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Referat 

 

 

Mødedato 1. december 2016 

Tid 13:00 – 15:00 

Sted Teatergade 8, mødelokale 4 

Sagsnr. 27.06.08-G01-56-16 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Mødedeltagere 

Holbæk, Odsherred, Vordingborg, Greve, Ringsted, Næstved, Kalundborg, Guldborgsund, 

Regionen, Roskilde, Sorø og Lejre 

 

Anita Janne Scheel 

Povl Skov 

 

Afbud 

Køge, Lolland, Faxe, Stevns og Solrød 

 

 

Referent 

Anita Scheel 
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1. Godkendelse af referat fra 22. september 

 

Godkendt.  

Økonomigruppen oplyses op, at hoteldøgn som afregningsmetode for 

aflastning bibeholdes. 

Det aftales, at møderne fremover afholdes i Administrationen, 

Rådmandshaven 20. 

 

2. Siden sidst 

- Ændringer i styregruppen. 

- Referat fra sidste møde i styregruppen. 

 

Sekretariatet orienterede om, at temadag og vidensdeling om mest 

specialiserede tilbud den 4. november og kick-off møde om ny proces for 

rammeaftale 2018 den 25. november. 

 

3. Den nye økonomianalyse 

Vejledning vedlagt.  

Opstart budget 2017. 

Forelægges styregruppen i januar. 

Spørgsmål fra Slagelse vedr. BPA. 

 

Økonomigruppen anbefaler, at økonomianalysen udarbejdes en gang årligt 

med regnskabstal fordelt på målgrupper, da kommunerne ikke udarbejder 

budget fordelt på målgrupper, men på funktioner og grupperinger i 

kontoplanen. Kontoplanen indeholder kun målgruppeopdeling på få områder, 

og budgettet er evt. ikke fordelt ud på alle grupperinger under en funktion, der 

kunne vise overordnet målgruppe. Dette medfører, at der i forvejen må 

foretages manuel opgørelse af regnskabstal for at levere de ønskede data på 

målgruppeniveau. I nogle tilfælde vil data fra fagsystemer kunne anvendes 

sammen med data fra økonomisystemet til at finde de relevante oplysninger. 

 

Faglige synspunkter for ovenstående sendes til Povl og Anita senest den 16. 

december. 

 

 

§ 96 indsættes af Per Trodsøe. 

 

Kun § 32 på børneområdet er med, andre paragraffer skal vel også med. 

Roskilde og Næstved har efter mødet haft en dialog om at medtage § 66. 

 

4. Regnskab 2015 

Kort orientering fra Holbæk på status. 

 

Holbæk sender takstanalyse regnskab 2015 til Povl og Anita senest den 20. 

december. 

 

http://rs17.dk/media/12108/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_07102016.pdf
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5. Økonomianalyse - turnusordning mellem kommuner 

Stevns har meddelt de ikke kan deltage i ordningen – hvordan forholder 

økonomigruppen sig til det? 

 

Økonomigruppen ønsker punktet kommer i styregruppen. 

 

Oversigt over turnusordning vedhæftes. 

 

Økonomigruppen ønsker årshjul for:  

Redegørelse for styringstiltag 

Takstanalyse 

Økonomianalyse 

 

6. Takstaftale 2017 

Opdatering – ingen kommuner har indsendt forslag til ændringer. 

 

Det aftales, at Roskilde og Regionen sammen kigger på 2018 udgaven i starten 

af 2017. 

 

7. Udsendelse af redegørelsesskabelon til kommunerne 

Orientering. 

 

Sendes ud den 2. december til rammeaftalekontaktperson for økonomi. 

 

8. Fastsættelse af serviceniveau for socialpædagogisk støtte under ferier 

Slagelse. 

Udsat fra sidste møde. 

 

Notat fra Lejre vedhæftes. 

Notat fra Holbæk eftersendes, når det er modtaget. 

 

9. Egenbetaling 

Vordingborg. 

 

Lovgrundlaget og rammeaftalen er gældende. 

Roskilde har taget fat på § 108 og Ringsted påtænker at gøre det samme. 

Udkast til brev og lille skriv fra Slagelse vedhæftes til info. 

 

10. Sikrede pladser 

Lolland. 

 

Udsættes til Lolland deltager. 

 

Ekstra regning til kommunerne vedr. Kofoedsminde er sendt for sent ud, 

regionen beklager.  

 

Notat fra regionen vedhæftes. 
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11. Socialtilsyn Øst takster 

Lolland. 

Tilsynets takster ligger højere end forudsat og end kommunerne er blevet DUT 

kompenseret for. Se punkt 6 i styregruppereferatet og punkt 2.6 i referat fra KKR 

Sjælland. 

 

Underskud indregnes 2 år efter og så stiger taksterne. 

 

KKR har bedt om sammenligning med de andre regioner. Der er stor politisk 

bevågenhed på at holde taksterne i ro. 

 

12. Beskrivelse af dataleverancer og dataudveksling 

Lolland. 

Nedsættelse af arbejdsgruppe? 

Materiale vedhæftet. 

 

Udsættes til Lolland deltager i mødet. 

 

Ringsted er sammen med 3 kommuner i København og 4 kommuner i Vest med 

i en KORA kortlægning af indberetningerne til DS. Ringsted orienterer på et 

kommende møde om undersøgelsen. 

 

13. Fremtidig mødefrekvens 

Sekretariatet foreslår 5 årlige møder. 

 

Økonomigruppens møder planlægges efter styregruppens møder. 

 

Forslag til mødeplan for 2017 vedhæftes. 

 

14. Etablering af økonomigruppe på tværs af regionerne 

Lolland. 

 

Povl har videresendt forslaget til KL. 

 

15. Evt. 

 

Odsherred: 

Ønsker flere takster til fysisk handicappede – hvordan løses det? 

Økonomigruppen anbefaler man beskriver takstdifferentieringen i 

budgetlægningsprocessen, en del af det vedtagne budget, varsle andre 

kommuner, revisitering af borgere, husk tilsyn. 

 

Guldborgsund: 

Andre der har samme problemstilling med hvem der doserer medicin på § 108 

tilbud? Medarbejdere får pillekursus, men vil gerne have hjemmeplejen til det, 

så utilsigtede hændelser undgås. Hvad hører under socialpædagogisk 

bistand/ydelser og hvad med mellemkommunal refusion? Andre gode forslag 

http://rs17.dk/media/12108/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_07102016.pdf
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_80583/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-lland_den_22.PDF
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end dem der blev drøftet på mødet kan sendes til Guldborgsund. 

 

 


