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DAS Social

 
Tid Mødet den 19. august 2022, kl. 12.00 - 16.00

Sted Virtuelt

Fraværende Tue Von Påhlman, Arne Lund Kristensen, Dorte Juul Hansen, Hanne Madsen

Til stede Søren Aalund, Henrik Rene Christensen, Helene Lund Therkelsen, Leif Serup, Vibeke
Stoustrup, Lotte Keller, Rikke Albrektsen, Anne Krøjer, Henrik Aarup-Kristensen

Øvrige
deltagere

Helene Bering Krohn, UCN, Martin Bjørn Jensen (suppleant for Dorte Juul),
Specialsektoren, Annette Bilde Thoft (suppleant for Hanne Madsen), Jammerbugt

Øvrige
oplysninger



Mødet den 19.08.2022 DAS Social

Åben

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Det indstilles

• at DAS godkender dagsordenen

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.
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Mødet den 19.08.2022 DAS Social

Åben

Punkt 2.

Godkendelse af referat fra seneste møde

Indstilling:

Det indstilles

• At DAS godkender referatet fra 23. maj 2022

Bilag:
- Referat af DAS 23.5.2022

Beslutning:

Referatet blev godkendt.
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Mødet den 19.08.2022 DAS Social

Åben

Punkt 3.

Uvisiterede midlertidige indsatser efter SEL § 82

2022-051423 

Resume

På DAS mødet den 20. januar 2021 godkendte DAS at udmønte fokusområde 1: ”Sammen om en stærk
socialpsykiatri”. Her ønskede man at igangsætte en undersøgelse, der skulle sætte fokus på uvisiterede og
midlertidige indsatser. Der er nu udarbejdet en rapport herom, i samarbejde med UCN, som har været i
høring ved de tilbud, som har deltaget i rapporten.

Helene Bering Krohn, UCN, vil deltage på møde med en kort præsentation af rapporten, herunder:

• Selve dataindsamlingen
• Metode for behandling og analyse
• Hovedkonklusioner

Efter præsentationen vil der være mulighed for spørgsmål og dialog.

Punktet er tidsfastsat til ca. 45 minutter.

FU har drøftet rapporten og indstiller til, at rapporten henvises til videre drøftelse i Handicapchefgruppen
 med henblik på videre drøftelse.

 

Indstilling

Det indstilles 

• At DAS drøfter rapporten og oplægget fra Helene Bering Krohn
• At DAS henviser rapporten til videre drøftelse i Handicapchefgruppen med henblik på en

tilbagemelding herfra.

Bilag:
- Midlertidige Uvisiterede Indsatser_rapport_220222

Beslutning:

Helene Bering Krohn præsenterede evalueringen af fire kommuners uvisiterede midlertidige indsatser efter
Servicelovens § 82a, b og c. Foruden en metodegennemgang satte Helene fokus på indsatsernes
fælles karaktertræk, samt hvad har virket godt og mindre godt, hvad har været særligt virksomt
overfor hvilke målgrupper, og hvad er det i indsatsen, der har virket.

Evalueringen blev drøftet. Pointerne i evalueringen er genkendelige og det er interessant, at den
organisatoriske ramme for indsatser efter §82 bryder med den traditionelle tankegang om relativt lange
forløb for borgerne. En omlægning af indsatsen vil derfor ligeledes indebære en kulturændring selvom
medarbejderne på de evaluerede §82 tilbud oplever det som virksomt, at borgerne starter med fx 6 mdr. i
et §82 tilbud, da det giver tid til at lære borgeren at kende, før den rette videre indsats findes.
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I FU er det aftalt, at der arbejdes videre ift. at skabe indsigt i de økonomiske data, som kommunerne
aktuelt har med §82.

Perspektivet i tværgående evalueringer som denne blev drøftet. Der er enighed om, at det er værdigivende
og en god måde at få perspektiver ind, uden at den enkelte kommune selv skal investere mange
ressourcer.

Det aftales, at rapporten videresendes til handicapchefgruppen incl. visitationscheferne til nærmere
drøftelse mhp. hvordan resultaterne kan udbredes og omsættes til praksis.
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Mødet den 19.08.2022 DAS Social

Åben

Punkt 4.

Nordjysk Socialaftale 2023-2024

2022-051423 

Resumé

På  baggrund  af  bemærkningerne  fra  DAS  d.  23.  maj præsenteres DAS  for  andet  udkast  til  Nordjysk
Socialaftale 2023-2024.

 

Baggrund

Nordjysk  Socialaftale  for  2023-2024  skal  være  endeligt  vedtaget  pr.  1.  december  2022,  hvorfor
nedenstående tidsplan er gældende:

• 19. august: DAS drøftelse af Nordjysk Socialaftale 2023-2024.
• 23. september: KKR-drøftelse af Nordjysk Socialaftale 2023-2024.
• September-November: Drøftelse af Nordjysk Socialaftale 2023-2024 i kommunale udvalg og byråd

samt regionsrådet.

 

FU indstiller, at Nordjysk Socialaftale drøftes og godkendes til videre behandling.

 

Indstilling

Det indstilles, at DAS

• Drøfter udkast til Nordjysk Socialaftale for 2023-2024 og aftaler evt. justeringer

Bilag:
- Sagsbeskrivelse - Nordjysk Socialaftale 2023-2024..
- Nordjysk Socialaftale 2023-24
- Bilag 1. Afrapportering Udviklingshmmede med dom_Nordjylland
- Bilag 2. Afrapportering Udsatte gravide kvinder_Nordjylland
- Bilag 3. Afrapportering Svære spiseforstyrrelser_2020
- Bilag 4. Rapport 2022 Lands- og landsdelsdækkende tilbud 30.3.22
- Bilag 6. Specifikke-aftalevilkaar-for-specialundervisningstilbud
- Bilag 7. Takstbilag 2022

Beslutning:

Udkastet til Socialaftalen blev gennemgået og godkendt med mindre rettelser. Socialaftalen behandles nu
videre i KKR og slutteligt i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.
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Mødet den 19.08.2022 DAS Social

Åben

Punkt 5.

Styringsaftale 2023

2022-051423 

Resumé

Der skal udarbejdes en ny Styringsaftale under Nordjysk Socialaftale.

 

Baggrund

Styringsaftalen skal,  sammen  med  Nordjysk  Socialaftale, være  endeligt  vedtaget  pr.  1.  december  2022,
hvorfor nedenstående tidsplan er gældende:

• 19. august: DAS drøftelse af Styringsaftalen 2023.
• 23. september: KKR-drøftelse af Nordjysk Socialaftale 2023-2024 og Styringsaftalen 2023.
• September-November:  Drøftelse  af  Nordjysk  Socialaftale  2023-2024  og  Styringsaftale  2023 i

kommunale udvalg og byråd samt regionsrådet.

FU indstiller, at Styringsaftale for 2023 drøftes og godkendes til videre behandling.

 

Indstilling

Det indstilles, at

• DAS drøfter Styringsaftalen for 2023 og aftaler evt. justeringer

Bilag:
- Sagsbeskrivelse - Styringsaftale 2023
- Styringsaftalen 2023

Beslutning:

Styringsaftalen blev drøftet med særligt fokus på nytilføjelser. Fra regional side er fremsendt udkast til
dialog vedr. ledsagelse på sygehus, hvis driftsherre vurderer behov herfor. Dette udkast har været i
kommunal høring og er på den baggrund ikke medtaget i nærværende styringsaftale. Det aftales, at den
videre drøftelse ift. en fælles forståelse vedr. ledsagelsen mellem kommunerne som myndighed og de
sociale driftsherrer tages i styringsaftalegruppen.

På seneste møde i DAS drøftedes versionering af takstaftaler uden at det blev besluttet, hvorvidt vi kunne
tiltræde KLs seneste standardkontrakt. Løsningen blev derfor, at både den tidligere og nye kontakt blev
lagt op som en mulighed for driftherre. Der er imidlertid enighed om, at der er brug for en proces omkring
tiltrædelse af KLs standardkontrakter. Denne drøftelse tages på et kommende DAS møde.
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Mødet den 19.08.2022 DAS Social

Åben

Punkt 6.

Udbud og efterspørgsel på det Specialiserede Socialområde

2022-051423 

Resumé

Den Administrative Styregruppe på det Specialiserede Socialområde (DAS) har besluttet, at der årligt skal
indsamles viden fra kommunerne og regionen, om hvorvidt tilbudsviften på det specialiserede
socialområde matcher kommunernes behov.

Der har været afholdt et møde d. 2. juni 2022, hvor repræsentanter fra de nordjyske kommuner og Region
Nordjylland drøftede kapacitet og tilbudsviften.

Generelt opleves der god sammenhæng imellem udbuddet af ydelser og den efterspørgsel, som
kommunerne har for pladser og indsatser. Dog er der enighed om, at der skal være øget fokus på
nedenstående grupper:

• Børn og unge med autismespektrumforstyrrelser
• Borgere med udviklingshæmning og dom

Sideordnet med identificeringen af de to målgrupper med behov for et særligt fokus, blev det ligeledes
drøftet, at der er behov for en mere strategisk tilgang til indsamling af viden om tilbudsviften, herunder
særligt udfordringer og behov på længere sigt.

 

Indstilling:

Det indstilles, at DAS

• Nedsætter to tværgående arbejdsgrupper, som får til opgave, at afdække kommunernes behov og
udfordringer ift. henholdsvis gruppen af børn og unge med autismespektrumforstyrrelser,
samt borgere med udviklingshæmning og dom.

• Drøfter det strategiske perspektiv ift. afdækning af udbud og efterspørgsel fremover.

Bilag:
- Sagsbeskrivelse - Udbud og efterspørgsel
- Kommissorie for arbejdsgrupper - udbud og efterspørgsel 2022

Beslutning:

Der er enighed om nedsættelse af to arbejdsgrupper, der skal kvalificere behov, udfordringer og løsninger
ift. målgrupperne "Børn og unge med autismespektrumforstyrrelser" og "Udviklingshæmmede med dom".
Forskellige perspektiver i relation hertil blev drøftet - herunder, hvordan vi sikrer, at kommunerne på den
lange bane bliver mere proaktive og parate rent strategisk. Der er brug for tilbud til mange forskellige
målgrupper - nogle målgrupper er meget små, og her kan det i særdeleshed være vigtigt, at private tilbud
ikke opstår, fordi der mangler en kommunal strategi.

Frederikshavn orienterede om, at Socialstyrelsen netop nu forsøger at udpege kommuner til at få
afdækket, hvad der findes af matrikelløse tilbud.
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Frem mod kommende DAS arbejder sekretariatet videre ift. hvordan vi kan drøfte/udforme en mere
strategisk retning for området fremadrettet.
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Mødet den 19.08.2022 DAS Social

Åben

Punkt 7.

Budget og takster for Socialtilsyn Nord

2022-051423 

 

Resumé

Socialtilsyn Nord har udarbejdet et budget for 2023. Budgettet forelægges KKR den 23. september 2022.

 

Indstilling:

Det indstilles

• At DAS drøfter Socialtilsynets budget 2023 med henblik på anbefalinger til KKR

Bilag:
- Sagsbeskrivelse - Budget 2023 - STN
- Takstoversigt og opgaveportefølje for 2023 og 2022 alle socialtilsyn

Beslutning:

Hjørring Kommune har fremsendt budget for Socialtilsyn Nord. Socialtilsyn Nord er takstmæssigt det
dyreste af landets fem tilsyn, hvilket Aalborg Kommune ønskede uddybet. Forklaringen skal bl.a. findes i,
at tilsynsporteføljen har været dalende i Socialtilsyn Nord (budgetreduktion på ca. 1,5 mio. kr.)
sammenholdt med opnormering på i forhold til det økonomiske tilsyn samt de faste udgifter, der er
forbundet med at drive et tilsyn. På landsplan har hvert socialtilsyn fået tildelt særlige fokusområder - i
Socialtilsyn Nord drejer dette sig bl.a om tilsyn af borgerstyret personlig assistance. Det blev drøftet,
hvorvidt afmatningen i Nord er så væsentligt, at det på sigt bliver et problem. Socialtilsyn Nord er imidlertid
ikke gået yderligere ind i denne drøftelse for nuværende, da det på sigt vil kunne betyde en reduktion i
antallet af tilsynsenheder.

Budgettet anbefales godkendt til KKR.
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Mødet den 19.08.2022 DAS Social

Åben

Punkt 8.

Flytning af DAS møde 27. oktober 2022

2022-051423 

Resume

Det planlagte møde i DAS d. 27. oktober 2022 kolliderer med afholdelse af årsmøde i Socialchefforeningen
d. 27-28. oktober 2022.

 

Sagsfremstilling

Der afholdes årsmøde for FSD's medlemmer d. 27-28. oktober 2022 og finder således sted på samme
tidspunkt, som det kalendersatte møde i DAS d. 27. oktober.

Dette kan medvirke til et decimeret fremmøde til DAS mødet, hvorfor det ønskes drøftet, om mødet i DAS
skal flyttes.

Det er årets sidste DAS møde og en eventuel flytning af DAS mødet skal tage hensyn til mødet i KKR, der
finder sted d. 18. november 2022.

FU stiller forslag om, at rykke mødet til enten d. 4. november, 10. november eller 11. november 2022 af
hensyn til møde i KKR d. 19. november 2022.

 

Indstilling:

Det indstilles

• At DAS godkender flytning af planlagt møde d. 27. oktober
• At DAS drøfter forslag til ny mødedato fra FU og træffer beslutning herom.  

Beslutning:

Kommende møde i DAS Social er sammenfaldende med årsmødet for socialdirektører. Det aftales, at der
fremsendes Doodle med to datoforslag.
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Mødet den 19.08.2022 DAS Social

Lukket

Punkt 9.

Levering af sundhedsydelser på regionens botilbud

Beslutning:

Punktet blev drøftet.
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Mødet den 19.08.2022 DAS Social

Åben

Punkt 10.

Information

2022-051423 

 

Sagsfremstilling

Der gives kort information omkring:

• Status vedr. sikrede pladser
• Opfølgning på centrale udmeldinger
• Matrikelløse indsatser
• Arbejdsgruppe vedr. data (bilag vedlagt)
• Udfordringer med udpegninger af repræsentanter til regionale og nationale arbejdsgrupper mv.

 

Indstilling:

Det indstilles

• At DAS tager orienteringer til efterretning

 

Bilag:
- Kommissorie for datagruppe.

Beslutning:

Status vedr. sikrede pladser

Kls koordinationsforum har drøftet behovet for sikrede pladser. Det er aftalt, at der etableres nogle pladser
på den korte bane. En ekstra sikret plads i syd og 4 ekstra pladser i midt + nogle i hovedstadsområdet.
Oprindeligt spillede Region Nord ind med muligheden for etableringen af pladser ved Kompasset. Her var
tidligere to midlertidige pladser, som nu er gjort permanente. Konsekvensen er, at den objektive
finansiering stiger.

 

Opfølgning på centrale udmeldinger

Socialstyrelsen er fortsat i gang med at kigge på udmeldingerne vedr. "Borgere med udviklingshæmning og
dom" samt "Gravide kvinder med rusmiddelmisbrug". Derforuden er Socialstyrelsen aktuelt bekymret for
situationen vedr. syns- og høreområdet, herunder særligt området vedr. tegnsprog og punktskrift, hvor der
over tid er sket en udtyndning grrundet CT-operationer og et dermed mindsket behov for uddannede tolke.
Socialstyrelsen har været i indledende dialog med Børne- og Undervisningsministeriet om en
risikovurdering af området med henblik på evt. reaktioner. Socialstyrelsen har påbegyndt for-analyser for
behovet for centrale udmeldinger.
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Matrikelløse indsatser

Socialstyrelsen har tilkendegivet, at man ser positivt på erfaringer med matrikelløse løsninger hos gravide
med rusmiddelproblemer.

 

Arbejdsgruppe vedr. data

DAS har på et møde den 23. maj drøftet et udspil fra Komponent  vedr. udvikling af nye data som kan
fungere som svar på kommunernes udgiftsniveauer på det specialiserede socialområde. På mødet blev det
besluttet, at det ønskedes nærmere undersøgt hvilke data der er tilgængelige i dag samt hvilke hypoteser,
der formodes at have størst forklaringskraft og herunder hvilke nye data, der evt. skal udvikles for at kunne
besvare hypoteserne. Med henblik på den videre afdækning, har FU besluttet, at der nedsættes en
hurtigtarbejdende og bredt sammensat arbejdsgruppe.

 

Udpegning af repræsentanter til regionale og nationale arbejdsgrupper

Sekretariatet oplever generelt lidt sløv feedback ift. regionale og nationale arbejdsgrupper og efterspørger
hvorvidt sekretariatet kan håndtere udpegninger anderledes. Kommunerne oplever generelt at sidde med i
mange forskellige udvalg, hvorfor deltagelse er et prioritetsspørgsmål. Den nuværende proces med
udpegning via direktørkredsen videreføres.
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Mødet den 19.08.2022 DAS Social

Åben

Punkt 11.

Eventuelt

Beslutning:

Hjørring orienterede om en sag, hvor en borger, af det Grønlandske hjemmestyre, er placeret på et
botilbud i kommunen. I forbindelse med indlæggelse i psykiatrien og efterfølgende udskrivning, ønsker
borgeren ikke at vende tilbage til botilbuddet. I den pågældende sag, har det ikke været muligt at få kontakt
med hjemmestyret og udgiften hænger på den stedelige kommune. Samme problemstilling opstår, når ex
grønlændere med dom er færdige med at afsone på danske tilbud.

Det drøftedes hvorvidt KL kan inddrages mhp. fælles aftaler, da flere kommuner oplever at bruge mange
ressourcer på opgaver som denne. Henrik tager problematikken med videre til KLs koordinationsforum på
baggrund af et kort skriftligt oplæg fra Hjørring.
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Mødet den 19.08.2022 DAS Social

Åben

Punkt 12.

Næste møde

 

Næste møde i DAS finder sted d. 27. oktober 2022 fra 13.00-16.00

Side 18


	Forside
	1. Godkendelse af dagsorden
	2. Godkendelse af referat fra seneste møde
	3. Uvisiterede midlertidige indsatser efter SEL § 82
	4. Nordjysk Socialaftale 2023-2024
	5. Styringsaftale 2023
	6. Udbud og efterspørgsel på det Specialiserede Socialområde
	7. Budget og takster for Socialtilsyn Nord
	8. Flytning af DAS møde 27. oktober 2022
	9. Levering af sundhedsydelser på regionens botilbud
	10. Information
	11. Eventuelt
	12. Næste møde

