS og Handicapchefkredsen



Sagsbeskrivelse 
Baggrund 
DAS har flere gange drøftet muligheden at få en tættere kobling mellem DAS og Psykiatri- og handicapchefkredsen.  
DAS har blandt andet givet udtryk for, at der er behov for, at Psykiatri- og handicapchefkredsen er koblet tættere op 
på udarbejdelsen og udmøntningen af Nordjysk Socialaftale, da chefkredsen har en nøglerolle i at komme fra ord til 
handling. Dertil kan der være sager, hvor der kan være behov for, at chefniveauet drøfter kommende DAS sager 
igennem inden de forelægges FU/DAS. 
 
FU har på den baggrund drøftet, hvilken rolle Psykiatri- og handicapchefkredsen kan få med tanke på, at DAS ligeledes 
har besluttet, at Socialudviklingsgruppen fortsat skal eksistere. I dag er Psykiatri- og Handicapchefkredsen ikke koblet 
formelt op på DAS kredsen, jf. tabel 1. 
 
Forum Psykiatri- og handicapchefkredsen Socialudviklingsgruppen 

Deltagere Psykiatri- og handicapchefer fra de nordjyske 
kommuner samt Sekretariat for Nordjysk 
Socialaftale.  

Chefer, ledere og udviklingskonsulenter fra 
kommunerne på drifts- og myndighedsniveau fordelt 
på både voksensocial og børne- og ungeområdet 
samt socialtilsynet og regionens specialsektor 

Kobling til DAS Ingen formel kobling til DAS. Undergruppe til DAS. 
Godkendt for 2021, og gruppens fortsatte beståen 
evalueres ved udgangen af året 

Fokus Vidensdeling på tværs. - Drøftelse af relevante sager til DAS. 
- Afholdelse af workshops med fokus på vidensdeling 
på tværs af kommunerne og regionen. 
- Årlig drøftelse om balance mellem udbud og 
efterspørgsel, herunder overgangen fra børn- og 
ungeområdet. 
- Mulighed for drøftelse med Socialtilsynet om 
relevante sager. 

Møder om året Fire møder om året. Mulighed for møde inden hvert DAS møde mhbp. 
drøftelse af DAS sager.  
Dertil 2-3 møder, herunder ifm. det årlige 
Udbud/efterspørgselsmøde samt afholdelse af to 
workshops 

 
Sagsfremstilling 
FU inviterede to repræsentanter fra Psykiatri- og Handicapchefkredsen til en drøftelse af, hvordan det 
tværkommunale chef- og direktørniveau kan kobles tættere på hinanden. 
 
På baggrund af drøftelserne på FU mødet, foreslår FU følgende: 

 Psykiatri- og handicapchefkredsen kobles tættere på DAS og dermed formaliseres som et forum med 
beslutningskompetence og indstillingskompetence til DAS.  

 Sekretariatet sekretariatsbetjener netværket.  

 Chefkredsen skal være aftager af tilbageløb fra DAS møderne dvs. at de samler op på, hvordan beslutninger i 
DAS efterfølgende kan effektueres i praksis. Den konkrete metode herfor vil sekretariatet skulle aftale med 
Psykiatri- og handicapchefkredsen, herunder planlægning af møder før og efter DAS møderne. 

 
Hvis DAS godkender ovenstående, vil arbejdsfordelingen mellem socialudviklingsgruppen og psykiatri- og 
handicapchefnetværket kunne opdeles på følgende måde: 

 Socialudviklingsgruppen: Idegenerering og vidensdeling samt udarbejdelse af Nordjysk Socialaftale 

 Psykiatri- og handicapchefkredsen: Kvalificering af DAS dagsordenen og sikring af udmøntning af DAS' 
beslutninger 

 

DAS SocialDAS SocialDAS SocialDAS Social

DAS Social Møde den 27.05.2021
kl. 13.00 Side 2 af 2



Punkt 4.

Evaluering af det administrative setup omkring KKR

Resume

Der foretages efter anmodning fra kommunaldirektørkredsen en evaluering af det administrative setup i og
omkring DAS.

Indstilling

Det indstilles, at:

DAS evaluerer på det eksisterende setup, herunder DAS som mødefora, opgave, arbejdsform
og opgavesnit
DAS aftaler i hvilken form man vil foretage en tilbagemelding til kommunaldirektørkredsen
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Punkt 4: Evaluering af det administrative setup omkring KKR



Sagsbeskrivelse 

Baggrund 

Kommunaldirektørkredsen har besluttet, at man vil gennemføre en mindre intern administrativ evaluering af det 

eksisterende setup i regi af KKR. Dette blev også gjort i slutningen af sidste valgperiode, og man ønsker at gentage 

processen om end med en anden metode. Hvert direktørforum skal således evaluere sig selv og der er dels metodefrihed 

og dels frihed til, hvilke områder der ligges vægt på.  

DAS har på møde den 25. marts besluttet, at evalueringen skal foregå som en mundtlig drøftelse på tværs af kredsen. 

Sagsfremstilling 

DAS har besluttet, at man i evalueringen vil omkring følgende emner: 

1. DAS som mødefora 

 Hvad har fungeret godt og hvad har fungeret knap så godt ift. DAS de sidste fire år? 

 Får vi det ud af samarbejdet som var tiltænkt med DAS? 

 Har DAS fokus på de rigtige opgaver/emner? 

2. Opgaven, arbejdsform og sekretariatsbetjening 

 Dagsordenssættes de rigtige ting og på den rette måde? 

 Føler I jer klædt på til at tage de strategiske beslutninger? 

 Fungerer opdelingen mellem DAS møderne og DAS temamøderne? 

3. Opgavesnit internt 

 Er der den rigtige arbejdsfordeling mellem DAS og FU? 

 Er der den nødvendige konneks ift. arbejdsgrupperne under DAS? 

4. Opgavesnit tværorganisatorisk 

 Hvordan opleves samarbejdet og opgavesnittet tværorganisatorisk? (eksempelvis til børne- og ungeområdet, 

sundheds- og ældreområdet og beskæftigelsesområdet eller i form af psykiatripartnerskabet) 

5. Andet 

 

Det bemærkes, at spørgsmålene er vejledende og ikke nødvendigvis udtømmende. 

 

Tilbagemelding 

Kommunaldirektørkredsens har ikke aftalt, hvorledes tilbagemeldingen fra de forskellige direktørfora skal foregå. Der 

lægges derfor op til, at DAS aftaler hvordan og i hvilken form, de ønsker at give kommunaldirektørkredsen en 

tilbagemelding på evalueringen. 
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Punkt 5.

Undersøgelse af uvisiterede og midlertidige indsatser

Resume

DAS har besluttet at igangsætte en undersøgelse vedr. uvisiterede og midlertidige indsatser (SEL § 82a, b og
c). Undersøgelsen skal udføres af UCN og afdække effekten af fire konkrete indsatser. I forbindelse med
indmelding af indsatser er der indmeldt to indsatser, og der lægges op til en drøftelse af, hvorledes man
ønsker, at gå videre med undersøgelsen.

 

Indstilling

Det indstilles, at

DAS drøfter indmelding af indsatser til undersøgelsen, og hvorledes man ønsker at gå videre
med undersøgelsen
DAS drøfter om en lempelse af kriterierne for indsatserne vil bevirke, at flere kommuner vil melde
indsatser ind til undersøgelsen
DAS drøfter tilbagemeldingen fra UCN vedr. tilknytning af socialfaglige kompetencer
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Sagsbeskrivelse 
Baggrund 
 
På DAS mødet den 25. marts besluttede DAS at igangsætte en undersøgelse vedr. uvisiterede og midlertidige indsatser 

(SEL § 82a, b og c). Undersøgelsen udføres af UCN, og har til formål at sandsynliggøre effekten af forskellige indsatser 

således, at man med undersøgelsen kan blive klogere på, hvad der virker, for hvem.  

DAS ønskede indledningsvist at der gennemføres en skriftlig indmelding med henblik på at afdække, hvilke indsatser 

der er i Nordjylland efter SEL § 82a, b og c, og hvor driftsherren er interesseret i at de skal indgå i undersøgelsen. Herefter 

skulle FU vælge fire indsatser med henblik at sikre mest mulig diversitet i de undersøgte indsatser.  

Kommunerne og Region Nordjylland har i perioden fra den 9. april til den 27. april haft mulighed for at indmelde 

indsatser til undersøgelsen. Der har været følgende krav til undersøgelsen:   

 Indsatserne skal have været i gang længe nok til, at de er fuldt etableret, og at der er flere borgere, som har 
modtaget indsatserne længe nok til at opleve en effekt af indsatsen 

 Der skal være en formodning om, at indsatserne har en positiv effekt ift. borgerens mestringsevne 

 Driftsherren skal være parat til at give undersøgelsen adgang til at interviewe borgere, som har modtaget 
indsatsen og medarbejdere som arbejder med indsatsen.  

 Undersøgelsen udføres som kvalitative fokusgruppeinterviews, der gennemføres af UCN. Der gennemføres to 
gruppeinterview pr. indsats – et med borgere og et med medarbejdere. 

 Der er en mulighed for, at det bliver nødvendigt at supplere undersøgelsen med mere objektivt rettede data 
som eks. borgerflow eller økonomi, og driftsherre skal være forberedt på at stille ressourcer til rådighed til at 
trække data herom 

 
 
Sagsfremstilling 
Målet har været at finde fire indsatser, og der er indmeldt følgende indsatser til undersøgelsen:  

 Den Gode Modtagelse, Hjørring Kommune 

 Det Sociale Pitstop, Frederikshavns Kommune 
 
FU vurderer, at de to indmeldte indsatser supplerer hinanden godt, da det er samme typer indsatser, som er 
implementeret på forskellige måder i forskellige organisationer, hvilket kan give relevante muligheder for læring. Det 
vurderes samtidig, at to indsatser er for lidt til at bære undersøgelsen, og der ønskes yderligere indsatser. 
 
FU har drøftet forskellige veje at gå for at sikre at yderligere indsatser kan indgå i undersøgelsen. Der lægges umiddelbart 
op til følgende muligheder:  

 Der slækkes på kravene til indsatserne for undersøgelsen således at det er muligt medtage indsatser, der ikke 
nødvendigvis er fuldt implementeret eller er forholdsvis nye. Dette kan give mulighed for læring ift. hvordan 
opstart af indsatser  

 Det kan undersøges om der er indsatser udenfor landsdelen som skal medtages i undersøgelsen 
 
Såfremt en lempelse af kriterierne giver anledning til, at der er flere kommuner, som ønsker at indmelde indsatser til 
undersøgelsen så bedes dette undersøges i egen organisation inden DAS mødet.  
 
Socialfaglig kobling til evalueringen 
DAS drøftede undersøgelsen på møde den 25. marts, og fremlagde i den forbindelse et opmærksomhedspunkt om, at 
det var vigtigt, at evaluator har kendskab til praksis. Dette har sekretariatet drøftet med UCN, som pointerede, at der 
tilknyttes to centrale evaluatorer til undersøgelsen, som er specialister indenfor evaluering og analyser. Dertil sikres det 
socialfaglige konneks ved, at der tilkobles personer med socialfaglige kompetencer i forbindelse med designfasen og 
analysefasen. Således sikres det, at der stilles de rigtige spørgsmål, anvendes det korrekte begrebsapparat og drages de 
rigtige konklusioner.  
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Punkt 6.

Fokuskommuner/region vedr. udviklingshæmmede borgere med
demens/udadreagerende adfærd

Resume

Der er to kommuner som har ønsket at bl ive fokuskommuner i forbindelse med udmøntningen af
fokusområdet: ”Den gode alderdom”. DAS skal tage stilling til om, man ønsker at gå videre med blot to
kommuner eller om der er mulighed for at få flere kommuner med eller om man alternativt vil finde en anden
måde at udmønte fokusområdet.

Indstilling

Det indstilles, at:

DAS drøfter hvordan man ønsker, at gå videre med arbejdet om fokuskommuner i f t .
fokusområdet om ”Den gode alderdom”
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Punkt 7.

Oplæg til tilbud for børn og unge med svær selvskadende adfærd

Psykiatridirektør Annette Sloth og Administrationschef Martin Bjørn deltager under punktet

Resume

Børne- og ungedirektørkredsen og DAS Social har bedt Region Nordjyllands specialsektor om i samarbejde
med psykiatrien, at komme med et oplæg til etablering af et botilbud til unge med svært selvskadende adfærd.

Indstilling

Det indstilles, at

DAS godkender oplægget til det nye tilbud.
DAS drøfter forslag til underskudsdækning efter principperne for objektiv finansiering
DAS godkender proces for behandling af det nye tilbud.
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Sagsbeskrivelse 

Baggrund 

På DAS møde den 9. marts 2020 blev det tydeligt, at flere kommuner oplevede udfordringer ift. målgruppen af svært 

selvskadende unge, herunder også unge med spiseforstyrrelser og selvmordstruede unge. Den primære udfordring 

værende at en del af de unge med svært selvskadende adfærd ikke kan håndteres i de eksisterende sociale tilbud 

samtidig med, at de ikke er i målgruppen til behandling på psykiatrisk afdeling. På den baggrund nedsatte DAS en 

arbejdsgruppe med repræsentanter fra Jammerbugt, Mariagerfjord og Hjørring kommuner samt behandlingspsykiatrien 

og Specialsektoren i Region Nordjylland.  

 

Arbejdsgruppen foretog en afdækning af anvendte tilbud, et estimat af målgruppens størrelse og en analyse af 

udgiftsniveauet for målgruppen. Dette blev fremlagt for DAS Social den 19. oktober 2020 og Børne- og 

ungedirektørkredsen den 30. oktober 2020. På den baggrund har DAS Social og Børne- og ungedirektørkredsen sammen 

bedt Region Nordjylland om at udarbejde et oplæg til et nyt tilbud i Nordjylland til målgruppen  

 

Anvendte tilbud og målgruppestørrelse 

Afdækningen af anvendte tilbud til målgruppen viser, at der i Nordjylland anvendes en bred vifte af tilbud til målgruppen 

– lige fra åbne afdelinger på sikrede tilbud til private botilbud med brede målgrupper samt Region Midtjyllands tilbud 

Holmstrupgård beliggende i Aarhus. Holmstrupgård er det eneste af de anvendte tilbud, der er sammenligneligt med 

det foreslåede tilbud grundet det strukturerede samarbejde med børne- og ungepsykiatrien. 

 

Børne- og ungepsykiatrien i Nordjylland har kendskab til 3-5 nye borgere om året, som visiteres til højt specialiserede 

døgntilbud. Erfaringen fra Holmstrupgård er, at anbringelsestiden for denne borgergruppe er 3,27 år, og der er således 

i løbet af relativt kort tid muligt at få en fornuftig normering på et døgntilbud såfremt man udelukkende kigger på nye 

borgere under 18 år. Dertil kommer at flere kommuner har tilkendegivet, at der kunne være allerede visiterede borgere, 

hvor det med fordel kan undersøges om de kan revisiteres til et evt. nyt botilbud. 

 
Estimat af udgiftsniveauet 
Analysen af udgiftsniveauet til målgruppen viser, at de nordjyske kommuner i perioden 2017-2019 har anvendt mellem 
5-8,7 mio. kr. om året til døgnanbringelser på de afdelinger på Holmstrupgård, som kan modtage borgere med svært 
selvskadende adfærd.  
 
Arbejdsgruppen har undersøgt 14 konkrete borgerforløb, hvor borgerne har svært selvskadende adfærd. De nordjyske 
kommuner har anvendt i alt 69,3 mio. kr. på opholdssteder til de 14 borgere. Denne udgift vedrører en 
indskrivningsperiode, der i gennemsnit har været på 2,58 år pr. person (fra første indskrivning og til udskrivning/den 1. 
august 2020). Analysen er vedlagt som bilag 2. 
 

Sagsfremstilling 

Beskrivelse af tilbud 

Region Nordjylland har på baggrund af forespørgslen fra Børne- og ungedirektørkredsen og DAS Social udarbejdet et 

styrket beslutningsgrundlag for etablering af et botilbud i Nordjylland til unge med svær selvskadende adfærd, som er 

revideret med økonomi, takstoverslag og beskrivelse af indsatserne ift. forskellige takstniveauer. Oplægget er vedlagt 

som bilag 3. 

  

Intentionen er at få etableret et tilbud, som kan levere en intensiv social socialpsykiatrisk indsats til unge med svære 

selvskadeproblematikker. Der er tale om en højt specialiseret tværfaglig og tværsektoriel koordineret indsats, hvor der 

er kort vej fra botilbud til psykiatri samtidig med at indsatsen leveres tæt på den unges hverdag og familie. Målgruppen 

er unge med funktionshæmmende selvskade ofte i kombination med autismespektrum forstyrrelser og ADHD/ADD 

og/eller psykiatriske sygdomme som personlighedsforstyrrelser, skizofreni, angst, OCD og depression.  Disse 
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bagvedliggende problematikker forstærker kompleksiteten, men er hverken eksklusions- eller inklusionskriterier ved 

målgruppen.  

 

Tilbuddet vil blive etableret med 10 botilbudspladser efter henholdsvis SEL §§ 66 og 107, eftersom målgruppen strækker 

sig fra 15-23 år. Der er tale om et unikt tilbud i Nordjylland med højt specialiserede kompetencer, hvorfor tilbuddet bør 

omfattes af det forstærkede samarbejde.  

 

Der er aftalt et formaliseret samarbejde mellem det sociale tilbud og behandlingspsykiatrien, hvor der i fællesskab 

arbejdes ud fra en ensartet tilgang til de unge, og hvor den psykiatriske indsats udføres ved ambulante forløb &/ på 

botilbuddet og med mulighed for udkørende indsatser ved udeblivelser. Ligeledes er der aftalt, at der er mulighed for 

at lave hurtige indsatser i samarbejde mellem tilbuddet og behandlingspsykiatrien, hvilket erfaringsmæssigt kan 

forebygge tvangsindlæggelser, der ofte kan medføre øget brug af tvang og langsommere progression. Det samlede 

ambulante psykiatriske behandlingsforløb indgår som en sundhedsydelse og finansieres derfor af Region Nordjyllands 

sundhedsbudget, og en styrkelse af indsatsen vil prioriteres i den regionale budgetproces.  

  

Tilbuddet er takstfinansieret efter gældende vilkår, og det foreslås, at der arbejdes med fire takstniveauer. Årsagen 

hertil er, at målgruppen af unge med svære selvskadeproblematikker er kompleks og de indskrevne borgere med svære 

selvskadeproblematikker kan både være unge, hvor selvskaden er i den mest akutte og ekstreme fase, samt unge hvor 

indsatsbehovet er mindre intensivt og mere stabilt, hvortil de unge kan rummes på de forskellige takstniveauer. 

  

Finansiering af underskudsdækning 

Der forventes etablerings- og opstartsomkostninger grundet udgifter til eks. bygninger, personale og kompetence-

udvikling, og der må ligeledes forventes et driftsunderskud i opstarten. Størrelsen af driftsunderskuddet afhænger af, 

hvor hurtigt, der kan forventes fuld belægning. I ideoplægget arbejdes med tre scenarier alt efter om der er 

bæredygtighed af tilbuddet efter 1. driftsår eller 3. driftsår. Under alle omstændigheder er det nødvendigt med et 

struktureret samarbejde om etablering af tilbuddet og visitation hertil mellem regionen og kommunerne allerede inden 

opstart.  

 

Underskudsdækningen foreslås at ske efter principperne for objektiv finansiering1, hvor kommunerne forpligter sig på 

underskudsdækning via objektiv finansiering i forhold til opstart og de første driftsår. Fordelingsnøglen ift. 

underskudsdækning er ikke aftalt, men såfremt det sker efter befolkningstallet, så vil udgifterne for de enkelte 

kommuner se ud som det fremgår af bilag 4.  
 

Høringssvar 

Oplægget til botilbuddet er kvalificeret i arbejdsgruppen og udsendt til høring i psykiatri- og handicapchefkredsen samt 

netværket for børne- og familiechefer. Høringssvarene er vedlagt som bilag, og her påpeges blandt andet følgende: 

- Det er ofte svært at finde tilbud, der kan rumme den unges adfærd og behov og som geografisk ligger inden for 

en overkommelig afstand ift. familien, så disse i højere grad kan inddrages i behandlingen, og den unge 

nemmere kan komme hjem på besøg. 

- Det er naturligvis meget høje takster, men tilsvarende tilbud som holmstrupgård er ligeledes dyrt (endnu 

dyrere og uden forhandlingsmuligheder) - for der er rift om pladserne - og ingen andre vil tage ansvar for den 

voldsomhed de unges adfærd er præget af. 

                                                           
1 Regionen bemærker, at det reviderede ideoplæg er et bud på, hvordan et fagligt og økonomisk bæredygtigt botilbud kan se ud 
med forbehold for, at der ikke er optaget dialog med socialtilsynet. 
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- Der opleves en stigning i gruppen af unge med disse meget komplekse problemstillinger – som vanskeligt 

rummes i de fleste tilbud. Konsekvensen er, at man ofte må etablere specialtilbud, og ikke nødvendigvis med 

denne rette faglige kvalitet 

- Det påpeges endvidere, at oplægget til økonomi og finansieringsform bør drøftes. 

Jf. bilag 5 for de samlede høringssvar. 

Proces for behandling af nyt tilbud 

 

Oplægget til det nye tilbud følger som udgangspunkt følgende godkendelsesproces: 

 21. maj: Behandling i Børne- og Ungedirektørkredsen. Bemærkninger fra behandlingen i børne- og 

ungedirektørkredsen eftersendes som bilag 6. 

 27. maj: Behandling i DAS Social 

 11. juni: KKR behandling (under forudsætning af at oplægget er godkendt i de to direktørfora) 

Såfremt tilbuddet godkendes i de to direktørfora og KKR så kan regionen igangsætte etablering af tilbuddet og der 

aftales løbende dialog og samarbejde mellem kommunerne og regionen. 

Bilag: 

 Bilag 2: Analyse af kommunernes udgiftsniveau til målgruppen af selvskadende unge  

 Bilag 3: Ideoplæg til tilbud til selvskadende unge 

 Bilag 4: Udgifter til underskudsdækning fordelt efter befolkningstal 

 Bilag 5: Samlede høringssvar fra børne- og ungechefkredsen og psykiatri- og handicapchefkredsen 

 Bilag 6: Bemærkninger fra behandlingen i børne- og ungedirektørkredsen (eftersendes) 
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Bilag 2 Analyse Selvskadende unge_Final

Bilag 3 Ideoplæg -Nyt botilbud til unge med svær selvskade

Bilag 4 Udgifter til underskudsdækning fordelt efter befolkningstal

Bilag 5 samlede høringssvar
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Punkt 8.

Socialtilsyn Nords årsrapport 2020

Resumé

Socialtilsyn Nords årsrapport 2020 forlægges til drøftelse. Dertil vil Socialtilsyn Nord komme med et oplæg til,
hvordan den viden tilsynet opsamlet kan videreformidles til kommunerne/regionen.

 

Indstilling

Det indstilles, at

Den Administrative Styregruppe drøfter Årsrapport 2020 fra Socialtilsyn Nord.
Den Administrative Styregruppe drøfter oplæg om Socialtilsyn Nords muligheder for at
videreformidle viden til kommunerne/regionen.
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Sagsbeskrivelse 
Baggrund 

Socialtilsynet skal årligt udarbejde en årsrapport om socialtilsynets drift samt kvaliteten af tilbuddene og 

plejefamilierne i de nordjyske kommuner (minus Hjørring Kommune) samt Silkeborg Kommune, Region Nordjylland og 

Region Midtjylland.  

 

Følgende tilbud er omfattet af socialtilsynet og dermed inkluderet i årsrapporten: 

 Plejefamilier 

 Botilbud til borgere med handicap og/eller psykiske lidelser 

 Døgntilbud til børn og unge 

 Krisecentre 

 Forsorgshjem 

 Stofmisbrugsbehandlingstilbud 

 Alkoholmisbrugsbehandlingstilbud 

 Botilbudslignende boformer med hjælp og støtte efter lov om social service §§ 83-87, 97, 98. 

 BPA-arbejdsgivervirksomheder  

 

Sagsfremstiling 

Årsrapporten 2020 indeholder Socialtilsyn Nords generelle overvejelser om den faglige og organisatoriske kvalitet hos 
tilbuddene og plejefamilierne i 2020 samt, hvordan kvaliteten har udviklet sig hen over en treårig periode (2018-
2020). Årsrapporten indeholder derudover et særligt afsnit om temaet Sundhed og trivsel. Fokuspunktet er valgt på 
baggrund af input fra DAS i marts 2019. 
 
Socialtilsyn Nord har udarbejdet årsrapporten baseret på data om plejefamilierne og tilbuddenes drift, 
kvalitetsbedømmelserne, interne registreringer om bekymrende forhold, tilsynsrapporter, udviklingspunkter, 
fokusgruppeinterview med tilsynskonsulenter og målrettede spørgeskemaer som tilsynskonsulenterne har udfyldt i 
forbindelse med driftsorienterede tilsyn 
 
Det fremgår af årsrapporten, at socialtilsynet vurderer, at kvaliteten generelt er god. Derudover kommer Socialtilsyn 
Nord med en række anbefalinger til fortsat udvikling i forhold til det særlige fokuspunkt om Sundhed og trivsel, jf. 
bilag 7. 
 
Årsrapporten forelægges i første omgang DAS, hvorefter den forelægges KKR. På DAS mødet deltager afdelingsledere 
Sofie Tietze Borregaard (plejefamilie) og Susan Havmand Stender (tilbud), som vil fremlægge årsrapporten. Dertil vil 
de komme med et oplæg til, hvordan den viden Socialtilsyn Nord opsamler kan omsættes og videreformidles til 
kommunerne/regionen. 
 

Bilag  

 Bilag 7. Socialtilsyn Nords Årsrapport 2020 
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Bilag 8. Socialtilsyn Nords årsrapport 2020
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Punkt 9.

FU orienterer

Resume

FU orienterer om beslutninger taget siden sidste DAS møde samt fremtidige FU aktiviteter med særlig relevans

for DAS.

 

Indstilling

Det indstilles, at

Den Administrative Styregruppe tager orienteringen til efterretning
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Sagsbeskrivelse 
 

Sagsfremstilling 
Siden sidste DAS møde har FU taget beslutning om følgende: 
  

Udbud/Efterspørgsel 

Den 19. april 2021 blev det årlige udbud/efterspørgselsmøde afholdt med deltagelse af repræsentanter fra de 
nordjyske kommuner, regionen og Socialtilsyn Nord. På mødet deltog Socialudviklingsgruppen, Styringsaftalegruppen 
og Ekspertpanelet, hvorfor det var medarbejdere, ledere og chefer fra både børne- og ungeområdet og 
voksenområdet (både myndighed, udfører og økonomi), som deltog. 
 
På mødet var der fokus på om der var balance mellem udbud og efterspørgsel af indsatser på børne- og ungeområdet, 
voksenområdet og specialundervisningsområdet. 
 
På baggrund af drøftelserne blev der peget på flere målgrupper, hvor der er behov for yderligere kortlægning i forhold 

til at undersøge om det er tale om målgrupper, hvor der er behov for tværkommunale tiltag. FU har således godkendt, 

at sekretariatet foretager en yderligere kortlægning af følgende målgrupper:  

 Psykiatriborgere med udfordrende adfærd (evt. dobbeltdiagnose) 

 Borgere med meget svær autisme (evt. tillægsdiagnose) 

 Aflastning til udviklingshæmmede borgere med udfordrende adfærd (med behov for skærmning) 

De nordjyske kommuner kan forvente at blive kontaktet inden sommerferien om ovenstående målgrupper. 

Kommunerne/regionen ønsker endvidere en dialog med Socialtilsyn Nord, om mulighederne for at skabe fleksibilitet i 

tilbuddene i forbindelse med godkendelse og tilpasning af målgrupper. Ovenstående kortlægninger vil blandt andet 

fungere som baggrundsmateriale til dette møde. 

Foruden ovenstående målgrupper blev der peget på yderligere målgrupper, som håndteres i KL’s koordinationsforum, 

Børn- og Ungedirektørkredsen eller konkrete samarbejdspartnere, fx Region Nordjylland. 

  

Samarbejde med Socialstyrelsen vedr. fokus på recovery 

DAS godkendte på møde den 20. januar, at fokusområdet ”Sammen om en styrket socialpsykiatri” blev udmøntet via 

forskellige initiativer herunder et fokus på kompetencer, kompetenceudvikling og fælles projekter vedr. recovery.  

Formanden og sekretariatet har den 26. april haft dialog med Socialstyrelsen, hvor der var en drøftelse af fælles 

samarbejdsflader vedr. recovery. Socialstyrelsen var åbne for og interesserede i et sådant samarbejde. Socialstyrelsen 

har fået satspuljemidler til at sætte fokus på recovery, og midlerne udløber ved udgangen af 2022, hvorfor det 

tidsmæssigt falder godt sammen med, at DAS har prioriteret udmøntningen af fokusområdet i nordjysk Socialaftale til 

2022. FU har besluttet, at man går videre med at undersøge hvilke muligheder der er for fælles samarbejdsflader ift. 

recovery. DAS får fremlagt en konkret plan herfor i løbet af 2. halvår 2021.  
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Webinar om recovery den 15. april 2021 

DAS har godkendt, at der blev afholdt eftermiddagsmøder, som skulle sætte fokus på egenmestring. Grundet covid-19 

er det første eftermiddagsmøde blevet afholdt online som webinar. Den 15. april blev webinaret afholdt og emnet var 

recovery på det specialiserede socialområde. Oplægsholderne var Finn Juliussen, socialstyrelsen, Kenneth Sandell 

Henriksen, Tuesten Huse og Charlotte Abildgaard og Anette Lillelund fra Bostedet Mariested. 

Tilbagemeldingerne fra webinaret har været positive. Slides fra og optagelser af oplæggene kan findes her. 

Drøftelse med børne- og ungedirektørkredsen den 21. maj 2021 

FU Social og FU børn og unge har aftalt, at FU social deltager på mødet i børne- og ungedirektørkredsen den 21. maj 

med henblik på en drøftelse om fælles samarbejdsflader og projekter. Der er lagt op til en løs drøftelse af emner ud 

fra det aktuelle behov, og det kan eks. være: proces for pædagogdimensionering, det forstærkede samarbejde eller 

aflastningspladser til børn og unge. 

 

Derudover deltager FU social også i børne- og ungedirektørkredsens behandling af oplæg til et tilbud til børn og unge 

med svær selvskadende adfærd med henblik på at sikre sammenhæng mellem de to direktørkredses behandling af 

punktet. 

 

På DAS mødet gives en mundtlig tilbagemelding på drøftelsen i børne- og ungedirektørkredsen den 21. maj. 

Psykiatripartnerskab Nordjylland 

Den 9. april blev der afholdt møde i den tværsektorielle direktørkreds, som er blevet navngivet Psykiatripartnerskab 

Nordjylland med deltagelse af FU Social, FU Sundhed, FU Beskæftigelses, FU Børn- og unge, Psykiatrien, Somatikken, 

Regionen og PLO. 

Psykiatripartnerskabet har i første omgang fokus på overgangen fra børn- og ungeområdet til voksenområdet. Både på 

den kommunale bane, men også i samspillet med Psykiatrien. På baggrund af et oplæg fra FU Børn og Unge blev det 

besluttet, at en arbejdsgruppe på børn- og ungeområdet skal se, hvilke data som der er på området. Dertil skal 

gruppen udarbejde borgercases af børn og unge med psykiatriske diagnoser, som har fyldt i kommunerne og 

Psykiatrien. Endvidere skal gruppen udarbejde et flowdiagram, som viser forskellige veje hen mod henvisning til 

psykiatrien. 

Det aftales, at ovenstående tænkes sammen med Tilgængelighedsanalysen, som er sat i gang i regi af Strategisk 

Sundhedsforum. Formålet med analysen er at fremstille, hvilke indsatsområder de respektive aktører tilbyder i et 

tværsektorielt perspektiv, for herigennem at sætte fokus på, hvordan den rette indsats iværksættes rettidigt og til 

rette borger/patient. 

Ovenstående drøftes på det kommende møde d. 6. september. 

Tilbagemelding fra møde i KL’s Koordinationsforum 

Den 29. april var der møde i KL’s Koordinationsforum, hvor Rikke Albrektsen samt sekretariatet deltog. FU ønsker at 
give en kort tilbagemelding på om, hvad der var på mødet. Der kan gives en mundtlig uddybning, hvis der er behov for 
dette. 
 
Koordinationsforum havde dagsordensat følgende: 

 Kapacitet på de sikrede institutioner, herunder et muligt behov for flere sociale og delvist lukkede pladser. 

 Rapport om de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger, hvor der overordnet er fin balance 
mellem udbud og efterspørgsel. 

 Status på de tre centrale udmeldinger, som p.t. behandles i Socialstyrelsen. 

 Drøftelse af det nye politiske udspil om socialtilsynene. 

 Oplæg fra VISO i forhold til at få flere kommunale VISO leverandører. 
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 Analyse på kommunikationsområdet i forhold til konsekvenserne af hjemtagning af opgaverne. 

 Tilbagemelding på foreløbige konklusioner fra evalueringen af de særlige pladser i Psykiatrien. 

 Regeringens evaluering af det specialiserede socialområde samt KL’s indspil hertil. 
 

Næste møde i KL’s Koordinationsforum er d. 18. november 2021. 
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Punkt 10.

Eventuelt

.
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Punkt 11.

Næste møde

Næste møde er d. 23. august 2021 kl. 13-16.

Mødeindkaldelsen vil blive opdateret snarligt i forhold til ny lokation, da det ikke er muligt at afholde mødet på
Slotshotellet.
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