
 

 

 

 

 

 

Referat Økonomigruppemøde 

 

Mødedato Fredag den 29. januar 2021 

Tid Kl. 11.30-13.00 

Sted Webex – se link i outlookinvitation 

 

  

Mødedeltagere: 

Faxe Kommune 

Greve Kommune 

Guldborgsund Kommune  

Holbæk Kommune 

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  

Pia Bille og Lise Weinhandler, Region Sjælland 

Katrine Magelund, KL 

 

Referent 

Povl Skov, Rammeaftalesekretariatet 

 

Dagsordenspunkter på økonomigruppemøde  

 

0. Kort præsentation pga. nye medlemmer 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 6/2-2020 

2. Siden sidst og nyt fra Rammeaftale Sjælland  

3. KLs nationale standardkontrakter 

4. Takstbekendtgørelse og takstaftale 

5. Takstændringer jf. spørgsmål fra Kalundborg   

6. Kommunernes mulighed for at yde kompensation for sociale tilbuds merudgifter til COVID-

19  

7. Tilsynstakster- Socialtilsyn Østs taster for 2021 v/ Lolland 

8. Evt. 

 

 

0.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.  

  

www.RS17.dk 

 

 

 

 

 

http://www.rs17.dk/
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Bilag:  

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

kommissorium.aspx 

• Kommissorium for økonomigruppen https://rs17.dk/media/8825/kommissorium__konomi-

gruppen_rs17.pdf 

 

Beslutning: 

• Præsentationsrunden blev gennemført med velkommen til de nye medlemmer 

 

 

1.Godkendelse af referat fra møde 6/2-2020  

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At økonomigruppen godkender referatet 

 

Bilag: 

• Referat fra økonomigruppemøde 6/2-2020: https://rs17.dk/media/15992/referat__kono-

migruppem_de_rammeaftale_sj_lland_06022020.pdf 

 

Beslutning: 

• Referatet er udsendt efter mødet i februar 2020. Da der ikke er indkommet kommenterer 

betragtes referatet som godkendt. 

 

 

 2. Siden sidst og nyt fra Rammeaftale Sjælland – 25 min 

 

Beslutningstema: Der orienteres om div. sager bl.a. Rammeaftale 2021-22 og Særlige pladser   

 

Baggrund: 

Styregruppen har siden sidste økonomigruppemøde 6/2-2020, afholdt møder 21/2, 17/4, 15/5, 

26/6, 14/8, 23/10 og 11/12-2020. Sekretariatet orienterer kort om udvalgte sager jf. nedenfor. 

Sagerne er yderligere beskrevet i referater fra styregruppemøderne på hjemmesiden 

 

Bilag:  

• https://rs17.dk/styregruppen/moedereferater.aspx 

 

Udvalgte sager til orientering: 

 

A) Rammeaftale 2021-22. 

- Fokusområder og implementering 

 

Beslutningstema: 

Økonomigruppen orienteres og giver input ift. implementering af rammeaftale 2021-2022.  

 

Baggrund: 

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. 

december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaf-

talens overordnede formål er at sikre, at der de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det 

specialiserede social- undervisningsområde. Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel 

(behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomisty-

ringsdel). Samlet er rammeaftale 2021-2022 et resultat af en proces med inddragelse af politi-

kere, brugere, handicaprådsrepræsentanter, fagdirektører og chefer gennemført fra efteråret 2019 

til sommeren 2020. Status er at Rammeaftale 2021-2022 pr. ultimo 2020 er godkendt af samtlige 

kommuner i Region Sjælland.  

 

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

1. Styrket mellemkommunalt samarbejde 

2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder 

3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende 

https://rs17.dk/netvaerksgrupper/faelles-kommissorium.aspx
https://rs17.dk/netvaerksgrupper/faelles-kommissorium.aspx
https://rs17.dk/media/8825/kommissorium__konomigruppen_rs17.pdf
https://rs17.dk/media/8825/kommissorium__konomigruppen_rs17.pdf
https://rs17.dk/media/15992/referat__konomigruppem_de_rammeaftale_sj_lland_06022020.pdf
https://rs17.dk/media/15992/referat__konomigruppem_de_rammeaftale_sj_lland_06022020.pdf
https://rs17.dk/styregruppen/moedereferater.aspx
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4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt 

5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud   

6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation 

 

Udviklingsdel 

1. Styrket mellemkommunalt samarbejde 

Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommu-

nerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud 

med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte.  

 

2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder 

Mål: Vi skal skabe bedre vilkår for at sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væ-

sentlige psykiske vanskeligheder styrkes. 

 

3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende 

Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at 

vi sammen kan udvikle og retningssætte på det specialiserede social- og specialundervisningsom-

råde.  

  

4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt 

Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i 

indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre an-

vendelse af de tilgængelige ressourcer. 

 

Styringsdel 

5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud   

Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort 

og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til 

sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.  

 

6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation 

Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og special-undervisnings-

område 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. 

 

Anbefalinger fra KKR Sjælland: Takstanbefaling 2021-2022  

I rammeaftaleaftale 2021-2022 er det besluttet (som i rammeaftale 2018-2020), ikke at bruge 

”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduk-

tion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsopti-

mering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgifts-

styring generelt, herunder ved køb hos private. Takstanbefaling for 2021-2022 er indarbejdet i fo-

kusområde 6. 

 

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.  

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

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

rådet, faglige arrangementer om kompetenceudvikling på hjerneskadeområdet, arbejde med revi-

sion af takstaftalen og ny takstbekendtgørelse samt arbejdet med standardkontrakter.  

 

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. rammeaftale 2023-

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

 

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

velsen af de sidste to rammeaftaler, kan det overvejes hvorledes der skabes involvering af bru-

ger/pårørende repræsentanter i implementeringsarbejdet. 

 



  Side 4 af 16 sider 

 

Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har nedsat en arbejdsgruppe som sammen med styre-

gruppens formandskab og sekretariatet skal arbejde med hvordan processen for implementering 

af Rammeaftalen tilrettelægges.  

 

Styregruppeformanden og sekretariatet har efterfølgende afholdt møde med netværksgruppernes 

tovholdere ultimo 2020 for at få deres input ift. implementering af rammeaftalen 2021-2022 både 

ift. proces og indhold, organisering og konkret ned i de enkelte fokusområder.  Netværksgruppe-

tovholderne havde følgende generelle pointer ift. fokusområderne: 

• Der har været mangel på en egentlig tovholder og der ønskes en projektleder som har rå-

dighed over ressourcer samt flere projektledere på chefniveau 

• Det kniber med fælles forpligtelse (og ressourcer) og herunder fælles forpligtelse ift. at få 

formuleret fælles succeskriterier samt forpligtelse ift. implementering og at det i højere 

grad lykkes at skabe resultater 

• Vi skal være enige på tværs af kommunerne om at stå sammen og gøre det handlingsori-

enteret, men spørgsmålet er om alle kommuner skal forpligte sig til det hele, da kommu-

nerne er meget forskellige. 

• Ressourcespørgsmål er afgørende ift. tovholdere og medarbejdere – hvor mange timer er 

der til opgaven og hvem skal løse den 

• Opsummerende skal RS være andet end programerklæringer og hvis vi skal løse opgaven 

er vi nødt til at afsætte ressourcer og formulere konkrete opgaver der kan ses og mærkes 

ift. borgerne. Det er vigtigt at kommunerne kan committe sig ift. det som har størst rele-

vans for dem. På tværs skal formidles fælles konkrete effekter. Modellen kunne f.eks. være 

at afsætte nogle af de fælles midler til kommunerne. Endelig skal chefniveauet gøres an-

svarligt 

• Netværksgruppetovholderne inviteres til at deltage i direktør/chefmødet om implemente-

ring af rammeaftalen primo 2021 

 

Grundet Covid-19 situationen er det primo 2021 besluttet at udskyde dialogmødet om implemen-

tering af rammeaftale 2021-22 til medio 2021, da de relevante aktører pt er stærkt optaget af Co-

ronarelaterede opgaver. Program og indhold for dialogmødet behandles på styregruppemøde 26/3 og 

tidspunkt for afvikling af seminar kunne f.eks. være ultimo april. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At økonomigruppen tager orienteringen til efterretning og giver input ift. implementerings-

processen 

 

Bilag:  

• Oversigt over fokusområder 2021-22 med mål, indhold og ønskede resultater 

• Rammeaftale 2021-2022: https://rs17.dk/media/16490/rammeaftale_p__det_specialise-

rede_social-_og_specialundervisningsomr_de_2021-2022.pdf 

 

Beslutning: 

• Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning og der var opbakning til en implemente-

ringsproces ift. rammeaftale 2021-22 som involverer netværksgrupperne. 

 

 

B) Status for de særlige pladser 

 

Beslutningstema: Økonomigruppen orienteres 

 

Baggrund  

Folketinget har den 8.6.2017 vedtaget, at regionerne skal: ”etablere særlige pladser på psykiatri-

ske afdelinger som en del af deres sygehusvæsen”.  

 

Formålet med pladserne er at tilbyde en intensiv og helhedsorienteret behandlings- og rehabilite-

ringsindsats med henblik på at stabilisere patientens helbred og forbedre patientens evne til at 

mestre hverdagen, herunder ved psykiatrisk behandling og frivillig misbrugsbehandling og ved so-

cialfaglige indsatser, beskæftigelse og aktiviteter.  

 

https://rs17.dk/media/16490/rammeaftale_p__det_specialiserede_social-_og_specialundervisningsomr_de_2021-2022.pdf
https://rs17.dk/media/16490/rammeaftale_p__det_specialiserede_social-_og_specialundervisningsomr_de_2021-2022.pdf
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På landsplan er oprettet 150 pladser og heraf er i Region Sjælland oprettet 23 pladser i Psyki-

atrien, hvor 7 pladser er åbnet pr. 1/6-2018 og 16 pladser er åbnet 1/12-2018. 

 

Der er nedsat en regional styregruppe for de særlige pladser, som løbende afholder møder, mens 

tværregionale drøftelser på kommunalt niveau foregår i Koordinationsforum i regi af KL. Der ud-

sendes regelmæssigt nyhedsbreve til kommunerne fra de særlige pladser og de særlige pladser 

drøftes ligeledes løbende i styregruppen for Rammeaftale Sjælland. 

 

De generelle erfaringer i Sjælland er, at man i kommunerne har et godt samarbejde med Regio-

nen, der er driftsherre for pladserne, som kommunerne primært finansierer. Der har i hele perio-

den været høje belægningsprocenter også set i forhold til de øvrige regioner, og i perioder har der 

været fuld belægning. I 2019 har gennemsnitligt været besat 20 ud af 23 pladser, og i 2020 har 

der i de første 2 kvartaler været en belægning på gennemsnitligt 21 ud af 23 pladser.  

 

Primo juni 2020 var der en hændelse på de særlige pladser i Vordingborg, hvor flere beboere 

havde en voldsom og udadreagerende adfærd med hærværk og trusler. Efterfølgende besluttede 

psykiatriledelsen fra 6/7-2020 midlertidigt at tage 7 af de særlige pladser ud af drift for at styrke 

den faglige kvalitet i tilbuddet, og samtidig igangsattes en række tiltag for at styrke medarbejder-

gruppen. 

 

Belægningen i 3. kvartal 2020 har gennemsnitligt været 17 pladser. Den midlertidige nedlukning 

af de 7 pladser er ultimo 2020 forlænget indtil 31/3-2021. Kommunerne betaler ikke tomgangs-

drift for de nedlukkede pladser.  

 

I forbindelse med aftale om kommunernes økonomi 2021 har Regeringen indgået en aftale om, at 

der gennemføres justeringer af modellen for de særlige pladser med virkning fra september 2020, 

der sikrer, at uudnyttede pladser kan anvendes i den almindelige psykiatri.  

Den kommunale betaling bortfalder for ommærkede pladser, og reduceres generelt for særlige 

pladser, der står tomme, hvor kommunal medfinansiering af uudnyttede pladser sænkes til 75 pct. 

af den kommunale takst. 

 

Regionerne får mulighed for at ’ommærke’ ledige særlige pladser til brug i den almindelige psyki-

atri. Regionerne har således beslutningskompetencen mht. ommærkning af sengepladser, men 

beslutningen skal træffes i dialog med kommunerne. De særlige pladser kan ommærkes hver 6. 

mdr., og den enkelte region kan maksimalt ommærke 25 pct. af de særlige pladser, svarende til 

36 pladser ud af 150 på landsplan, og for Region Sjælland: maks. 5 ud af 23 pladser. Et flertal af 

de øvrige regioner har ommærket eller planlægger at ommærke 10-25% af de særlige pladser til 

brug i den almindelige psykiatri. 

 

Aktuel status på belægningen i de særlige pladser i Region Sjælland i 4. kvartal af 2020 er gen-

nemsnitligt 13 belagte pladser ud af 16 pladser (7 pladser er midlertidigt lukket indtil 31/3-2021). 

Baggrunden for den faldende belægning er ifølge Region Sjælland, at der hen over de sidste må-

neder har været udslusning af borgere - enten fordi borgeren ved revurdering i visitationsforum-

met 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, og kommunerne er opfordret til fortsat at fremsende anmodnin-

ger 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. For den kommunale del gennemføres bl.a. gruppein-

terview af direktører og chefer/ledere samt en spørgeskemaundersøgelse af fagpersoner, og ende-

lig indsamles økonomidata. Evalueringen forventes færdig medio 2021. 

 

På baggrund af bl.a. det faldende belægningstal i 4. kvartal, har styregruppen for rammeaftale 

Sjælland ultimo 2020 besluttet at anbefale, at der ommærkes 25% dvs. 5 af de 23 særlige pladser 

til psykiatripladser, og at det belyses, hvor borgerne visiteres fra, og hvor de udsluses til. Beslut-

ning om ommærkning af sengepladser skal træffes i dialog med kommunerne, og der skal foreta-

ges en høring af kommunerne om behovet for pladser det kommende år. Sagen omkring om-

mærkning af pladser drøftes videre på det kommende møde i den regionale styregruppe for de 

særlige pladser.  
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Indstilling:  

Det indstilles, at Økonomigruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag: 

• Nyhedsbrev for de særlige pladser i psykiatrien december 2020 https://rs17.dk/me-

dia/16598/nyhedsbrev_de_s_rlige_pladser_i_psykiatrien_region_sj_lland_decem-

ber2020_docx.pdf 

 

Beslutning: 

• Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

C) Kommunernes økonomiske forpligtigelse overfor domfældte, udviklingshæmmede 

grønlandske og færøske borgere II 

 

Baggrund: 

På styregruppemøde 14/8, besluttede styregruppen at anbefale overfor K17 og KKR at der rejses 

en politisk sag, i anledning af at de grønlandske myndigheder har ændret praksis, og afviser beta-

ling for anbragte udviklingshæmmede borgere, når de får en dansk dom. Styregruppen besluttede 

at indstille til K17 og KKR at der arbejdes videre med at betalingsforpligtelsen forbliver hos Grøn-

land/Færøerne, der ikke selv har etableret de nødvendige tilbud, da denne giver mest mening 

også ift. retssikkerhed og herunder opfordres KL til at indgå i dialog med Social- og Indenrigsmini-

steriet om en lovændring eller nyfortolkning af gældende lov, således det ikke bliver danske kom-

muner, der skal betale for domfældte grønlandske borgeres placering i Danmark efter ny dansk 

dom. K17 og KKR har på møder hhv. 21/8 og 7/9 tiltrådt anbefalingen. 

 

Sagen er primo oktober 2020 er rejst af KL, som har fremsendt vedlagte brev vedr. domfældte 

udviklingshæmmede grønlandske og færøske borgere, til social- og indenrigsministeren.  

 

Bilag:  

• Brev til SIM vedr. domfældte udviklingshæmmede grønlandske og færøske borgere 

 

Beslutning: 

• Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning og Lolland orienterede supplerende 

 

 

D) Møde i det tværregionale Koordinationsforum i KL 20/11 

 

Beslutningstema: Økonomigruppen orienteres  

 

Baggrund: 

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

center Refsnæs, Kofoedsminde, Domfældte udviklingshæmmede grønlandske og færøske borgere, 

Kapacitet på sikrede institutioner, Særlige pladser i psykiatrien og Regeringens evaluering 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 søger 

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 initiativer 

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

• 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 borgere, 

https://rs17.dk/media/16598/nyhedsbrev_de_s_rlige_pladser_i_psykiatrien_region_sj_lland_december2020_docx.pdf
https://rs17.dk/media/16598/nyhedsbrev_de_s_rlige_pladser_i_psykiatrien_region_sj_lland_december2020_docx.pdf
https://rs17.dk/media/16598/nyhedsbrev_de_s_rlige_pladser_i_psykiatrien_region_sj_lland_december2020_docx.pdf
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der kan rummes på andre tilbud. Suppleret med oversigt over kommuneopdelt brug på Ko-

foedsminde  

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

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

krav. 

 

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

muner angående situationen på Kofoedsminde, som foreslås udsendt fra formændene for De Ad-

ministrative 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 sva-

ret 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 Re-

gioner 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 løsningsspor.  

 

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

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

opbakning til arbejdet, også fra private aktører, men også mange bemærkninger. Forventer det vil 

skubbe tidsplanen til primo 2021. Rammeaftale Sjællands bemærkninger er vedlagt i bilag 

 

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

forventes at indgå i evalueringens spor 2. 

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 fremlægge 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  

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At økonomigruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag: 

• Referat af møde i Koordinationsforum 20/11 

 

Beslutning: 

• Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

3. KLs nationale standardkontrakter – 15 min 

 

Beslutningstema: Økonomigruppen orienteres og drøfter børnekontrakt og implementering   

 

Baggrund: 

Baggrunden for udarbejdelsen af en standardkontrakt er, at regeringen og KL med økonomiaftalen 

for 2020 aftalte at igangsætte initiativer, der bidrager til at skabe mere gennemsigtighed i takst-

strukturen. Initiativerne udspringer af løsningsmodeller fra en arbejdsgruppe vedrørende køb og 

salg af pladser og indsatser på det sociale område. Herunder blev det aftalt at udarbejde en ska-

belon til en standardkontrakt, som kommunerne og leverandører kan anvende i forbindelse med 

køb/salg af ydelser og indsatser på det specialiserede socialområde. 
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Der har været nedsat en arbejdsgruppe i regi af rammeaftalesamarbejdet med deltagelse fra 

kommuner og regioner, der har udarbejdet en skabelonen til standardkontrakten. Der udarbejdes 

en skabelon for voksenområdet og en for børne- og ungeområdet. Skabelonen ledsages af en vej-

ledning. 

 

Standardkontrakten vil være frivillig at anvende, men det vil fra KL’s side blive anbefalet at an-

vende den ved køb/salg af ydelser og indsatser på det specialiserede socialområde.  

 

KL har primo november 2020 udsendt udkast til standardkontrakt på voksenområdet og medio ja-

nuar 2021 på børneområdet, til kommentering i rammeaftalernes økonomi/takstgrupper.  

 
Sekretariatet har pr. 20/1 været til møde med KL og de andre rammeaftalesekretariater omkring status 

for arbejdet med den nationale standardkontrakt og KLs forslag til  implementeringsplan. 

 

KL forventer at begge kontrakter er færdige og klar til udsendelse 1/3. Efterfølgende er det planen 

at starte implementeringsaktiviteter op i ultimo april/primo maj (webinarer mv.) og herunder til-

passet behandlingen af kontrakterne i de respektive regioner.  
 

Der var på mødet opbakning til KLs forslag til implementeringsplan som er vedlagt. Ift. kommuni-

kation informerer KL også deres myndighedsledernetværk. Der orienteres også kort om standard-

kontrakterne på næste møde i Koordinationsforum i april. 
 

Sekretariatet har medio januar modtaget en henvendelse fra en kommune i vores region som oplever 

en uhensigtsmæssig formulering i vores standardkontrakt punkt 6 jf. nedenfor ift. private leverandører:  
  

”Punkt 6. Sidste del : ”For private tilbud beregnes taksten ved godkendelse af tilbuddets budget. Så-

fremt taksten ændres skal den private leverandør orienterer køber herom”. 
Denne sætning foranlediger at vi hvert år må acceptere godkendte budgetter (godkendt af Tilsynet) fra 

de private leverandører med takststigninger langt over den ellers aftalte PL og centralt overhead frem-

skrivning.”  (For Rammeaftale Sjællands standardkontrakt på voksenområdet se https://rs17.dk/ram-

meaftalen/rammeaftale-2021-2022.aspx - bilag 8) 
  
Efter aftale med pågældende kommune er KL spurgt ift. denne problematik i den nationale standard-

kontrakt og herunder om det er en problematik KL er stødt på i arbejdet med den nationale standard-

kontrakt og hvordan er den håndteret? 

 

KL har svaret at det er noget af det, der er blevet drøftet i arbejdet. KL har skærpet formuleringen 

i forhold til regulering af takst, så takstændringer udover pl kræver købers accept. Formuleringen 

ser pt. ud som nedenfor – bemærk, at den ikke er endelig godkendt: 
  

1. Regulering af takst Prisen på indsatserne kan reguleres årligt som følge af den generelle 

pris- og lønudvikling. Øvrige ændringer i prisen kræver købers skrift-

lige accept (jf. pkt. 14 om genforhandling)  

  

Reguleringer som følge af pris- og lønudviklingen følger KL’s aktuelle 

skøn på tidspunktet for takstfastsættelsen (fremgår af KLs hjemme-

side).  

  

Leverandøren skal orientere køber om evt. reguleringer af taksten se-

nest d. 15. december året inden, den ændrede takst træder i kraft. 

  
  

Ift. implementering af de nationale standardkontrakter og evaluering af rammeaftale sjællands 

standardkontrakter er det aftalt at standardkontraktarbejdsgruppen efter modtagelse af de fær-

dige nationale kontrakter fra KL, drøfter implementering og evaluering sam evt. revision ift. hhv. 

de nationale kontrakter og rammeaftale sjællands kontrakter. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At økonomigruppen tager orienteringen til efterretning  

https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2021-2022.aspx
https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2021-2022.aspx
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• At økonomigruppen drøfter børnekontrakt, implementering af de nationale standardkon-

trakter og evaluering samt evt. revision af rammeaftale sjællands kontrakter.  

Bilag:  

• Høringssvar Sjælland ift. voksenkontrakter 

• Implementeringsplan fra KL 

• Kontrakter og vejledninger til børnekontrakt 

 

Beslutning: 

• KL deltog under punktet og orienterede om sagen 

• Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning 

• Region Sjælland gav eksempler fra deres høringssvar ift. børnestandardkontrakten som 

indgang til drøftelsen. 

• Økonomigruppens drøftelser samt høringssvar indgår i det samlede høringssvar til KL 

• KL forventer at udsende de færdige nationale standardkontrakter primo marts, hvorefter 

standardkontraktarbejdsgruppen drøfter og fastlægger den videre proces ift. behandling og 

implementering og herunder også ift. rammeaftale sjællands standardkontrakter. 

 

 

4.Ny takstbekendtgørelse og revision af takstaftale – 15 min 

 

Beslutningstema: Økonomigruppen orienteres og drøfter revision af takstaftale og ny takstbe-

kendtgørelse  

 

Baggrund 

Regeringen og KL har i økonomiaftalen 2020 aftalt øget gennemsigtighed i takststrukturen via: 

1.Justering af takstmodellen med opdeling af taksten i en basis og ydelsestakst.  

 

2.Finansieringsmodel for sundhedslovsydelser til borgere på botilbud ændres så omkostninger til 

sundhedsfaglig behandling, der er led i opholdet, indregnes i taksterne på botilbud og at borge-

rens aktuelle opholdskommunes udgifter til øvrige sundhedslovsydelser dækkes af den tidligere 

opholdskommune. Dette med forventet ikrafttræden hhv. 1/1-2022 for ændring af serviceloven, 

mens tidspunktet for ikrafttrædelse af ændring af sundhedsloven og retssikkerhedsloven pt. (pr. 

ultimo november 2020) er uafklaret.  

 

3.Udarbejdelse af standardkontrakt som anbefales anvendt ved køb/salg af ydelser og indsatser 

på det specialiserede socialområde. Standardkontraktskabeloner forventes at ligge klar på sekre-

tariaternes hjemmeside og Tilbudsportalen medio 2021. 

 

Økonomigruppen har på møde 6/2-2020 nedsat en arbejdsgruppe til udarbejdelse af ny takstaf-

tale (2021-2022), bestående af repræsentanter fra Slagelse kommune, Holbæk kommune, Næst-

ved kommune og Roskilde kommune. Arbejdsgruppen vil tage udgangspunkt i den nye takstbe-

kendtgørelse. 

 

Medio december 2020 har KL meddelt at Social- og Indenrigsministeriet har nu givet dem besked 

om, at de ikke har mulighed for at have at ændringer i finansieringsbekendtgørelsen med opdeling 

af basis- og servicetakst klar 1. februar 2021 mhp. ikrafttræden 1. januar 2022. I stedet er der nu 

to muligheder: 

a) Ændringerne kan være klar 1. juli 2021 mhp. ikrafttræden 1. januar 2022.  

b) Eller processen skydes et år med ikrafttræden 1. januar 2023. 

Rammeaftalesekretariaterne har spurgt deres respektive kommuner. 

 

Fra Rammeaftale Sjællands kommuner er meldingen at flere af dem tror at de kommer til at over-

hale den nye takstbekendtgørelse indenom, hvis opdelingen i basis- og servicetakst først sker med 

virkning fra 1.1.2023. Det medfører risiko for, at ændringen bliver implementeret forskelligt fra 

kommune til kommune, hvis der ikke er en beskrivelse og vejledning af opdeling i basis- og ser-

vicetakst. Det må være at foretrække at kommunerne kan få reglerne midt i 2021 med implemen-

tering pr. 1.1.2022.  Det er vigtigt at se at komme i gang, men så er det også vigtigt, at kommu-

nerne hurtigst muligt får vejledning/udmelding om, hvad der skal indeholdes i henholdsvis basis- 

og servicetakst, så kommunerne både selv får tid til beregning, og der også bliver mulighed for at 

have dialog med de selvejende institutioner med driftsoverenskomst, hvor kommunerne bidrager 

til takstberegningen. Det er afgørende, at det er incl. vejledningsmateriale mv. fra ministeriets 
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side, så kommunernes proces med beregning samt politisk godkendelse kan ske sammen med 

budgettets vedtagelse senest 15. oktober og der er enighed om at der skal lægges pres på, så 

kommunerne kan få materiale til at udarbejde opdelte takster efter så tidligt som muligt. En en-

kelt kommune og Region Sjælland foretrækker b) Processen skydes et år med ikrafttræden 1. Ja-

nuar 2023 og dette er valgt ud fra den normale proces der er med budgetlægningen i regionen og 

vil være svært at implementere allerede 1.januar 2022 ved en bekendtgørelse der først vil ligge 

klar til sommer 2021. 

 

Ifølge KL peger de samlede tilbagemeldinger fra alle kommuner og regioner i forhold til ændring af 

finansieringsbekendtgørelsen at ikrafttrædelse skydes til 2023. KLs tilbagemelding til SIM ift. æn-

dringen i finansieringsbekendtgørelsen vil være at foreslå at ikrafttrædelse skydes til 2023. 
Det har både betydning for 1 og 2 (om sundhedslovsydelser i taksten) ovenfor, da det vil være én 

samlet ændring. Mht. mellemkommunal refusion for øvrige sundhedslovsydelser er det desværre 

stadig uafklaret. 
 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At Økonomigruppen tager orienteringen til efterretning 

• At økonomigruppen drøfter revision af takstaftale og ny takstbekendtgørelse  

 

Bilag: 

• Takstaftale 2021 i rammeaftale 2021-2022: https://rs17.dk/media/16462/bilag_2_takstaf-

tale_2021_november_2020.pdf 

 

Beslutning: 

• KL deltog under punktet og orienterede om sagen 

• Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning 

• Takstbekendtgørelsen forventes på nuværende tidspunkt klar til sommeren 2021 og med 

ikrafttrædelse 1/1-2023. 

• Arbejdet med revision af takstaftalen for 2022 afventer modtagelsen af standardkontrak-

terne og forventes opstartet marts 2021 

• I forbindelse med revision af takstaftalen blev opfordret til ”at starte forfra” med teksten og 

der var opbakning til dette.  

• Beskrivelse af standardkontrakter mv. indgår i den reviderede takstaftale. 

• I arbejdet med revisionen af takstaftalen indgår også spørgsmål rejst under pkt 5. 

 

 

5.Takstændringer jf. spørgsmål fra Kalundborg  - 10 min 

 

Baggrund: 

Kalundborg har primo januar 2021 rettet henvendelse til sekretariatet som har rundsendt deres 

spørgsmål om takstændringer til økonomigruppen 

  

Kalundborg Kommune har af flere omgange internt drøftet nedenstående spørgsmål både ift. egne 

og eksterne takster, og har umiddelbart svært ved at finde svar på dem i rammeaftalen. 

  

• Må man lade en takst stige midt i året? fx i forbindelse med påbud fra tilsynet. 

• Hvor stor skal en takststigning være før den skal varsles og begrundes? 

• Hvor lang tids varsel skal gives  inden en takst kan stige? 3 måneder kan være en udfor-

dring, da taksterne først kan endeligt beregnes efter budgetvedtagelsen. 

 

Kalundborg vil meget gerne have de andre kommuners tolkning. 

 

Region Sjælland, Holbæk, Næstved og Roskilde har svaret 

 

To af svarene anfører at man ikke kan lade en takst stige midt i året Iht. BEK nr. 1017 af 

19/08/2017 – her står i § 10 stk. 2: Takten skal beregnes for et år ad gangen. Det underskud der 

evt. bliver konsekvensen af påbuddet, må efterreguleres iht. §§ 3-7 

 

https://rs17.dk/media/16462/bilag_2_takstaftale_2021_november_2020.pdf
https://rs17.dk/media/16462/bilag_2_takstaftale_2021_november_2020.pdf
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Et af svarene skelner mellem om der er tale om både eksterne offentlige eller eksterne private le-

verandører og er enig med de to forrige så vidt det handler om leverandører i kommuner og regio-

nen, som er omfattet af rammeaftalen. Men kommunen har haft et eksempel på privat leverandør 

som midt i året, efter påbud fra tilsynet, satte taksten op. Det var og er ikke et alternativ at op-

sige kontrakten og flytte borgerne. Virksomheden har ikke mulighed for at afvente afregning fra 

kunderne til 2 år senere. Der efterlyses erfaringer med dette 

 

Et sidste svar henviser i forbindelse med debatten om muligheden for at betale merudgifter for 

Corona til private og andre tilbud, til SIM’s orientering af 10.12.2020 (se vedlagte i bilag til pkt. 

6).  Inden for reglerne for sociale tilbud kan man godt øge takster, selvom det er midt i året.  

Økonomigruppen har været involveret i enkelte sager, hvor kommuner havde fejlberegnet en 

takst og derfor bad om lov til at ændre denne og anbefalede det i indstilling til styregruppen 

 

”De sociale tilbud har mulighed for at hæve taksterne  

Det bemærkes, at der med ”sociale tilbud” i forbindelse med denne og den følgende kompensati-

onsmulighed menes takstfinansierede tilbud, der er oprettet efter lov om social service, og som er 

omfattet af § 8 i bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social ser-

vice samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner.  

 

Social- og Indenrigsministeriet offentliggjorde i juni 2020 et Q/A på ministeriets hjemmeside om 

de sociale tilbuds håndtering af merudgifter til COVID-19.  

Det fremgår blandt andet af ministeriets offentliggjorte Q/A, at der inden for gældende regler er 

mulighed for at øge taksterne for sociale tilbud efter serviceloven som følge af COVID-19-relate-

rede ekstraudgifter. Hvis tilbuddene således ikke kan afholde deres COVID-19-relaterede ekstra-

udgifter inden for det almindelige driftsbudget, kan de hæve deres takster, selv om det er midt i 

året, da budgetforudsætningerne har ændret sig.  

I givet fald skal takstændringerne ske på baggrund af et ændret budget, som skal godkendes af 

socialtilsynet. Det anførte har som konsekvens, at tilbuddene kan få merudgifterne dækket af 

kommunerne via hævede takster.” 

 

Kalundborg indleder punktet og Region sjælland, Holbæk, Næstved og Roskilde supplerer  

 

Indstilling: 

Det indstilles:  

• At økonomigruppen tager orienteringen til efterretning og drøfter Kalundborgs spørgsmål 

 

Beslutning: 

• Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning 

• Takster beregnes for et år af gangen og ift. evt. overskud/underskud (+/- 5% jf. takstbe-

kendtgørelsen) reguleres ligeledes årligt i forbindelse med ny takstberegning.  

• Takstændringer skal være en undtagelse, som kun anvendes i særlig tilfælde. 

• Undtagelsesvise takstændringer midt i året forudsætter væsentlige og uforudsete ændrin-

ger. 

• Ift. de private tilbud er erfaringen at praksis ift. takstændringer midt i året varierer 

• Der opfordres generelt til dialog mellem køber og sælger  

• Spørgsmål omkring takstændringer og herunder både ift. offentlige og private tilbud indgår 

i arbejdet med revision af takstaftalen jf. pkt. 4 

• De nye nationale standardkontrakter tager også eksplicit stilling til takstændringer. 

 

 

6. Kommunernes mulighed for at yde kompensation for sociale tilbuds merudgifter til 

COVID-19  - 10 min 

 

Baggrund: 

SIM har pr. 10/12 udsendt mail/brev: ”Orientering om kommunernes mulighed for at yde kom-

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

 

Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har kort drøftet sagen på styregruppemøde 11/12-2020.  

 

Styregruppens seneste behandling af sagen var derudover på styregruppemøde 14/8 ( pkt.4) - 

hvor Styregruppen besluttede:   
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• at henstillingen af 30/3 opretholdes og at sagen ikke genoptages medmindre der kommer 

konkrete forslag fra styregruppen. 

 

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

det 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 betalings-

spørgsmål. Styregruppen for Rammeaftalesamarbejdet i Region Sjælland henstiller til, at der i 

denne usædvanlige periode ikke opkræves ekstrabetaling på botilbuddene kommunerne imellem, 

men derimod omrokeres medarbejdere fra evt. nedlukkede dagtilbud eller andre funktioner til bo-

tilbuddene, 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/tilbagebetaling yderligere. Såfremt det 

sker, vil vi vende tilbage med yderligere informationer herom.” Henstillingen er forelagt og be-

handlet af K17 3. april, hvor de godkendte indstillingen. 
https://rs17.dk/media/16444/referat_styregruppem_de_14082020.pdf 

 

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 usik-

kerhed/fare ift. dobbeltkompensering. Det blev besluttet at sagen sættes på K17- dagsordenen til 

det ekstraordinære møde 15/12 og at orienteringen fra KL sendes til økonomigruppen til oriente-

ring. 

 

Efterfølgende er sagen drøftet over mail i økonomigruppen med spørgsmål fra bl.a Ringsted, Sorø 

og Guldborgsund som spørger til overvejelser, erfaringer eller beslutninger om kompensation for 

Covid-19 udgifter til private tilbud og herunder om man som kommune skal rette henvendelse til 

de private, om de selv henvender sig, hvad skal de evt. kompenseres med og hvordan man sikrer 

at der ikke ske dobbelt kompensation. Efter drøftelser med direktionsniveauet har kommunerne 

besluttet at stile spørgsmålet videre til KKR og bede dem om at komme med nogle retningslinjer 

for dette, sådan at alle som udgangspunkt behandler det ens i Region Sjælland. Dvs. man afven-

ter drøftelserne i KKR-regi.  

 

Næste møde i KKR Sjælland er 1. februar 2021 

  

Ringsted, Sorø og Guldborgsund indleder punktet. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

•  At økonomigruppen tager orienteringen til efterretning og drøfter sagen. 

 

Bilag: 

• Brev/mail fra SIM: ”Orientering om kommunernes mulighed for at yde kompensation for 

sociale tilbuds merudgifter til COVID-19.”,  

 

Beslutning: 

• KL deltog under punktet og orienterede om sagen 

• Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning 

• Eksempel på kommunal praksis er krav om at der skal være dokumentation for merudgifter 

(f.eks. kan disse henføres til kommunens borgere?) og at disse skal ikke være afholdt af 

anden kommune (f.eks. tro og love erklæring på at merudgift ikke er finansieret af andre) 

• Flere kommuner afventer regnskabsafslutning for 2020 inden der tages stilling til det vi-

dere forløb og herunder ift. at se hvor meget det drejer sig om  

• KL opfordrede til at man skal tage den konkrete dialog med de private og der ikke skal 

kompenseres udover det rimelige samt at der tages udgangspunkt i visiterende kommune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rs17.dk/media/16444/referat_styregruppem_de_14082020.pdf
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7. Tilsyns takster: Socialtilsyn Østs takster for 2021 v/ Lolland – 10 min 

 

Baggrund: 

På økonomigruppemøde 6/2-2020 var Socialtilsyn Østs takster for 2020 på dagsordenen, men 

punktet blev udsat. 

 

Lolland har bedt om at få tilsynstakster på dagsordenen til økonomigruppemødet 29/1-2021 

 

Socialtilsyn Østs takster for 2021 er behandlet på styregruppemøde 23/10, hvor styregruppen tog 

orienteringen til efterretning og anbefalede sagen til K17 og KKR som efterfølgende har behandlet 

sagen.   

 

Nærværende dagsordens punkt orienterer om Socialtilsyn Øst forventede takster for 2021 og be-

skriver udviklingen i Socialtilsyn Øst takster i perioden fra 2014 - 2021. 

 

Takstmodel 

Ved socialtilsynenes opstart i januar 2014 var der udarbejdet en fælles beregningsmodel, ”takst-

modellen”. Modellen bygger på en nedbrydning af de kerneydelser, socialtilsynene skal løse, og en 

række forudsætninger om det gennemsnitlige tidsforbrug til at løse disse kerneydelser. Tidsesti-

matet for de fleste opgaver stammer fra DUT-forhandlingerne i forbindelse med lov om socialtil-

syn. Endelig bygger modellen på estimater for, hvor mange tilbud og plejefamilier, der skal føres 

tilsyn med i det kommende år. 

I modellen fastlægges for hvert af de fem socialtilsyn, hvor mange omkostninger der forventes 

anvendt til den samlede opgaveløsning i budgetåret, herunder faste udgifter, der ikke påvirkes at 

variablerne antal tilbud/plejefamilier.  

På baggrund heraf beregner modellen, hvad taksterne skal være pr. tilbud og hvad den objektive 

finansiering skal være pr. kommune for at dække socialtilsynenes omkostninger. 

Det, der med afsæt i takstmodellen er fælles for de fem socialtilsyn er, hvilke opgaver, der dimen-

sioneres og tidsestimaterne for disse opgaver, mens antalsforudsætninger, lønniveau og de øvrige 

udgiftsposter (fx husleje) er tilpasset efter de lokale forhold. Derfor har de fem socialtilsyn ikke de 

samme takster. 

 

Takster og objektiv finansiering i 2021 

Samlet set forholder det sig således, at Socialtilsyn Øst’s takster er på niveau med de øvrige soci-

altilsyn i Danmark. 

Der er en række forhold, der afspejler sig i takstudviklingen for 2021: 

• Finansiering i 2021 er positivt påvirket af overskuddet i 2019, som indregnes i året. (1,1 mio. 

kr.) i 2020 var denne effekt 2,6 mio. kr.) altså er der effektiviseringer for omkring 1,5 mio. kr. 

• Antallet af tilbud er stort set uændret (386 mod 385 i 2020), nygodkendelser og væsentlige 

ændringer er uændret. Dog er der en ændring i mixet, det vil sige at der er en ændring i sam-

mensætningen i de forskellige takstkategorier særligt på væsentlige ændringer og nygodken-

delser. 

• Nyt lovbestemt godkendelseskoncept for nye plejefamilier, blev indfaset sidste år, vi gjorde 

opmærksom på, at vi ikke nødvendigvis havde den fulde effekt med i 2020, hvorfor der er en 

mindre stigning i den objektive finansiering, vi har i budget 2021 styrket understøtningen af 

plejefamilieområdet med timer til en udviklingskonsulent som en delvis konsekvens heraf. Der 

skal gøres opmærksom på at kommunerne er tilført DUT herfor på plejefamilieområdet i 2020.  

Takstsammenligning tilbud i løbende priser:  

• Takster 2020 Tilsyn Skærpet 
Ny-godken-

delse 

Væsentlig 

ændring 

Takstkategori 1 (1-7 pladser) 34.373 3.437 35.310 7.902 

Takstkategori 2 (8-24 pladser) 41.247 4.125 42.372 9.482 
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Takstkategori 3 (25-49 pladser) 68.745 6.875 70.619 15.804 

Takstkategori 4 (50- pladser) 103.118 10.312 105.929 23.706 

Takster 2021 
    

Takstkategori 1 (1-7 pladser) 34.939 3.494 37.485 8.604 

Takstkategori 2 (8-24 pladser) 41.927 4.193 44.982 10.324 

Takstkategori 3 (25-49 pladser) 69.879 6.988 74.970 17.207 

Takstkategori 4 (50- pladser) 104.818 10.482 112.455 25.811 

Ændring i pct.     

Alle kategorier 1,6 1,6 6,2 8,9 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, stiger taksterne for tilsyn med ca. 1,6% og mere for 

nygodkendelser og væsentlige ændringer.  

Takstsammenligning, objektive finansiering, 2020 og 2021 (løbende priser) 

 2020 2021 

Objektiv finansiering 22.368.179 23.838.937 

 

Stigningen i ovenstående tabel svarer til en stigning med 2,1% i den objektive finansiering. 

I bilag 1 fremgår den konkrete fordeling af den objektive finansiering mellem de 17 kommuner i 

Socialtilsyn Øst’s område. 

I nedenstående graf, er taksterne gengivet som indekstal i faste priser, hvor 2014 taksterne er 

indeks 100.  

Taksterne for ordinært tilsyn stiger med 0,1% målt i faste priser.  

Den objektive finansiering stiger 0,6% målt i faste priser fra 2020 til 2021. 

Som det ses af nedenstående, fastholdes det relativt lave takstniveau også i 2021. 

 
Hvis man sammenligner tilsynstaksterne mellem de 5 tilsyn er STØ takst i midten af de 5 tilsyn. 
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Som det ses af ovenstående graf, er Socialtilsyn Øst takst for tilsyn med tilbud i midten af de 5 

socialtilsyn. Grafen viser taksten for de mindste tilbud med under 8 pladser. Grafen er identisk for 

de øvrige 3 kategorier af tilbud (der skal dog ganges med faktorerne: 1,2; 2 og 3). Socialtilsyn 

Midt afviger dog for de største tilbud, så de største tilbuds takster er ca. faktor 3,9 i stedet for fak-

tor 3. 

 
I ovenstående graf ses det at Socialtilsyn Øst, også på det objektivt finansierede område er place-

ret i midten af de 5 tilsyn. Det ses ligeledes at socialtilsyn Øst siden starten i 2014 har været i 

stand til at reducerer omkostningerne ganske væsentlig. 

    

Lolland indleder punktet 

 

Indstilling 

Det indstilles: 

• At økonomigruppen tager orienteringen til efterretning 

• Lolland kommer med input til den videre drøftelse på mødet 

 

Bilag:  

• Oversigt over takster for socialtilsyn øst 2021: 

 

Bilag 1 – oversigt over takster 2021 

Tilsynstakster på tilbudsområdet i kr. 
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Plads 

antal 
Tilsyn Skærpet Ny-godkendelse 

Væsentlig æn-

dring 

0 - 7 34.939 3.494 37.485 8.604 

8 - 24 41.927 4.193 44.982 10.324 

25 - 49 69.879 6.988 74.970 17.207 

50 + 104.818 10.482 112.455 25.811 

 

Objektiv finansiering i kr. 

Kommune 

Antal 0 – 17-

årige pr. 1. 

kvartal 2020 

Andel 

Objektiv finansie-

ringsudgift pr. 

kommune 

Greve 11.100 6,9% 1.571.058 kr. 

Køge 12.695 7,9% 1.796.809 kr. 

Lejre  6.137 3,8% 868.611 kr. 

Roskilde 18.370 11,4% 2.600.030 kr. 

Solrød  5.527 3,4% 782.274 kr. 

Faxe 7.050 4,4% 997.834 kr. 

Guldborgsund 10.371 6,4% 1.467.878 kr. 

Kalundborg 9.140 5,7% 1.293.646 kr. 

Lolland 6.557 4,1% 928.056 kr. 

Næstved 16.210 10,0% 2.294.311 kr. 

Odsherred 5.254 3,3% 743.634 kr. 

Ringsted 7.170 4,4% 1014.819 kr. 

Slagelse 14.851 9,2%  2.101.962 kr. 

Sorø 6.197 3,3% 877.103 kr. 

Stevns 4.255 2,6% 602.239 kr. 

Vordingborg 7.916 4,9% 1.120.405 kr. 

Hjørring 12.564 7,8% 1.778.268 . 

 

 

Beslutning: 

• Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning 

• Lolland fremlagde sagen og meldte sig til at gennemgå sagen om Socialtilsyn Østs takstud-

vikling og herunder ift. igangsatte tiltag. 

• Lolland har efter gennemgang af sagen vendt tilbage og indstiller at der ikke foretages 

yderligere, da det er fint belyst at Socialtilsyn Østs takstniveau i en årrække ift. de øvrige 

Socialtilsyn lå for højt og at det nu er rettet op  

• Ingen øvrige bemærkninger og drøftelsen af Socialtilsynstakster dermed afsluttet. 

 

 

8. Evt.  

▪  

• Næste møde: 

o Mødekadence? 

 

Beslutning:  

• Sekretariatet vender tilbage ift. næste mødedato 

 

 

 

 

 

   

 


