
Økonomigruppemøde 10. marts 2017 

Tilstede: Hanne Larsen – Roskilde, Annette Travn Rost – Slagelse, Per Trodsøe – Næstved, 

Marianne Granzow – Holbæk; Per Jensen – Kalundborg, John Frejlev – Lolland,   Kirsten Eklund 

- Region Sjælland, Flemming Nielsen – Guldborgsund, Inger Lise Kanne – Køge, Susanne 

Tegtmeier – Vordingborg, Jan Drachmann – Sorø, Sussi Avnsbo – Holbæk, Katrine Skov 

Hansen – Roskilde, Jasmina Mikkelsen – Vordingborg, Anita Scheel - RS17, Povl Skov - RS17. 

 

Afbud: Tove Wibholm – Faxe, Henrik Belsager – Greve, Søren Hesselholdt – Greve, Jette 

Nørrekær Lund – Lejre, Stine Hansen – Kalundborg, Katrine Skov Hansen – Roskilde, Dines 

Ehrhorn Poulsen – Solrød.   

 Godkendelse af referat fra møde den 28/1 

 

Beslutning: 

Godkendt, dog med den tilføjelse at John Frejlevs kommentar sættes ind. 

 Siden sidst – sekretariatet orienterer 

 

 

 Opfølgning på diverse fra møde den 28/1: 

 Socialtilsyn Øst – status fra arbejdsgruppen 

 Takstanalyse – budget 2016 (Budget 2016 udskudt pga. dataudfordringer) 

 Takstanalyse – regnskab 2015 (Afventer drøftelse i styregruppen) 

 Borgeres egenbetaling på botilbud og forsorgshjem III 

 

Beslutning: 

Socialtilsyn Øst: John Frejlev har ikke modtaget eksempler fra andre kommuner, hvilket 

kommunerne opfordres til at sende. Der er ligeledes et ønske om, at Socialtilsynet 

kommer med eksempler på, hvad de synes er problemet. Det vil være en god ide, at få 

beskrevet kommunernes virkelighed/dagligdag på området. 

 

Takstanalyse – budget 2016: Der har været visse dataudfordringer, som der i øjeblikket 

kigges på. Der er aftalt møde i april med deltagelse af regionen, Næstved og 

sekretariatet. Takstanalysen skal på styregruppemødet den 2. maj. 

 

Takstanalyse – regnskab 2015: Vordingborg har udarbejdet nyt skema til brug for 

regnskab 2015, som er sendt til implementering i databasen. Det forventes at blive 

udsendt i starten af april til kommunerne. 

 

 KORA analyserne 

- Arbejdsgruppens kommentarer, oplæg eftersendes 

 
Benchmarking og takstanalyse på voksen- og børnehandicapområdet  

Analysen af udgiftsudviklingen på voksenområdet vil indgå i den samlede økonomiske analyse 

jf. vedlagte tilbud fra KORA, som rummer følgende 6 delanalyser:  

1) Sammenligning af udgifter pr. 18-64 årig borger på voksenområdet  

2) Sammenligning af brugertal, brugerandele og enhedsudgifter på voksenområdet  

3) Sammenligning af brugertal, brugerandele og enhedsudgifter på børneområdet  

4) Korrektion for forskelle i kommunernes udgiftsbehov/sociale belastning på børneområdet  
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5) Sammenligning af udgifter til køb og indtægter fra salg af pladser på voksen- og børne-

området  

6) Takster og takstudvikling på tilbuddene i Region Sjælland på voksen- og børneområdet.  

 

Beslutning: 

Det er vigtigt at få rubriceret de forskellige kommentarer i forhold til at hjælpe styregruppen 

og i den videre proces. Kommunerne kan hver især bruge rapporterne i egen kommune, men 

der er ikke den store mulighed for at bruge den på tværs af kommunerne. Det er svært at 

validere tallene i rapporterne med så kort varsel. Delanalyse 6 har samme udfordring som 

økonomigruppens egne takstanalyser – validering af data. Der vil altid være en usikkerhed om 

tallene – hvordan der er konteret i de enkelte kommuner. Rapport 1-5 betragtes generelt som 

valide. Problematikken med §85 og §105 bør man fremadrettet se om man kan finde en 

løsning på. Lolland kigger på, hvordan man kan skelne mellem dem. Holbæk gør opmærksom 

på, at §83 ikke er taget med, og at den ofte blandes sammen med §85. Roskilde tilføjer, at 

registreringen af §83 og §85 kan rykke tallene. 

 

Økonomigruppen skal overveje, hvilke data der fremover skal indgå i takstanalysen og 

hvordan det sikres, at data er valide. 

 

 Evt. næste møde 14/4 

 


