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Pkt. 

 
Dagsorden 

 
Referat 

 

1. 

 

Kl. 13-13.30 

Nyt fra Rammeaftalesekretariatet ved Povl 

Skov 

 

 

Povl gav status på arbejdet med rammeaftalen 

for 2021. Sekretariatet har udsendt mail 11/9 om 

rammeaftale 2021 og forslag til sagsfremstilling i 

forlængelse af ny bekendtgørelse om 

rammeaftalen, hvor der er fastsat frist 1/12 for 

kommunernes politiske godkendelse af aftalen.  

Fornavn Efternavn Kommune Mødt 

Johnny Holst Faxe Afbud 

Isabel Gebuhr Greve X 

? 
 

Guldborgsund  

Birgitte  Randrup-Thomsen Holbæk Afbud 

Lisbet  Daugaard-Hansen Holbæk X 

Julie Folke Jacobsen Kalundborg Afbud 

Birgitte Winther Køge Afbud 

? 
 

Lejre  

Lotte Christensen Lolland x 

Thomas Carlsen Næstved X 

Ane  Stallknecht Odsherred Afbud 

Christel  Zukunft Region Sjælland X 

Ena Zelo Region Sjælland X 

Susanne  Frydelund Ringsted Afbud 

Kristina Mikkelsen Roskilde X 

Povl Skov Rammeaftalesekretariatet X 

  
Slagelse  

Lone Vandborg Solrød Afbud 

Henriette Mogensen Sorø Afbud 

Daniel Gottrup Stevns X 

Dorrit Guttman Vordingborg Afbud 

Pia Winther Roskilde X 
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Der har i forbindelse med udarbejdelse af den 

nye rammeaftale været en inddragende proces 

med brugerrepræsentanter, politikere og 

direktører til at drøfte den 2-årige rammeaftale. 

Der er udpeget 6 fokusområder med tilhørende 

mål: 

 Styrket mellemkommunalt samarbejde  

 Sammenhængende indsats for borgere 

md psykiske vanskeligheder 

 Styrket samarbejde med borgerne og 

deres pårørende 

 Praksisnær metodeudvikling og 

videndeling om effekt 

 Bedre styringsdata og 

ledelsesinformation 

 Afdækning af kapacitet og behov for 

tilbud.  

 

Målet om styrket mellemkommunalt samarbejde 

blev drøftet. Thomas spurgte, om der er 

efterspørgsel på udviklingsmøder på konkrete 

institutioner. Povl og Thomas går i dialog og 

arbejder videre med et udspil på, hvordan der 

kan arbejdes med at skabe grundlag for fælles 

styringsdialog og konkrete bud på samarbejder 

mellem kommuner – evt i form af et pilotprojekt.    

Rammeaftalen behandles nu i kommunerne og 

herefter udarbejder KKR-styregruppen en proces 

for arbejdet med de 6 fokusområder – herunder 

inddragelse af netværksgrupperne. Bilagene til 

rammeaftalen kan ses på rs17.dk.  

 

Socialstyrelsen har udsendt centrale 

udmeldinger om gravide med misbrug og behov 

for døgnbehandlingsindsats samt domsfældede 

udviklingshæmmede og borgere med svære 

spiseforstyrrelser. Den videre proces for de 

centrale udmeldinger er, at Socialstyrelsen på 

møder med rammeaftalesekretariatet drøfter 

regionen og kommuners tilbud i forhold til om de 

vurderes at være tilstrækkeligt specialiserede.  

 

Povl gør opmærksom på, at der er midler til 

faglige symposier eller lignende i 

rammeaftaleregi, hvis netværksgruppen har 
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ønsker til aktiviteter, der kan understøtte 

området – både i indeværende budgetår og for 

den kommende periode. 

 

 

2. 

 

Kl. 13.30-13.45 

Orientering om samarbejde med 

Ankestyrelsen, herunder dialogmøder samt 

udpegelse af tovholder til kontakt med 

ankestyrelsen ved Thomas Carlsen  

 

 

Thomas orienterede om, at han har holdt møde 

med ankechef Henrik Horster, Ankestyrelsen og i 

den forbindelse har drøftet Danmarkskortet. 

Thomas har påtalt, at det er uhensigtsmæssigt, 

at en sag registreres som omgjort i 

Danmarkskortet, hvis en afgørelse indeholder 

flere underafgørelser, hvoraf én af disse 

omgøres.  

Hjemvisningsårsager kategoriseres i 

ankestyrelsen. Thomas har gjort opmærksom 

på, at disse data er relevante for os i 

kommunerne.  

 

Det anbefales, at ankestyrelsen inviteres til 

dialog på et KKR-netværksmøde næste gang 

danmarkskortet offentliggøres.  

 

 

3. 

 

Kl. 13.45-14.00 

Orientering om Bakkehuset og deres ønske 

om deltagelse af flere kommuner i 

samarbejdet ved Kristina Mikkelsen 

 

 

Kristina orienterede om, at regionen har indgået 

budgetaftale, hvor Bakkehuset permanentgøres 

efter projektperiodens udløb. Bakkehuset 

mangler aktuelt socialrådgiver ressourcer i 

projektet, så der er mulighed for at flere 

kommuner kan deltage i projektet.  

Der ønskes desuden 1-2 kommuner, som vil 

deltage i interview som led i evalueringen af 

projektet. Kristina sender mail herom ud til alle.   

  

 

4. 

 

Kl. 14.00-15.50 

Præsentation af Roskilde Kommunes model 

for ledelsestilsyn og arbejdet hermed samt 

vidensdeling mellem kommunerne ved 

Kristina Mikkelsen 

 

 

Kristina præsenterede arbejdet med 

ledelsestilsyn med 

myndighedssagsbehandlingen i Roskilde 

Kommune. Slides udsendes med referatet.  

De forskellige kommuners måde at gennemføre 

og arbejde med ledelsestilsyn på blev drøftet.   

 

5. 

 

Kl. 14.50-15.00 

Evt.  

 

 

Thomas foreslår en generel drøftelse i regi af 

rammeaftale-samarbejdet med fokus på 

kommuner som driftsherrer, evt. sammen med 

forstandere fra de kommunale institutioner om, 
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hvad der skal udvikles på af tilbud/indsatser. 

  

Lotte orienterede fra BKF om arbejdet med 

Barnets lov. Der forventes et udspil i oktober 

2020. 

 

Lotte har henvist ministeriet til KKR ift. 

rekruttering af plejefamilier. Rapportering til 

netværket sættes på næste møde. 

 

Kristina viderebragte en hilsen fra Lis Hamburger 

med tak for samarbejdet.  

 

 

 

 

 

 

 


