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Dagsordenspunkter til styregruppemøde den 11/12-2020  

Dagsordenen er inddelt i punkter til indstilling/beslutning og orientering. Mødet omhandler im-

plementering af rammeaftale 2021-22 som det primære punkt. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden til styregruppemøde 11/12 

 

 

Punkter til indstilling/beslutning: 

 

2. Proces for igangsætning af implementering af rammeaftale 2021-22. 

 

3. Nyt fra de Særlige Pladser  

 

4. Møde i Koordinationsforum 20/11  

 

 

5.Punkter til orientering: 

 

A) Budget og takster for Børnehus Sjælland 2021 

 

B) Webinar om kompetenceudvikling indenfor hjerneskadeområdet 8/12  

- Tværkommunal kompetenceudvikling af frontpersonale indenfor neurorehabilitering II: 

 

C) Nyt fra K17 og KKR 

 

D) Nyt fra styregruppen og sekretariatet  

 

 

6. Evt. 

 

7.  Punkter til næste styregruppemøde 15/1-2020: 

• Drøftelse af fortolkning af Rammeaftalens regler for nedlukning af tilbud II 

• Nyt fra netværksgrupperne: Årsrapporter og status på plejefamilieprojektet  
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1. Godkendelse af dagsorden til styregruppemøde 11/12 

 

Beslutning: 

• Styregruppen godkendte dagsordenen med den tilføjelse at den pr. 10/12 modtagne 

mail fra SIM: ”Orientering om kommunernes mulighed for at yde kompensation for so-

ciale tilbuds merudgifter til COVID-19.”, tilføjes drøftes umiddelbart efter pkt. 2 

 

 

2. Proces for igangsætning af implementering af rammeaftale 2021-22. 

 

Beslutningstema: 

Styregruppen drøfter proces for igangsætning af implementering af rammeaftale 2021-2022.  

 

Baggrund: 

På styregruppemøde 23/10 var der enighed om, at der i udmøntning af rammeaftalen skal 

være fokus på kerneydelsen og borgereffekt, forpligtethed og forankring. Det blev besluttet at 

der på styregruppemøde 11/12 drøftes implementeringsplan for rammeaftale 2021-2022.  

 

Status er at Rammeaftale 2021-2022 nu stort set er godkendt af samtlige kommuner i Region 

Sjælland. Sidste kommune forventes at godkende den 10. december 2020. Det er derfor nu 

der skal tages stilling til, hvordan processen for implementering af Rammeaftalen tilrettelæg-

ges.  

 

Rammeaftale 2021-2022 rummer 6 fokusområder: 1-4 i udviklingsdelen og 5-6 i styringsde-

len: 

1. Styrket mellemkommunalt samarbejde 

2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder 

3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende 

4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt 

5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud   

6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation 

 

Fokusområderne er opdelt i mål, indhold og ønskede resultater. Se oversigt i bilag   

 

Fokusområderne i rammeaftale 2021-22 ligger i forlængelse af fokusområderne i 2018-20. Ar-

bejdet med fokusområderne i 2018-2020 indgår i en vis udstrækning i fokusområderne for 

2021-2022, jfr.nedenstående figur 1. 

 

Figur 1: Fokusområder i rammeaftale 2018-2020 og i rammeaftale 2021-2022  

 
Fokusområder 2018-2020 Fokusområder 2021-2022 

1.Borgeren først – samarbejde med brugerne 
og deres pårørende (udviklingsstrategi) 

3. Styrket samarbejde med borgere og deres på-
rørende (udviklingsdel) 

2. Forpligtende samarbejde om tilbud til ud-

valgte målgrupper (udviklingsstrategi) 
 

1.Styrket mellemkommunalt samarbejde (ud-

viklingsdel) 
(2. En sammenhængende indsats for borgere med 
psykiske vanskeligheder)** 

3. Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil 

(udviklingsstrategi)*  

(4.Praksisnær metodeudvikling og videndeling om 

effekt?) (udviklingsdel) 
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4.Praksisnær metodeudvikling og videndeling 
om effekt (udviklingsstrategi) 

4.Praksisnær metodeudvikling og videndeling om 
effekt (udviklingsdel) 

5. Vidensdeling om styring (styringsaftale) 
 

6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation (sty-
ringsdel) 

6. Styringsdata og information (styringsaftale) 
 

6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation (sty-
ringsdel) 

7.Stigende behov for støtte (styringsaftale) (5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud) 

*Fokusområde 3 i rammeaftale 2018-20 fortsætter ikke direkte i rammeaftale 2021-22  

** Fokusområde 2 i rammeaftale 2021-22 er nyt fokusområde. 

 

Ift. arbejdet med fokusområderne er der aktiviteter som er besluttet i 2018-2020 som fortsæt-

ter i arbejdet med fokusområderne for 2021-22, bl.a. ift. analyse af opgaveudviklingen på psy-

kiatriområdet, faglige arrangementer om kompetenceudvikling på hjerneskadeområdet, ar-

bejde med revision af takstaftalen og ny takstbekendtgørelse samt arbejdet med standardkon-

trakter. Ift. arbejdet med fokusområderne for 2021-2022 skal det afgøres hvilke indsatser og 

aktiviteter der skal igangsættes hvornår. Endelig skal der tages højde for processen ift. ram-

meaftale 2023-2024 som skal være godkendt af kommunerne 1/12-2022. 

 

I forlængelse af de positive tilbagemeldinger på den involverende proces i forbindelse med til-

blivelsen af de sidste to rammeaftaler, kan det overvejes hvorledes der skabes involvering af 

bruger/pårørende repræsentanter i implementeringsarbejdet. 

 

Elementer der kan indgå i overvejelserne om organiseringen af implementeringen: 

• Styregruppens rolle:  Styregruppen som ”meta”-projektleder? 

• Projektledelse/tovholderskab: Udpegning af projektleder/tovholder med ansvar for de 

enkelte fokusområder og ansvar i styregruppen? 

• Nedsættelse af arbejds/projektgrupper ift. de enkelte fokusområder ultimo 2020 og op-

start af arbejdet primo 2021?  

• Politisk og administrativ forankring: Borgmestre i KKR, udvalgsformænd og direktører i 

kommunerne? 

• Faglig deltagelse: Fagchefer og fagpersoner fra netværksgrupperne? 

• Repræsentativitet: Involvering af både store og små kommuner? 

• Brugerinddragelse:  KKR Dialogforum og lokale handicapråd i kommunerne? 

• Referencegrupper med politikere og brugerrepræsentanter? 

 

I planlægningen af processen kan følgende overvejes 

• Prioritering og rækkefølge af opgaver 

• Kick-off-møde(r) ved projektstart med deltagelse af politikere, brugerorganisationer, 

direktører og fagchefer? 

• Løbende faglige arrangementer (med politisk deltagelse og brugerdeltagelse?) 

• Midtvejsmøde/statusmøde om rammeaftale 2021-2022 – ultimo 2021  

• Sammenhænge mellem afrapportering på rammeaftale 2021-2022 og opstart af ny 

rammeaftale. 

 

Ift. økonomi har rammeaftalen i sit budget og overførte midler ca. 500.000 til køb af analyser 

og konsulentbistand i år 2021 og større analyser (f.eks. af opgaveudvikling på psykiatriområ-

det) kræver derfor kommunal eller regional medfinansiering. I år 2022 bør afsættes midler til 

processen omkring rammeaftale 2023-2024.  

 

Oversigt over fokusområdernes mål, indhold og ønskede resultater er vedlagt i bilag 
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Handlemuligheder: 

1. Styregruppen kan drøfte og fastlægge principper for organisering af det kommende imple-

menteringsarbejde med Rammeaftale 2021-2022 herunder fordele ansvaret for fokusområ-

derne mellem Styregruppens medlemmer – tovholdere. 

På efterfølgende møde fremlægger tovholderne forslag til kommissorium, tidsplan og beman-

ding for det enkelte fokusområde. Der kan involveres repræsentanter fra flere kommuner og 

borger/pårørende organisationer. 

 

2. Styregruppen afholder direktørmøde om implementering af rammeaftale 2021-22 primo 

2021. Formålet med mødet er at alle kommuner forpligter sig til at indgå i arbejdet med fokus-

områderne, herunder stiller ledelses- og personaleressourcer til rådighed. Forud for direktør-

mødet anmodes kommunerne om at overveje hvilke af fokusområderne de ønsker at deltage i. 

På mødet drøftes tilrettelæggelse og bemanding af arbejdsgrupper m.v. for hvert enkelt fokus-

område. Det drøftes tillige, hvordan netværksgrupperne kan indgå i arbejdet. Der nedsættes 

på mødet arbejdsgrupper med repræsentation fra både myndighedsniveau og virksomhedsni-

veau. Arbejdsprocessen starter med udarbejdelse af kommissorier. Indenfor hvert fokusom-

råde vælges en tovholderkommune samt en tovholder/kontaktperson ift. Styregruppen. Kom-

missorierne drøftes og godkendes på Styregruppens førstkommende møde. 

 

Styregruppen og sekretariatet fungerer som overordnet projektleder/styregruppe for arbejdet 

med fokusområderne.  

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen drøfter handlemulighed 1 og 2 og implementering af rammeaftale 2021-22 

og herunder organisering og proces ift. arbejdet med fokusområder samt forankring af ar-

bejdet i styregruppen og i kommunerne. 

• At styregruppen herunder drøfter: 

Årshjul i arbejdet med rammeaftale 2021-2022 og herunder ift. arbejdet med fokusområ-

derne 

Prioritering og rækkefølge af arbejdet med fokusområder og hvordan der konkret skabelse 

forpligtelse og forankring 

• At styregruppen beslutter sig for valg af handlemulighed 

 

Bilag: 

• Oversigt over fokusområdernes mål, indhold og ønskede resultater 

• Figur med rammeaftalens formål, fokusområdernes mål og eks. på indhold og resultater 

• Overvejelser ift. mulige indsatser/aktiviteter ift. fokusområder 2021-22 

 

Drøftelse: 

• Styregruppen drøftede de to handlemuligheder ift. implementering af rammeaftalen og 

herunder blev bl.a. fremført: 

• Det er vigtigt at få skabt bred forankring, hvor kommunerne vil være med 

• Det skal ikke være for stort og kompliceret og forankres for meget i styregruppen 

• Prioritering af det som er et must/har urgency med fokus på kernepgaven og herunder se 

på konkrete udfordringer også ude på tilbuddene. 

• Arbejdet skal drives af kommunernes interesse/motivation og kobles til nationale temaer i 

KL regi på tværs af regionerne.  

• Resultatkrav fremgår af rammeaftalens fokusområder og herunder med fokus på borgeref-

fekt. 
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• Rammeaftalen og arbejdet med fokusområderne kan være relevant at se i et 4-årigt per-

spektiv 

• Rammeaftalens fokus er forsyningssikkerhed og herunder en udviklingsdel ift. udfordringer 

og hvordan der kan skabes faglig udvikling. 

• Der er flere brændende platforme og skal kommunernes løse det sammen eller hver for 

sig?  

• Man er nødt til at se det vi arbejder med i sammenhæng med de tiltag de er igangsat i for-

bindelse med evalueringen af socialområdet og herunder spor 2s analyse af specialiserings-

niveauer som bl.a skeler til specialeplanlægningen på sundhedsområdet   

• Styregruppens drøftelser indgår i det videre arbejde med implementeringen 

 

Beslutning: 

• Der var generel opbakning til handlemulighed 2, men den ene handlemulighed udelukker 

ikke den anden og de kan også kombineres. 

• Styregruppen mødes primo februar for at fortsætte drøftelser om hvordan vi bringer vores 

direktør/cheflag i spil og på hvilken måde vi kan fokusere de indsatser vi gerne vil have i 

spil ift. de enkelte fokusområder 

• Der blev nedsat en arbejdsgruppe med Guldborgsund og Holbæk som sammen med styre-

gruppens formandskab og sekretariatet udarbejder oplæg til næste styregruppemøde. 

• Oplægget lægger sig ikke fast på handlemulighed 1 eller 2. 

 

 

2.B Mail fra SIM 10/12: ”Orientering om kommunernes mulighed for at yde kompen-

sation for sociale tilbuds merudgifter til COVID-19.”,  

 

Baggrund: 

På styregruppemøde 11/12 under punkt 1 godkendte styregruppen dagsordenen med den til-

føjelse at den pr. 10/12 modtagne mail fra SIM: ”Orientering om kommunernes mulighed for 

at yde kompensation for sociale tilbuds merudgifter til COVID-19.”, tilføjes drøftes umiddelbart 

efter pkt. 2 

 

Styregruppens seneste behandling af sagen var på styregruppemøde 14 ( pkt.4) - hvor Styre-

gruppen besluttede:   

• at henstillingen af 30/3 opretholdes og at sagen ikke genoptages medmindre der kom-

mer konkrete forslag fra styregruppen. 

Styregruppen har 30/3 udsendt følgende henstilling til direktører og chefer i kommunerne: 

”Grundet Covid-19 er der en række borgere, der er hjemme på botilbud hele dagen i stedet for 

også at være i dagtilbud. Det har givet anledning til dialog, tilbud og kommuner imellem, om 

betalingsspørgsmål. Styregruppen for Rammeaftalesamarbejdet i Region Sjælland henstiller til, 

at der i denne usædvanlige periode ikke opkræves ekstrabetaling på botilbuddene kommu-

nerne imellem, men derimod omrokeres medarbejdere fra evt. nedlukkede dagtilbud eller an-

dre funktioner til botilbuddene, såfremt det er nødvendigt. Heraf følger tilsvarende henstilling 

til, at der ikke stilles krav om tilbagebetaling for nedlukkede funktioner. Der kan, efter denne 

nedlukning er overstået, opstå behov for at drøfte spørgsmålet om ekstrabetaling/tilbagebeta-

ling yderligere. Såfremt det sker, vil vi vende tilbage med yderligere informationer herom.” 

Henstillingen er forelagt og behandlet af K17 3. april, hvor de godkendte indstillingen. 
https://rs17.dk/media/16444/referat_styregruppem_de_14082020.pdf 

 

Beslutning: 

https://rs17.dk/media/16444/referat_styregruppem_de_14082020.pdf
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• På styregruppemødet 11/12, blev det drøftet at det som udgangspunkt alene er relevant 

ift. de private tilbud og der blev udtrykt bekymring omkring ”blancocheck” ift. de private 

tilbud og usikkerhed/fare ift. dobbeltkompensering.  

• Det blev besluttet at sagen sættes på K17- dagsordenen til 15/12 med Søren Bonde som 

tovholder og at orienteringen fra KL sendes til økonomigruppen til orientering 

 
 

3. Nyt fra de Særlige pladser 

 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres og drøfter den videre proces 

 

Baggrund 

På styregruppemøde 23/10 var der enighed i styregruppen om at det er relevant at se på be-

hovet for pladser og kriterier for visitation og udslusning samt arbejde med muligheder i kon-

struktionen ift. kommunernes ønsker. Der var enighed om at målet er en kapacitet der afspej-

ler kommunernes behov og se på kriterier for ind- og udslusning. Allan Ruders tager styre-

gruppens input med til møde i styregruppen for de særlige pladser 20/11 

 

Aktuel status på belægningen er 13 belagte pladser ud af 16 pladser (7 pladser er fortsat mid-

lertidigt lukket). Ift. reglerne kan op til 5 pladser ommærkes til psykiatripladser. Baggrunden 

for den faldende belægning er ifølge region sjælland, at der har hen over de sidste måneder 

været udslusning af borgere - enten fordi borgeren ved revurdering i visitationsforummet ikke 

blev indstillet til fortsat ophold på de særlige pladser, da visitationskriterierne ikke fortsat var 

opfyldt eller fordi borgeren har trukket sit samtykke til ophold tilbage. Samtidig er antallet af 

kommunale anmodninger faldet 

 

På møde i styregruppen for de særlige pladser 20/11 oplyste styregruppens repræsentant at 

ommærkning af ledige særlige pladser har været drøftet i Rammeaftalestyregruppen, og her er 

der enighed om, at det vil give god mening at ommærke ledige pladser.  

 

Pr. 3/12 er fremsendt en orientering til Styregruppen for de særlige pladser med besked om at 

Psykiatriledelsen har drøftet den fortsatte situation på de særlige pladser i Vordingborg og har 

taget den beslutning at fortsætte den midlertidige nedlukning af de 7 pladser frem til 31. 

marts 2021. Forlængelsen af nedlukningen betyder, at kommunerne fortsat ikke vil blive op-

krævet tompladsbetaling for de 7 pladser, der midlertidigt er taget ud af drift.  

 

Ifølge Psykiatriledelsen er der ledig kapacitet på de 16 særlige pladser, der er i drift, og kom-

munerne opfordres til fortsat at fremsende anmodninger til Visitationsforum for de særlige 

pladser om visitation af borgere til de særlige pladser. 

 

Der er igangsat en evaluering af de særlige pladser som VIVE står for og som bl.a. omfatter en 

registeranalyse, fokusgrupper og en survey. Sekretariaterne for rammeaftalerne fungerer som 

tovholdere ift. VIVE-evalueringen. For den kommunale del gennemføres bl.a. gruppeinterview 

af direktører og chefer/ledere samt en spørgeskemaundersøgelse af fagpersoner og endelig 

indsamles økonomidata mv. 

 

Guldborgsund som er styregruppens repræsentant i styregruppen for de særlige pladser indle-

der punktet. 

 

Indstilling: 
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Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

• At styregruppen drøfter den videre proces og herunder ift. ommærkning samt igang-

sættelse af evt. initiativer ift. at øge belægningen på de særlige pladser. 

• At sagen videresendes til orientering til K17 og KKR 

 

Bilag: 

• Referat fra møde i styregruppen for de særlige pladser 20/11 

• Orientering til Styregruppen for de særlige pladser 3/12 

• Overblik over VIVE-evaluering af de særlige pladser 

• Aktuel status ift. pladser kan findes på www.regionsjaelland.dk/ps4 

 

Beslutning: 

• Guldborgsund indledte punktet og orienterede om mødet i styregruppen for de særlige 

pladser 20/11 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Ønsket om at ommærke 25% /5 af de 23 særlige pladser fastholdes. 

• Det er relevant at se på hvordan borgerne kommer ind på pladserne og hvad der sker 

med borgerne bagefter og om der er et reelt behov for pladserne længere samt for-

holde sig til den nationale dagsorden 

• Drøftelserne på styregruppemødet tages med af styregruppens repræsentant på styre-

gruppemøde for de særlige pladser og af styregruppens formandskab på møde i Koordi-

nationsforum i KL 

• Orientering om status for de særlige pladser videresendes til orientering til K17 og KKR 

 

 

4. Møde i Koordinationsforum 20/11  

 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres og drøfter den videre proces 

 

Baggrund: 

På mødet 20/11 i det tværregionale koordinationsforum i KL blev bl.a. drøftet punkter om 

Synscenter Refsnæs, Kofoedsminde, Domfældte udviklingshæmmede grønlandske og færøske 

borgere, Kapacitet på sikrede institutioner, Særlige pladser i psykiatrien og Regeringens evalu-

ering af det specialiserede socialområde samt status ift. udarbejdelse af standardkontrakter. 

 

Ift. Synscenter Refsnæs, var der enighed om, at det er vigtigt at problemstillingen tages op og 

at viden på området bevares og skal kunne trækkes på i hele landet og det blev aftalt, at 

punktet drøftes på næste møde i Koordinationsforum med en yderligere vurdering fra Region 

Sjælland og Rammeaftale Sjælland i forhold til: 

• Vurdering af hvordan fremtiden for synsområdet ser ud 

• Analyse af hvordan kommunerne i dag løfter opgaverne, herunder om kommunerne sø-

ger tilbud i nærområdet  

• Overvejelser om hvordan man kan bevare viden på området, uden fysiske rammer i 

form af botilbud. 

 

Ift. Kofoedsminde udtrykte Koordinationsforum bekymring for udviklingen og forskellige initia-

tiver blev aftalt og herunder bl.a. på den semi-akutte bane: 

http://www.regionsjaelland.dk/ps4
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• At KL og Koordinationsforum skriver en fælles henvendelse til kommunerne om at kigge 

borger med domstype 2 på Kofoedsminde kritisk igennem i forhold til om der er bor-

gere, der kan rummes på andre tilbud. Suppleret med oversigt over kommuneopdelt 

brug på Kofoedsminde  

• Afsøge mulighederne lovgivningsmæssigt for at etablere pladser i anden region men 

under Kofoedsmindes hat i en midlertidig periode. Dog opmærksomhed på de særlige 

sikkerhedskrav. 

 

KL har som opfølgning på mødet i koordinationsforum udarbejdet udkast til brev til landets 

kommuner angående situationen på Kofoedsminde, som foreslås udsendt fra formændene for 

De Administrative Styregrupper til de enkelte kommuner, vedlagt en kommuneopdelt oversigt 

over brug af pladser på Kofoedsminde, udarbejdet af region Sjælland. 

 

I forhold til domfældte udviklingshæmmede grønlandske og færøske borgere følger KL op på 

svaret fra Social- og Indenrigsministeren på deres henvendelse og drøfter juridisk vurdering på 

et møde med SIM med deltagelse af KL’s jurister og med Lolland Kommune. 

 

Ift. kapacitet på de sikrede institutioner er kommunernes billede af presset af blandet og det 

blev foreslået, at Danske Regioner laver en peak-analyse som tidligere og det blev aftalt at 

Danske Regioner og Københavns Kommune inviteres med til næste møde i forhold til drøftelse 

af kapacitet fremadrettet. 

 

Ift. særlige pladser i psykiatrien er status i de enkelte regioner at alle ønsker at ommærke 

pladser og gerne flere end den de 25% som der umiddelbart er mulighed for. 

 

Ift. Regeringens evaluering af det specialiserede socialområde blev drøftet input til løsnings-

spor.  

 

Ift. status ift. udarbejdelse af standardkontrakter har KL og den kommunale arbejdsgruppe ud-

arbejdet udkast til standardkontrakt, som pt. er i høring i rammeaftalesamarbejderne. Der er 

bred opbakning til arbejdet, også fra private aktører, men også mange bemærkninger. Forven-

ter det vil skubbe tidsplanen til primo 2021. Rammeaftale Sjællands bemærkninger er vedlagt i 

bilag 

 

Region Sjælland orienterer om Kofoedsminde og herunder om arbejdet i den ministerielle ar-

bejdsgruppe.   

 

Styregruppeformanden og Region Sjælland orienterer om arbejdet i spor 2 af regeringens eva-

luering af det specialiserede socialområde. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

• At styregruppen drøfter den videre proces ift. Synscenter Refsnæs og Kofoedsminde og 

herunder ift. tilbagemelding mv. til Koordinationsforum 

 

Bilag: 

• Referat af møde i Koordinationsforum 20/11 

• Kommuneopdelt oversigt over brug af pladser på Kofoedsminde. 

• Svar fra SIM på brev fra KL vedrørende domfældte grønlandske og færøske borgere 
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• Rammeaftale Sjællands høringssvar ift. standardkontrakt på voksenområdet 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Ift. Synscenter Refsnæs er der allerede en national proces i regi af evalueringen, hvor 

Refsnæs forventes at indgå i evalueringens spor 2 

• Der var fuld opbakning til den af Koordinationsforum ønskede belysning af:  

Vurdering af hvordan fremtiden for synsområdet ser ud 

Analyse af hvordan kommunerne i dag løfter opgaverne, herunder om kommunerne sø-

ger tilbud i nærområdet  

Overvejelser om hvordan man kan bevare viden på området, uden fysiske rammer i 

form af botilbud. 

• Region Sjælland og sekretariatet drøfter og igangsætter analysen af kommunernes op-

gaveløsning 

• Ift. Kofoedsminde er der en fortsat stigning i belægningen og KL opfordrer ministeriet til 

at se på finansieringen for domstype 2 samt generelt pres på domstolene ift. at frem-

lægge bedre data og endelig er nedsat en arbejdsgruppe i ministeriet.  

• Sagerne om Refsnæs og Kofoedsminde drøftes på næste møde i Koordinationsforum i 

april 2021 og herunder med input fra region sjælland og styregruppen  

 

 

5.Punkter til orientering: 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres 

A) Budget og takster for Børnehus Sjælland 2021 

B) Webinar om kompetenceudvikling indenfor hjerneskadeområdet 8/12  

- Tværkommunal kompetenceudvikling af frontpersonale indenfor neurorehabilitering II 

C) Møde i KKR Dialogforum 1/12 

D) Nyt fra styregruppen og sekretariatet  

 

 

A) Budget og takster for Børnehus Sjælland 2021 

 

Baggrund: 

Næstved Kommune har som driftsherre udarbejdet budget og takst for Børnehus Sjælland for 

2021. Udviklingen i brugen af Børnehus Sjælland har været stigende siden opstarten. 2020 har 

været et meget særligt år på grund af corona-krisen. Det har derfor været vanskeligt at lægge 

et budget for 2021 på grund af anvendelsen i 2020. Budgettet for 2020 er derfor fremskrevet 

med henblik på 2021, således at taksten for 2021 alene tager udgangspunkt i en fremskrivning 

af det eksisterende budget. 

 

Budgettet for 2020 var sat til en kapacitet på op til 370 børnehussager. Der var tale om en 

stigning i kapaciteten i forhold til budgettet for 2019, der var på op til 320 sager. En sammen-

ligning af Region Sjælland med andre regioner med tilsvarende sociale udfordringer tilsiger en 

forventning til et samlet årligt antal børnehussager på ca. 400.  

  

Antallet af sager i 2020 forventes at ende på ca. 300. Når administrationen alligevel fastholder 

et budget med en kapacitet på 370 sager, skyldes det tre forhold. 

1. 2020 har været et særligt år på grund af Corona-krisen. Der var en stigning i antallet af 

sager i det første kvartal på ca. 10 %. Derefter forsvandt stigningen. På trods af dette 

er antallet af sager for de første 8 måneder lidt højere end for samme periode i 2019.  
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2. Der er antageligt sager i flere kommuner, der i henhold til såvel lovens bogstav som 

ånd, bør være børnehussager, men ikke bliver det. Der er en national opmærksomhed 

på kommunernes eventuelt manglende anvendelse af børnehusene.  

3. Børnehus Sjælland har en forsyningsforpligtelse, hvilket forudsætter en kapacitet, der 

kan være vanskelig at forøge på kort sigt. 

  

Driften af Børnehus Sjælland finansieres af de 17 kommuner i Region Sjælland. 60 % af bud-

gettet opkræves som objektiv finansiering fra kommunerne fordelt efter deres andel af de 0-

17-årige børn og unge i regionen. De sidste 40 % fordeles efter det forventede sagstal, såle-

des at kommuner betaler en fast takst per sag. Et eventuelt overskud eller underskud i Børne-

hus Sjælland indgår i budgettet to år senere. 

  

Der er et fælles budgetteringsgrundlag for alle fem børnehuse, der gør, at taksterne for børne-

husene ligger meget tæt på hinanden. I 2020 svinger taksterne mellem 12.662 kr. i Region 

Midt og 14.913 kr. Region Hovedstaden. Børnehus Sjællands takst i 2020 er 13.817 kr., hvilket 

er 1,1 % over gennemsnittet.  

  

Stigningen i taksten fra 2020 på 13.817 kr. til 2021 på 14.182 kr. svarer til 2,6 %. At stignin-

gen er større end prisfremskrivningen skyldes, at der i budgettet for 2020 var indregnet et 

overskud fra 2018, som holdt prisen nede. Udgiftsbudgettet er alene prisfremskrevet.  

  

Der var også i 2019 et mindre overskud. Dette overskud er henlagt til anlægsbudgettet for 

Børnehus Sjælland.  

 

Næstved Kommunes Børne- og Skoleudvalg har 2/11-2020 godkendt en takst per børnehussag 

for 2021 på 14.182 kr.  

 

Indstilling:  

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

• At sagen videresendes til orientering til K17 og KKR 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning og sagen videresendes til orientering til 

K17 og KKR.  

 

B) Webinar om kompetenceudvikling indenfor hjerneskadeområdet 8/12  

- Tværkommunal kompetenceudvikling af frontpersonale indenfor neurorehabilitering II 

 

Baggrund: 

Der er 28/9-2018 afholdt en temadag om neurorehabilitering og kompetenceudvikling for 

frontpersonale indenfor den kommunale hjerneskadeindsats og 8/12 afholdes et webinar om 

kompetenceudvikling med udgangspunkt i ’Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne 

med erhvervet hjerneskade, hvor sundhedsstyrelsen kommer og holder oplæg jf. vedhæftede 

invitation. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 
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Bilag:  

• Invitation til temadag om kompetenceudvikling med udgangspunkt i ’Anbefalinger for 

tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Webinaret er afholdt 8/12 med 84 deltagere og materiale kan findes på: 

https://rs17.dk/arrangementer/temadag-med-oplaeg-vedr-anbefalingerne-paa-hjerne-

skadeomraadet-812-2020.aspx 

 

 

C) Nyt fra K17 og KKR 

Baggrund: 

 

Der er afholdt møder i K17 30/10, i KKR 11/11 og KKR Dialogforum 1/12 

 

Der er K17-møder på følgende dage i 2021: 22/1, 9/4, 28/5, 20/8, 24/9 

 

Mødekalender KKR Sjælland 2021: 1/2, 21/4, 8/6, 30/8 og 13/10 

 

Der vil på mødet blive givet en orientering 

 

Indstilling: 

• Det indstilles at styregruppen tager orienteringen til efterretning. 

 

Bilag: 

• Referat fra møde i K17 30/10 

• Referat fra møde i KKR Sjælland 11/11: https://www.kl.dk/media/25629/referat-fra-

moede-i-kkr-sjaelland-den-11-november-2020.pdf 

 

Beslutning:  

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

D) Nyt fra styregruppen og sekretariatet  

 

Styregruppens mødekalender for 2021 er pt følgende: 

• Fredag 15/1, Fredag 26/3, Fredag 14/5, Fredag 25/6, Fredag 10/9,  

 

Økonomi: I runde tal forventes ca. 300.000(årets resultat) overført til 2021 med samlet bud-

get for 2021 på ca. 2.000.000 og ca. 800.000 (restbudget) til rådighed i 2021 

 

Efter udskiftning i styregruppens medlemmer er følgende kontaktpersoner ift. netværksgrup-

perne vakante: Voksne Sindslidende, Børn og Unge. Styregruppens kontaktpersoner ift. Øko-

nomigruppen er Vini Lindhardt, Slagelse og ift. Voksne Handicappede er Erik Pedersen, Ods-

herred.  

 

Der vil på mødet blive givet en orientering 

 

Bilag: 

https://rs17.dk/arrangementer/temadag-med-oplaeg-vedr-anbefalingerne-paa-hjerneskadeomraadet-812-2020.aspx
https://rs17.dk/arrangementer/temadag-med-oplaeg-vedr-anbefalingerne-paa-hjerneskadeomraadet-812-2020.aspx
https://www.kl.dk/media/25629/referat-fra-moede-i-kkr-sjaelland-den-11-november-2020.pdf
https://www.kl.dk/media/25629/referat-fra-moede-i-kkr-sjaelland-den-11-november-2020.pdf
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• Overblik over forventet regnskab 2020 og budget til 2021 
 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Styregruppemødet 15/1, 12-13 udsættes som udgangspunkt, men fastholdes indtil vi-

dere i reserve. Der indkaldes til ordinært styregruppemøde primo februar. Styregruppe-

mødet 14/5 flyttes.  

• Styregruppens nye kontaktpersoner ift. netværksgrupperne er Allan Ruders, Guldborg-

sund ift. netværksgruppen Voksne Sindslidende og Lene Magnussen, Holbæk ift. net-

værksgruppen Børn og Unge.  

 

 

6. Evt. 

 

 

7.  Punkter til næste styregruppemøde 15/1-2020: 

• Drøftelse af fortolkning af Rammeaftalens regler for nedlukning af tilbud II 

• Nyt fra netværksgrupperne: Årsrapporter og status på plejefamilieprojektet 

 

Det blev besluttet at næste styregruppemøde afholdes primo februar og der er efterfølgende 

indkaldt til styregruppemøde 12/2. Næste styregruppemøde 12/2-2021, 9-12 via WebEx   

 

 

 


