
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Referat Økonomigruppemøde 
 

Mødedato Torsdag  den 11. november 2021 
Tid Kl. 13-15 

Sted Hybridmøde: Fysisk i Slagelse Kommune, Torvegade 15  – Mødelokale lille auditorium 4. sal – 
(ring evt. 25450946) og Virtuelt via webex-mødelink 
 

  
Mødedeltagere: 
Faxe Kommune 
Greve Kommune 
Guldborgsund Kommune  
Holbæk Kommune - afbud 
Kalundborg Kommune 
Køge Kommune 
Lejre Kommune 
Lolland Kommune 
Næstved kommune 
Odsherred Kommune 
Ringsted Kommune 
Roskilde Kommune 
Slagelse Kommune 
Solrød Kommune 
Sorø Kommune 
Stevns Kommune 
Vordingborg Kommune 
Region Sjælland 
Vini Lindhardt, Formand for styregruppen, Rammeaftale Sjælland  
 
Referent 
Povl Skov, Rammeaftalesekretariatet 
 
Dagsordenspunkter på økonomigruppemøde  
 
Mødets primære punkter er kommunernes behov for data (jf. rammeaftalens fokusområde 6: Bedre 
styringsdata og ledelsesinformation), den ny takstbekendtgørelse og revision af takstaftale: (status, proces og 
erfaringer med takstarbejdet i kommunerne) samt standardkontrakter. Øvrige punkter er til orientering  
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 Kort præsentation (af hensyn til nye medlemmer) 

 Referat fra sidste møde 29/1-2021  

 Kommunernes behov for data, monitorering og analyse på socialområdet. Jf. fokusområde 6  

 Ny takstbekendtgørelse og revision af takstaftale  

 Standardkontrakter – status og videre proces 

 Siden sidst og nyt fra rammeaftale sjælland – Til orientering  
A) Rammeaftale 2021-22 – Status og videre proces .   
B) Regeringens evaluering af det specialiserede socialområde 
C) Opdatering af tilbudsoversigt   
D) Opdatering af takstoversigt  
E) Særlige Pladser på psykiatriområdet   
F) Børnehus Takster  

 Evt. og næste møde 
 
1.Kort præsentation – 5 min 
Grundet nye medlemmer i økonomigruppen tages en kort præsentationsrunde. Til orientering til de nye: Links 
til kommissorium for netværksgrupperne og økonomigruppen på hjemmesiden.  
 
Bilag:  

 Fælles kommissorium for netværksgrupperne https://rs17.dk/netvaerksgrupper/faelles-
kommissorium.aspx 

 Kommissorium for økonomigruppen 
https://rs17.dk/media/8825/kommissorium__konomigruppen_rs17.pdf 

 
Beslutning: Der blev budt velkommen til de nye medlemmer. 

 
 

2. Referat fra sidste møde 29/1-2021  
 
Til orientering særligt ift. de nye medlemmer af økonomigruppen 
Referatet er udsendt efter mødet i januar 2021. Da der ikke er indkommet kommenterer betragtes referatet 
som godkendt. 
 
Bilag: 

 Referat fra økonomigruppemøde 29/1-2021:  
https://www.rs17.dk/media/cd4jc3v0/referat-%C3%B8konomigruppem%C3%B8de-rammeaftale-
sj%C3%A6lland-29012021.pdf 
 

Beslutning: Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning 
 
 

3.Kommunernes behov for data, monitorering og analyse på socialområdet. v/ Slagelse – 45 min 
- Fokusområde 6: Bedre styringsdata og ledelsesinformation: Transparens, Validitet, Effekt mv. 

 
Beslutningstema: Økonomigruppen orienteres og drøfter kommunernes behov for data og herunder også en 
bredere drøftelse af fokusområde 6 samt udpeger medlemmer til fokusområdets arbejdsgruppe. 
 

Baggrund: 

https://rs17.dk/netvaerksgrupper/faelles-kommissorium.aspx
https://rs17.dk/netvaerksgrupper/faelles-kommissorium.aspx
https://rs17.dk/media/8825/kommissorium__konomigruppen_rs17.pdf
https://www.rs17.dk/media/cd4jc3v0/referat-%C3%B8konomigruppem%C3%B8de-rammeaftale-sj%C3%A6lland-29012021.pdf
https://www.rs17.dk/media/cd4jc3v0/referat-%C3%B8konomigruppem%C3%B8de-rammeaftale-sj%C3%A6lland-29012021.pdf


Rammeaftale 2021-2022 er pr. ultimo 2020 er godkendt af samtlige kommuner i Region Sjælland og herunder  
Fokusområde 6. om Bedre styringsdata og ledelsesinformation med mål om at øge gennemsigtigheden på det 
specialiserede social- og special-undervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter 
og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb og salg af pladser. 
 
På dialogmøde 27/8 om implementering af rammeaftale 2021-22 blev fokusområde 6 om bedre styringsdata og 
ledelsesinformation drøftet og herunder det relevante i at inddrage økonomigruppen i arbejdsgruppen. På 
styregruppemøde 10/9 blev det besluttet at inddrage økonomigruppen i arbejdet og tage punktet op på næste 
økonomigruppemøde med henblik på at drøfte mere valide data, transparens og effekt 
 
Slagelse indleder punktet. 
 
Indstilling: 
Det indstilles: 

 At økonomigruppen drøfter kommunernes behov for data, monitorering og analyse på det 
specialiserede socialområde og herunder følgende spørgsmål: 

 Hvad er kommunernes ønsker og behov ift. data:  

 Hvilket output har man brug for i kommunerne? Og hvilke data stiller det krav om? 

 Hvilke parametre kan der styres efter? 

 Hvilke beslutninger vil vi gerne træffe og med hvilke data? 

 Kan VIVE-analyserne og KL’s styringsnøgletal imødegå behovet for data, helt eller delvist?  

 Er der ønske og behov for andre analyser? Og hvilke? 

 At økonomigruppen bredere drøfter fokusområde 6 og herunder transparens, validitet og effekt og 
herunder følgende spørgsmål: 
- Hvordan kan vi definere og måle effekt af vores indsatser ift. borgeren?  
- Og hvilke krav stiller det til vores data? Og herunder ift. validitet og transparens/sammenlignelighed?  
- HVORDAN FÅR VI LØST OPGAVEN? – ORGANISATORISK OG INDHOLDSMÆSSIGT? 

 At økonomigruppen udpeger medlemmer til arbejdsgruppen ift. fokusområde 6 
 

Drøftelse: 

 Styregruppeformand Vini Lindhardt indledte punktet 

 Punktet handlede om rammeaftalens fokusområde 6: bedre styringsdata og ledelsesinformation med 
fokus på gennemsigtighed, valide data, datagrundlag (og effekt) og herunder kommunernes ønsker ift. 
data både administrativt og politisk samt nedsættelse af arbejdsgruppe ift. det videre arbejde 

 Der ønskedes input fra økonomigruppen ift. hvad der er det realistiske ift. data mv. og herunder ift. 
opgørelsesmetoder bl.a.  på målgrupper og konteringspraksis  samt  med oplæg til 
rammeaftalestyregruppemødet 15/12.  

 Der blev drøftet de forskellige eksisterende igangværende projekter og initiativer samt erfaringer med 
de tidligere gennemførte VIVE-analyser (benchmark 2014-2018) på hhv. børneområdet og 
voksenområdet. 

 Social- og Ældreministeriet har kontaktet kommunerne ift. frivillig indberetning af data. 

 KL-styringsnøgletal er gamle (offentliggjort forår 2021 med 2019-tal), men KL’s spørgsmål er 
interessante. 

 VIVE-analyserne (med kvalitetssikrede data) har været interessante overordnet set ud fra et 
administrativt analyse-konsulent-perspektiv, men mindre interessant ud fra et politisk perspektiv. 
Rammeaftale Hovedstaden har gennemført en analyse som minder om VIVE-analysen, med hjælp fra 
KL’s Komponent. 

 Roskilde udarbejder årlige benchmarkrapporter med ECO-nøgletal fra VIVE på alle kommunens 
området, hvor man sammenlignes med kommuner, der er socioøkonomisk sammenlignelige ud fra 



bestemte kriterier. Der korrigeres for udgiftsbehov, hvilket ikke altid virker korrekt på socialområdet. 
Roskilde udarbejder løbende ledelsesinformation om udvikling i aktiviteter og gennemsnitspriser mv. 
og mange andre data ud fra ad hoc bestillinger og behov. Kommunen har deltaget i KL’s partnerskab for 
bedre datakvalitet på voksensocialområdet. 

 Holbæk, Køge, Næstved, Slagelse udgør K4 som benytter ECO-nøgletal 

 Der er behov for videndeling om hvordan vi præsenterer økonomi-data mv. og dette kunne være i form 
af et katalog over hvordan man gør det lokalt og med sammenligning af hinandens løsninger. 

 Muligheder ift. det allerede eksisterende er Social og Ældreministeriets frivillige indberetningsmodel, 
ECO-nøgletal (også behovskorrigeret) og ”Københavner”-modellen dvs. Rammeaftale hovedstadens 
analysemodel som minder om VIVE-analyserne. 

 Lokalt er erfaringerne at man i kommunerne bruger meget detaljerede data helt ned på målgruppe og 
cpr-niveau. Bl.a. har Solrød forsøgt at koble VUM’s 5 niveauer med borgergrupper A, B, C, D, E – men 
det er svært at sammenligne på tværs af målgrupper. Sorø foreslår anvendelse af VUM 2.0 og måske 
træk i fagsystemer:(hvormange med tillægstakster) som mulighed. 

 
Beslutning: 

 Slagelse og Næstved meldte sig til arbejdsgruppen der skal udarbejde et kort oplæg til næste 
styregruppemøde 15/12. Roskilde, Ringsted og Solrød var interesserede, men meldte sig ikke i denne 
omgang. 

 Rammeaftalesekretariatet indkalder til brainstorm-møde ift. udarbejdelse af kort notat til 
styregruppemøde 15/12. 
 

Bilag: 

 Overblik over fokusområde 6: Mål, indhold og resultater  

 VIVE-analyser : Benchmark på hhv. børne –og ungeområdet og voksenområdet med udvikling i antal 
brugere og udgifter over tid (2014-2018): 
https://www.vive.dk/da/udgivelser/udgifter-brugere-og-enhedsudgifter-paa-det-specialiserede-boern-
og-unge-omraade-14268/ 
https://www.vive.dk/da/udgivelser/udgifter-brugere-og-enhedsudgifter-paa-det-specialiserede-
voksenomraade-14269/ 

 KL’s styringsnøgletal på forskellige sektorområder: 
https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/kend-din-kommune/ 

 VIVE: effektmåling af sociale indsatser: https://www.vive.dk/da/arrangementer/temadage-om-
effektmaaling-af-sociale-indsatser/ 

 

 
4.Ny takstbekendtgørelse og revision af takstaftale v/ Slagelse – 30 min 
– status og videre proces samt erfaringer med arbejdet med takster i kommunerne 
 
Beslutningstema: Økonomigruppen orienteres om status og videre proces og drøfter erfaringer med arbejdet 
med takster i kommunerne ift. den nye takstbekendtgørelse samt revision af takstaftalen 
 
Baggrund: 
Det længe ventede forslag (se bilag) fra Social- og Ældreministeriet om ændring af reglerne om beregning af 
takster for sociale tilbud – opdeling i service- og basistakster er modtaget fra KL medio september og sendt i 
høring i økonomigruppen. KL har ønsket input til forslaget og særligt ift. : 

 Har I bemærkninger til forslaget til placering af omkostninger i henholdsvis basis- eller servicetakst? 

 Har I bemærkninger til, at det i modellen specifikt foreslås, at evt. over- eller underskud fra foregående 
år indregnes i basistaksten? 

https://www.vive.dk/da/udgivelser/udgifter-brugere-og-enhedsudgifter-paa-det-specialiserede-boern-og-unge-omraade-14268/
https://www.vive.dk/da/udgivelser/udgifter-brugere-og-enhedsudgifter-paa-det-specialiserede-boern-og-unge-omraade-14268/
https://www.vive.dk/da/udgivelser/udgifter-brugere-og-enhedsudgifter-paa-det-specialiserede-voksenomraade-14269/
https://www.vive.dk/da/udgivelser/udgifter-brugere-og-enhedsudgifter-paa-det-specialiserede-voksenomraade-14269/
https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/kend-din-kommune/
https://www.vive.dk/da/arrangementer/temadage-om-effektmaaling-af-sociale-indsatser/
https://www.vive.dk/da/arrangementer/temadage-om-effektmaaling-af-sociale-indsatser/


 Har I bemærkninger til, at der lægges op til, at basistaksten er fast og ikke vejledende (dvs. den kan ikke 
forhandles eller differentieres)? 

 Er den skitserede proces/tidsplan (jf. nedenfor) realiserbar, særligt i forhold til implementering? 
Økonomigruppens kommentarer er fremsendt til KL ultimo september (se bilag) og indgår i processen inden 
den endelige udarbejdelse af den ny finansieringsbekendtgørelse.  
 
Ift. den videre proces kommer der en egentlig høring af den nye bekendtgørelse senere. Den overordnede 
tidsplan er:  

 September – medio november: udarbejdelse af udkast til bekendtgørelse 

 Primo oktober: dialog med Danske Regioner, LOS; DE, DI og Selveje Danmark 

 Medio december – medio januar: ekstern høring 

 Primo/medio februar: færdigt udkast til ny finansieringsbekendtgørelse 

 Juli: ikrafttræden med virkning for beregning af taksterne for 2023 
 
Økonomigruppen har på møde 6/2-2020 nedsat en arbejdsgruppe til udarbejdelse af ny takstaftale bestående 
af repræsentanter fra Slagelse kommune, Holbæk kommune, Næstved kommune og Roskilde kommune. 
Arbejdsgruppen vil tage udgangspunkt i den nye takstbekendtgørelse. På møde i økonomigruppen 29/1-2021 
blev det besluttet at arbejdet med revision af takstaftalen også afventer modtagelsen af de nationale 
standardkontrakter og at beskrivelse af standardkontrakter mv. indgår i den reviderede takstaftale. Primo 2021 
er modtaget den nationale voksenkontrakt og pt. afventes modtagelsen af den nationale børnekontrakt.  
 
Slagelse indleder punktet. 
 
Indstilling: 
Det indstilles: 

 At økonomigruppen tager orienteringen til efterretning 

 At økonomigruppen drøfter erfaringer med arbejdet med takster i kommunerne ift. den nye 
takstbekendtgørelse 

 At økonomigruppen drøfter ny takstbekendtgørelse og revision af takstaftale  
 
Drøftelse: 

 Slagelse indledte punktet og fortalte om deres takstprojekt som er ambitiøst. 

 Slagelse er en stor sælgerkommune. Der arbejdes på at definere hvad der skal være i basistakster og 
hvad der skal være ydelsesbaseret og herunder prisgrupper ift. ydelsestakster.  Det er ikke helt afklaret 
endnu hvad der skal være hvad og der er også en problematik omkring 83/85. Der afventes den 
endelige takstbekendtgørelse og derefter skal dels taksterne være klar og dels skal borgernes 
indplaceres, hvilket samlet er en stor opgave som umiddelbart bliver svær at nå ift. takstberegningen 
for 2023. Indplacering af borgerne (1900) ift. servicetakstniveau kan ses som en form for revisitation. 

 Næstved foreslog at man skal se på hvad der er mindstekrav og herunder ift. basistakst og alt andet er 
så ydelsespakker og man skal passe på ikke at være for detailorienteret. 

 Roskilde har igangsat et projekt, hvor det skal beskrives, hvad det enkelte tilbud leverer. Det skal give 
mulighed for at sammenligne reelt serviceniveau med kommunens kvalitetsstandarder på området og 
skabe gennemsigtighed i takstfastsættelsen. Som et led i øvelsen skal taksterne opdeles i basis- og 
servicetakst og der skal tages stilling til differentierede servicetakster på det enkelte tilbud. 
Gennemsigtighed i taksterne efterlyses både af egen myndighed og andre kommuner. 

 Slagelse anførte at formålet med den nye takstbekendtgørelse er at skabe gennemsigtighed for 
kommunerne og dette er også et internt behov for Slagelse og en god anledning til at se hvad der bliver 
leveret for hvad. Ved at skabe gennemsigtighed (og ikke betale mere end der skal betales) kunne man 



måske komme væk fra forhandling og skabe mere tillid. Gennemsigtigheden kunne give mere indsigt i 
virksomhedens drift og herunder ift. den administrative drift. 

 Kalundborg anførte at de ikke ser opdeling i basis- og servicetakst som en voldsom opgave. De har en 
døgntakst på mange af tilbuddene. Nuværende takster skal deles i basis- og servicetakst, men 
ydelsespakker vil være et større arbejde. 

 Samlet afspejlede drøftelsen at der er forskellige bud på hvordan den nye takstbekendtgørelse 
implementeres og hvor omfattende det er. 

 Dette afspejles tilsvarende i de par svar sekretariatet indtil videre har fået fra de øvrige sekretariater ift. 
spørgsmål om der er ønske om en overgangsordning eller længere frist (og basis for en fælles 
henvendelse fra styregruppeformændene ift. dette) .  

 Endelig afhænger det naturligvis af hvordan den endelige takstbekendtgørelse kommer til at se ud 

 KL oplyser medio november at der Indtil videre ikke er ændring i forhold til tidsplanen for revisionen af 
finansieringsbekendtgørelsen, men at de forhåbentlig ved mere i løbet af et par uger. 

 
Beslutning:  

 Arbejdsgruppen til udarbejdelse af ny takstaftale (Slagelse, Holbæk, Næstved og Roskilde) afventer den 
nationale børnestandard-kontrakt og næste udgave af takstbekendtgørelsen. 

 Arbejdsgruppen aftalte at mødes i 1. kvartal af 2022 og sekretariatet indkalder. 

 Spørgsmålet om overheadprocent indgår takstgruppens arbejde jf. pkt. 7 
 
Bilag: 

 Forslag til ændring af reglerne om beregning af takster for sociale tilbud – opdeling i basis og 
servicetakst 

 Bilag 1: Fordeling af omkostningstyper på basis- og servicetakst 

 Økonomigruppens kommentarer til opdeling i basis- og servicetakster 

 Takstaftale 2021 i rammeaftale 2021-22: https://www.rs17.dk/media/hs3hbnew/bilag-2-takstaftale-
2021.pdf 
 

 
5.Standardkontrakter – status og videre proces V/ Sekretariatet – 10 min 
 
Beslutningstema: Økonomigruppen orienteres om status og videre proces og drøfter evt. erfaringer med 
voksenkontrakten og evt. implementeringstiltag samt udpeger suppleanter til standardkontraktgruppen i KL 
 
Baggrund: 
På styregruppemøde 26/3-2021 besluttede Styregruppen for rammeaftalen at lægge til grund at KL’s nationale 
standardkontrakter afløser rammeaftale sjællands standardkontrakter og at der snarest igangsættes 
implementering af voksenkontrakterne i kommunerne.  Voksenkontrakterne er i marts udsendt til 
kommunerne, hvor styregruppen for rammeaftalen anbefaler at KL’ nationale standardkontrakter afløser 
rammeaftale sjællands standardkontrakter og opfordrer kommunerne til snarest at tage de nationale 
voksenkontrakter i brug og deltage i KL’s webinarer. Pr. juni er status for i implementering og ibrugtagning af 
voksenkontrakterne at det generelle billede i kommunerne at man er i gang med at implementere dem. 
Kontrakterne kommer til at erstatte de nuværende kontrakter og herunder i forbindelse med opfølgninger og 
ved indgåelse af nye kontrakter. Bemærk at den nationale voksenkontrakt er todelt med en kontrakt til 
anvendelse på det offentlige område og en kontrakt til anvendelse på det private område. 
 
For at understøtte implementering af standardkontrakterne i hver region er nedsat en 
standardkontraktgruppe. Standardkontraktgruppen har ansvar for dialog om og videreudvikling af 
standardkontrakterne og medlemmerne af gruppen har ansvar for at svare på spørgsmål til 

https://www.rs17.dk/media/hs3hbnew/bilag-2-takstaftale-2021.pdf
https://www.rs17.dk/media/hs3hbnew/bilag-2-takstaftale-2021.pdf


standardkontrakterne i egen region. Gruppen består af repræsentanter fra KL, en repræsentant fra hvert 
rammeaftalesekretariat, en kommunal repræsentant f.eks. fra takstgrupper el.lign. fra hver region. Fra 
rammeaftale sjælland deltager John Frejlev, Lolland og Lise Weinhandler, region sjælland samt 
rammeaftalesekretariatet ad hoc. Gruppen har afholdt opstartsmøde i første kvartal og mødes herefter en gang 
i kvartalet. På seneste møde i 14/9 i blev der orienteret om at Børne- og ungekontrakten forventes at kunne 
offentliggøres til oktober og i den forbindelse vil man benytte lejligheden til at få redigeret voksenkontrakten 
og indpasse de ønsker der har været meldt ind på et tidligere tidspunkt. En egentlig evaluering af 
voksenkontrakterne forventes primo 2022. Aktuel status på børnekontrakten er at den forventes offentliggjort 
ultimo 2021/primo 2022. Indtil den nationale børne-og ungekontrakt er offentliggjort opfordres kommunerne 
fortsat til at anvende rammeaftale sjællands egne standardkontrakter. 
 
I forbindelse med implementering af rammeaftale sjællands egne kontrakter er tidligere primo 2020 afholdt en 
undervisningsdag og noget tilsvarende kan overvejes i forbindelse med implementering af de nationale 
kontrakter når den nationale børnekontrakt er modtaget, f.eks. primo 2022. 
 
Beskrivelse af de nye standardkontrakter mv. indgår i forbindelse med revision af takstaftalen. Jf. punkt 4. 
 
Sekretariatet indleder punktet. 
 
Indstilling: 
Det indstilles: 

 At økonomigruppen tager orienteringen til efterretning 

 At økonomigruppen drøfter evt. erfaringer med voksenkontrakten og evt. implementeringstiltag  

 At økonomigruppen udpeger suppleanter til standardkontraktgruppen i KL 
 
Drøftelse: 

 Der er generel tilfredshed med den nationale voksen-standardkontrakt som anvendes af kommunerne 
og herunder særligt ift. de private aktører. 

 Der er ønske om at oplysninger om hvad faktura fra private leverandører skal indeholde skal kunne 
læses direkte ind dvs i den automatiske bogføring 

 Sekretariatet anførte at kommentarer, erfaringer, forslag mv. ift. de nationale standardkontrakter 
sendes til sekretariatet løbende som så videresender til KL. 

 Der var en kort drøftelse af forud-og bagudbetaling, hvor der pt. er forudbetaling ift. private 
leverandører og bagudbetaling ift. offentlige leverandører. Spørgsmålet er om der skal arbejdes for 
bagudbetaling også ift. de private leverandører for at ligestille dem med de offentlige leverandører og 
af hensyn til likviditet og imødegå usikkerhed (og besværlighed) ift. bl.a. returbetaling hvis borger 
flyttes etc. 

 Der er generel opbakning til afholdelse af undervisningsdag som for 2 år siden. 

 KL oplyser medio november at ift. børnekontrakten ventes stadig på tilbagemelding fra ministeriet og 
der rykkes jævnligt. 
 

Beslutning: 

 Roskilde spørger en af deres jurister ift. at afløse John Frejlev (som har skiftet job) i den tværregionale 
kontraktgruppe og region sjælland fortsætter i gruppen og finder selv en suppleant.  

 Sekretariatet deltager fortsat ad hoc ved behov mv. 

 Der var opbakning til en undervisningsdag når børnekontrakten er kommet og dette kunne f.eks. være i 
1. kvartal i 2022. 

 Næste møde i kontraktgruppen er 14/12, 14-15.30 via Teams og sekretariatet sørger for at de nye 
repræsentanter indkaldes 



 
 
Bilag:  

 Link til nationale standardkontrakter på voksenområdet (og rammeaftale sjællands kontrakt på børne-
området) ligger som nu en ”knap” på forsiden af rammeaftale hjemmeside:  
https://www.rs17.dk/standardkontrakt/standardkontrakt/ 

 Standardkontrakterne ligger også som bilag til rammeaftale 2021-22: 
https://www.rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2021-2022/ 

 Referat fra møde i standardkontraktgruppen 14/9 

 Kommissorium for standardkontraktgruppe 
 
 
 

6. Siden sidst og nyt fra rammeaftale sjælland – Til orientering v/ Sekretariatet – 20 min 
 
Beslutningstema: Der orienteres om div. sager bl.a. Rammeaftale 2021-22 og regeringens evaluering af det 
specialiserede socialområde   
 
Baggrund: 
Styregruppen har siden sidste økonomigruppemøde 29/1-2021, afholdt møder 26/3, 12/5, 15/6 og 10/9. 
Sekretariatet orienterer kort om udvalgte sager jf. nedenfor. Sagerne er yderligere beskrevet i referater fra 
styregruppemøderne på hjemmesiden 
 
Sekretariatet indleder punktet. 
 
Indstilling: 
Det indstilles: 

 At økonomigruppen tager orienteringen til efterretning 
 
Beslutning: Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning 
 
Bilag:  

 https://rs17.dk/styregruppen/moedereferater.aspx 
 
 
A) Rammeaftale 2021-22 – Status og videre proces  
Processen omkring implementering af rammeaftale 2021-22 har været forsinket pga. Covid-19. Der er 27/8-
2021 afholdt dialogmøde om implementering af rammeaftalen med nedsættelse af arbejdsgrupper og 
udpegning af tovholdere ift. rammeaftalens fokusområder. Kommissorier mv. for de enkelte fokusområder 
behandles på styregruppemøde 15/12 med drøftelse af videre proces og tidsplan. 
 
Bilag:  

 Link til materiale fra dialogmøde 27/8-2021:   https://www.rs17.dk/arrangementer/dialogmode-om-
implementering-af-rammeaftale-2021-22/ 

 
Beslutning: Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning 
 
 
B) Regeringens evaluering af det specialiserede socialområde 

https://www.rs17.dk/standardkontrakt/standardkontrakt/
https://www.rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2021-2022/
https://rs17.dk/styregruppen/moedereferater.aspx
https://www.rs17.dk/arrangementer/dialogmode-om-implementering-af-rammeaftale-2021-22/
https://www.rs17.dk/arrangementer/dialogmode-om-implementering-af-rammeaftale-2021-22/


Regeringen igangsatte i sommeren 2020 en evaluering af det specialiserede socialområde. Evalueringen af det 
specialiserede socialområde er bl.a. begrundet i bruger- og interesseorganisationers bekymring for, at der siden 
kommunalreformen er sket en afspecialisering af det specialiserede socialområde.  
  
I evalueringens spor 1 er der udarbejdet en række analyser og afdækninger til at belyse dette, som kan findes 
på ministeriets hjemmeside: www.sm.dk/arbejdsomraader/handicap/evaluering-af-det-specialiserede-
socialomraade. Analyserne, som bl.a. beskæftiger sig med tilbud, målgrupper og den strukturelle opbygning på 
det specialiserede socialområde, peger på, at hypotesen om afspecialisering på området ikke kan bekræftes. 
  
Sideløbende afprøves i spor 2 en model for specialeplanlægning på det specialiserede socialområde på tre 
målgrupper: borgere med autisme, borgere med erhvervet hjerneskade og borgere med synsnedsættelse. 
Disse to spor i evalueringen afsluttes i september 2021. På baggrund af dette skal de politiske partier 
forventeligt i 4. kvartal drøfte, hvordan området bedst muligt indrettes fremadrettet i regi af evalueringens 
spor 3. 
 
Status er Evalueringen af det specialiserede socialområde er ved at bevæge sig ind i de sidste faser. 
Følgegruppen for evalueringen holder sidste møde den 22. november, hvor de sidste analyser/afdækninger 
bliver præsenteret. En samlet evaluering er således ikke offentliggjort endnu. Når evalueringen er offentliggjort 
orienteres økonomigruppen. 
 
Bilag: 

 Kort beskrivelse af det igangsatte arbejde 

 www.sm.dk/arbejdsomraader/handicap/evaluering-af-det-specialiserede-socialomraade. 

 
Beslutning: Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning 
 
 
C) Opdatering af tilbudsoversigt  
Primo oktober 2021 er rammeaftalekontaktpersoner og økonomigruppe kontaktet i forbindelse med 
opdatering af tilbudsoversigten ift. rammeaftale 2021-22. Den gældende rammeaftale er 2-årig og dækker både 
2021-2022 og derfor opdateres tilbudsoversigten. Siden sidste opdatering 2019-2020 er kommet en ny 
rammeaftalebekendtgørelse og Kommunale tilbud, som alene anvendes af driftskommunen, indgår ikke i 
rammeaftalen jf. § 2, Stk 3.  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1298. Disse kommunale tilbud er i 
den tidligere tilbudsoversigt kategoriseret som type A. Ændringen betyder at kun kommunale tilbud som 
anvendes af andre kommuner indgår i rammeaftalen. (Herunder også tilbud hvor driftskommunen har indgået 
aftale med andre kommuner om anvendelse af tilbuddet). Tilbudsoversigten opdateres så den er i 
overensstemmelse med den nye bekendtgørelse. 
 
Bilag:  

 Mail fra rammeaftalesekretariatet til rammeaftalekontaktpersoner og økonomigruppe 
 

Beslutning: Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning 
 

 

D) Opdatering af takstoversigt – indhentning af takster 2021-22 
Takstskema til indhentning af takster for 2021-22 udsendes inden jul med svarfrist ultimo januar 2022 
 
Bilag:  

 Link til det bilag til rammeaftale 2021-22 – som skal opdateres for 2021-22: 
https://www.rs17.dk/media/fcsjw4zx/bilag-3-takster-takstudvikling-og-prisstruktur-2019-2020.pdf 

http://www.sm.dk/arbejdsomraader/handicap/evaluering-af-det-specialiserede-socialomraade
http://www.sm.dk/arbejdsomraader/handicap/evaluering-af-det-specialiserede-socialomraade
http://www.sm.dk/arbejdsomraader/handicap/evaluering-af-det-specialiserede-socialomraade
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1298
https://www.rs17.dk/media/fcsjw4zx/bilag-3-takster-takstudvikling-og-prisstruktur-2019-2020.pdf


 
Beslutning: Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning 
 
E) Særlige Pladser på psykiatriområdet  
For at opnå bedre udnyttelse af de særlige pladser i psykiatrien besluttede Udvalget for social og psykiatri 
Region Sjælland i august på baggrund af høringssvar fra de 17 kommuner, at ommærke 5 særlige pladser til 
almindelige psykiatriske sengepladser pr 1. september 2021. Da det midlertidige lukkede afsnit huser 7 pladser, 
besluttede Udvalget for social og psykiatri den 17. maj 2021, at der kunne arbejdes videre med et koncept, hvor 
de 5 ommærkede pladser anvendes som udslusningspladser for den almene psykiatri og de 2 øvrige pladser 
anvendes som udslusningspladser for de særlige pladser. Udslusningspladserne for de særlige pladser er et 
behov der er beskrevet i VIVEs evaluering af den 7. juni 2021, som samtidigt konkluderer, at der er et behov for 
socialpsykiatriske og/eller almenpsykiatriske tilbud, der kan rumme de mest komplekse borgere med samtidigt 
misbrug og svær psykisk sygdom. Når de særlige pladser er ommærkede og anvendes i den almindelige 
psykiatri, så medfører det, at den særlige kommunale takstfinansiering af de konkret ommærkede pladser 
bortfalder og frigives i det kommunale budget til anvendelse i socialpsykiatrien. Den kommunale 
medfinansiering af uudnyttede pladser sænkes til 75 % af den kommunale takst. Det gælder for alle ledige 
pladser. Kommunerne skal ikke betale for tomgangspladser, der ommærkes.  Aktuel belægning er 8 pladser ud 
af en kapacitet på 18 pladser og de særlige pladser er i gang med at invitere kommunerne enkeltvis til 
informationsmøder. 

 
Bilag:   

 Link til rapport på VIVES hjemmeside: 
https://www.vive.dk/da/udgivelser/evaluering-af-de-saerlige-pladser-i-psykiatrien-16234/ 

 Nyhedsbrev Juli 2021 for de særlige pladser: 
https://www.rs17.dk/media/mrekxdxz/nyhedsbrev-vedr-de-s%C3%A6rlige-pladser-i-region-
sj%C3%A6lland-juli-2021.pdf 

 
Beslutning:  

 Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning 

 Region Sjælland oplyser medio november at belægningen er 6 ud af 18 pladser og kommunerne 
opfordres til at benytte tilbuddet 

 
F) Børnehus Takster 
Børnehusets takster er godkendt af Børne- og Skoleudvalget i Næstved 27/9. Sagen behandles på 
Rammeaftalestyregruppemøde 15/12 og sendes videre til K17 og KKR. 
 
Bilag:   

 Børnehus takster 2022 
 
Beslutning: Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning 

  
7.Evt. og næste møde – 10 min 

 Næste møde: 
o Mødekadence? 

 
Drøftelse: 

 Der blev erfaringsudvekslet ift. anvendelse af modtagne ”oplevelsesmidler” 

 Der blev stillet spørgsmål om takster politisk godkendes og det mest almindelige var at kun 
borgerrettede takster behandles politisk, ikke mellemkommunale takster for tilbud. 

https://www.vive.dk/da/udgivelser/evaluering-af-de-saerlige-pladser-i-psykiatrien-16234/
https://www.rs17.dk/media/mrekxdxz/nyhedsbrev-vedr-de-s%C3%A6rlige-pladser-i-region-sj%C3%A6lland-juli-2021.pdf
https://www.rs17.dk/media/mrekxdxz/nyhedsbrev-vedr-de-s%C3%A6rlige-pladser-i-region-sj%C3%A6lland-juli-2021.pdf


 Der blev stillet spørgsmål om sjællands overheadprocent (4%) som er meget lav sammenlignet med de 
øvrige regioner og dette spørgsmål tages med i takstaftalegruppens arbejde  

 
Beslutning: 

 John Frejlev har skiftet job og afløses derfor af en ny repræsentant fra Lolland Kommune 

 Rammeaftalesekretariatet udsender opdateret medlemsliste til økonomigruppen 

 Næste møde afholdes i 1. kvartal af 2022 
 
 


