
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Referat   
 

Mødeforum 

Styregruppen for Rammeaftale Sjæl-

land  

 

Sagsnr.  

Dokumentnr. 

 

Mødedato: 4. oktober 2019 

 

Tid 

Kl. 12-14 

 

Sted 

Slagelse kommune, Torvegade 15, 

4200 Slagelse, Mødelokale 2 i Parterre 

 

Deltagere 

Vini Lindhardt– Slagelse 

Erik Pedersen – Odsherred 

Mette Heidemann – Roskilde 

Pia Bille – Region Sjælland 

Thomas Knudsen – Slagelse 

Anne Andersen – KKR Sjælland 

Henrik Nielsen – Lejre 

 

Gæster: 

Camilla Dalsgaard og Kasper Lemvigh 

 

Afbud: 

Hanne Dollerup – Næstved 

Allan Ruders - Guldborgsund 

Jesper Tangbæk - Solrød  

Michael Nørgaard- Region Sjælland  

Ulla Jelager– Sekretariatet 

 

Referent: 

Anne Andersen – KKR Sjælland 
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Dagsordenspunkter til Styregruppemøde den 4. oktober 2019 

 

Dagsordenen er inddelt i punkter til indstilling/beslutning og orientering. Punkterne om nyt fra 

hhv. netværksgrupper/arbejdsgrupper samt styregruppe og sekretariat er faste orienterings-

punkter. 

 

 

1) Godkendelse af dagsorden for styregruppemøde den 4. oktober 2019 

 

 

Punkter til indstilling/beslutning:  

 

2) Orientering om temadag om centrale udmeldinger 

3) Opfølgning Fagligt Symposium 

4) Kofoedsminde 

5) Standardkontrakter 

6) VIVE – fremtidige analyser 

7) Direktørmøde den 25. oktober 2019 

8) Dialogmøde den 29. november 2019 

9) Orientering  
a. Nyt fra arbejdsgruppen om rekruttering af plejefamilier 
b. Orientering Fælles udrykningskoncept 

10) Eventuelt 
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1.  Godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling: 

● Det indstilles at styregruppen godkender dagsordenen for styregruppemødet den 4. ok-

tober 2019  

 

Beslutning:  

• Styregruppen godkendte dagsordenen 

 

 

 

Punkter til indstilling/beslutning: 

 

2.  Orientering om temadag om centrale udmeldinger 

 

Beslutningstema: 

Drøftelse af nedenstående henvendelse fra Socialstyrelsen. 

 

Baggrund: 

Socialstyrelsen har på baggrund af analyser, foretaget i foråret 2019 vurderet, at der i regi af 

den nationale koordinationsstruktur er behov for at udsende to centrale udmeldinger med fo-

kus på henholdsvis: 

 

• Gravide kvinder med et stofmisbrug 

• Borgere med udviklingshæmning og dom 
 

I begge tilfælde er Socialstyrelsen bekymret for det aktuelle udbud af højt specialiserede til-

bud. 

 

Socialstyrelsen planlægger en proces frem mod udsendelse af de centrale udmeldinger i slut-

ningen af 2019, og vi ønsker at inddrage jer og de administrative styregruppeformænd i flere 

led af denne proces. 

 

Vi ønsker derfor at afholde en temadag, hvor vi kan drøfte indholdet i den centrale udmelding 

og formen på afrapporteringen. Vi forventer at have et første udkast til de centrale udmeldin-

ger samt afrapporteringsskemaerne klar forud for dagen. 

 

Vi foreslår, at temadagen afholdes i Socialstyrelsen (Odense C) på ét af følgende tidspunkter:  

• Tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 09.30-14.30 eller 

• Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 09.30-14.30  

 

Vi forventer, at følgende deltager fra Socialstyrelsen: Hanne Kristensen, Kenneth Elmegaard, 

Lisbeth Bojer Brødbæk, Sara Lærke Knudsen. 

 

I bedes hurtigst muligt melde tilbage, hvilken dag der passer jer bedst. Vi vælger derefter den 

dag, hvor flest kan deltage.  

 

Indstilling: 

Det indstilles at: 
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• Styregruppen udpeger 1 eller flere deltagere til temadagene samt udmelding af hvilken 

dato, vi foretrækker. 

 

Beslutning:  

• Styregruppe udpegede Pia Bille som deltager, idet Pia Bille kan deltage den 22. oktober 

2019, hvis det bliver den 24. oktober 2019 har Erik Pedersen mulighed for at deltage.  
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3.  Opfølgning Fagligt Symposium 

 

Beslutningstema: 

Opfølgning på fagligt symposium d. 21/8 – herunder en drøftelse af form og indhold på dagen, 

samt en drøftelse af de input, der blev givet i forbindelse med den gruppedrøftelse, der afslut-

tede symposiet.  

 

Baggrund: 

D. 21/8 var der inviteret til fagligt symposium for politikere og embedsfolk i rammeaftaleregi 

med følgende dagsorden: 

 

Det faglige symposium blev afviklet med følgende program:  

 

09.30:  Ankomst og morgenkaffe med brød  

10.00:  Velkomst v/ Niels Hörup, Formand KKR Sjælland  

10.10: Udfordringer på ungeområdet: Psykiatri og misbrug v/ Region Sjælland: Vicedirektør 

Dorthe Juul Lorenz og overlæge Jesper Pedersen v/ Vibeke Koushede, Statens institut 

for Folkesundhed  

11.30: Udvikling, behov & løsninger på ungeområdet: Psykiatri og misbrug Kommunale ek-

sempler: v/ Slagelse og Holbæk Kommune  

12.00: Let frokost  

12.30: Præsentation af pointer og perspektiver fra kommunemøder 2019 v/ Thomas Knud-

sen, Styregruppen for Rammeaftale Sjælland  

13.00: Drøftelse af fælles løsninger og forpligtende samarbejde  

13.50: Videre samarbejde om rammeaftalen og fokusområderne 2019- 2020 2019-20 v/ Sty-

regruppen 

 

Indstilling: 

Det indstilles at: 

• Styregruppen drøfter det faglige symposiums form og indhold 

• Styregruppen drøfter de modtagne input og den videre proces i forhold til disse input og 

det kommende arbejde med en ny rammeaftale. 

 

Beslutning:  

• Der er generelt meget gode tilbagemeldinger på program og afvikling af det faglige 

symposium. Det kan overvejes, at indlægge plads til kommentarer/drøftelser efter de 

enkelte oplæg, og i den forbindelse også at "opponenter" forbereder spørgsmål til de 

enkelte oplæg.  

 

• Styregruppen lægger op til, at arbejdet med den kommende rammeaftale sker i en in-

volverende proces. Herunder ift. det politiske niveau. Og som ved den nuværende ram-

meaftale repræsentanter for handicaporganisationerne. 

 

• Der lægges op til, at der ift. den kommende rammeaftale, bygges ovenpå den nugæl-

dende, men også at der lægges nogle nye spor ift. nye temaer: 

Disse bygger bl.a. på kommunerunde og fagligt symposium og kan være:  

o Psykiatri - sammenhængen til sundhedsområdet m.v.  

o Brug af private pladser 

o Særligt dyre enkeltsager 
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• Afledt af ovenstående beskrives et fokusområde om samarbejde i forpligtende fælles-

skaber mellem kommunerne om pladser. Samarbejdet kan beskrives i et kontinuum af 

driftsformer fra høj grad af forpligtethed til lav grad.  

 

• Sekretariatet udarbejder et oplæg til drøftelse på direktørmøde den 25. oktober 2019   
 

Bilag: 

 

• Opsamling på gruppedrøftelse. 
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4.  Kofoedsminde 

 

Beslutningstema: 

Opfølgning på behandling i KL's koordinationsforum den 10. april 2019, og drøftelse af status, 

herunder input til kommende møde i koordinationsforum den 25. november 2019, hvor Kofo-

edsminde vil blive dagsordensat med deltagelse af Region Sjælland. Pia Bille vil herunder give 

en kort status på arbejdet med Kofoedsminde. 

 

Baggrund: 

På møde i koordinationsforum den 10. april 2019 drøftede forummet Kofoedsminde, stigningen 

i antallet af type 2 borgere og indsatsen til målgruppen. Tilsvarende blev finansieringsformen 

og afledte konsekvenser ift. stigninger i den objektive finansiering drøftet.  

 

Koordinationsforum besluttede bl.a. at rette henvendelse til ministeriet om at nedsætte en 

tværgående arbejdsgruppe med kommuner, region og ministerium, der kan undersøge kvalite-

ten af tilbuddet, om tilbuddet er det rette til målgruppen, og tilgangen af borgere/stigningen i 

antal domme. KL har siden mødet i koordinationsforum haft en dialog med ministeriet herom 

og er pt. i dialog om timing og tidsplan for et sådan arbejde. 

Sagen har efterfølgende også med afsæt i stigningen i antal borgere med domstype 2 og de 

afledte konsekvenser for kommunerne været rejst i KL's kontaktudvalg.  

Region Sjælland er inviteret med til det næste møde i koordinationsforum den 25. november 

2019 ift. en samlet dialog/redegørelse om Kofoedsminde.  

 

Indstilling: 

Det indstilles at: 

• Styregruppen drøfter input til mødet i koordinationsforum d. 25/11. 

 

Beslutning:  

• Styregruppen drøftede efter oplæg fra Pia Bille finansieringsform og status for belæg-

ningen på Kofoedsminde ift. borgere med type 2 dom, herunder hvilke tilbud borgere 

med en type 2 dom kan gives. Der er en problemstilling mht. finansieringsformen. Man 

drøftede herudover pladsbehov til gruppen i andet regi. Ift. behov for pladser pegede 

Pia Bille på, at regionen har pladser i åbent regi. Der blev peget på, at personer med en 

type 2 dom ikke er en homogen gruppe, og derfor har forskellige behov.  

 

Bilag: 

• Drøftelse af Kofoedsminde 

• Baggrundsnotat om Kofoedsminde 

• Revideret notat til koordinationsforum 
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5. Standardkontrakter 

 

Beslutningstema: 

Styregruppen drøfter status på den aftalte implementeringsplan fra styregruppens møde d. 

8/3. 

 

Baggrund: 

På styregruppemødet d. 8/3 blev arbejdet med standardkontrakter i rammeaftaleregi drøftet 

og det endte op i følgende beslutning: 

 

• Styregruppen godkendte vejledninger, kontrakter og implementeringsplan.  

• Kontrakter og vejledninger videresendes til K17 og KKR til orientering.  

• Arbejdsgruppens tovholdere fra Holbæk og Region Sjælland samt styregruppens formandskab mødes med 
LOS for at orientere om standardkontrakterne.  

• Efterfølgende udsendes kontrakterne til kommunerne.  

• Kontrakterne sendes ligeledes til orientering til de øvrige regioner samt til KL, som er i gang med at udarbejde 
standardkontrakter i samarbejde med ministeriet (jf. pkt. 4). 

 

Efterfølgende har der af flere omgange været aftalt møde med LOS vedr. standardkontrakterne 

uden at det er lykkedes at få afholdt mødet, senest her i september måned. 

 

Indstilling: 

Det indstilles at: 

• Styregruppen drøfter den aftalte implementeringsplan. 

 

Beslutning:  

• Styregruppen drøftede status. Der tages kontakt til Holbæk kommune ift. kontrakterne. 

Der blev gjort opmærksom på, at den 8. nov. 2019 tidligere har været på tale som en 

mulig undervisnings dag. Dagen afventer, og det sikres derfor, at evt. inviterede orien-

teres herom. 

 

• Sagen drøftes på det kommende direktørmøde den 25. oktober. Efterfølgende søges 

lagt et møde med LOS.  
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6.  VIVE – fremtidige analyser 

 

Beslutningstema: 

Styregruppen drøfter temaforslag til analyser i rammeaftaleregi i 2020 – Kasper Lemvigh og 

Camilla Dalsgaard fra VIVE deltager under punktet. 

 

Baggrund: 

Ved evaluering af de hidtidige VIVE-analyser i styregruppen samt tilbagemelding fra kommu-

nerunden har der næsten entydigt været peget på, at det kunne være hensigtsmæssigt med 

en anden kadence på VIVE-analyserne. Udgangspunktet kunne eksempelvis være, at VIVE-

analyserne i deres nuværende form blev foretaget hvert 2. eller 3. år, og at der i de øvrige år 

bliver udarbejdet analyser, der adressere aktuelle temaer indenfor rammeaftalens område.    

 

Indstilling: 

Det indstilles at: 

• Styregruppe drøfter temaforslag til analyser i rammeaftaleregi i 2020. 

 

 

Beslutning:  

• Styregruppen drøftede temaforslag til analyser: 

 

1. Midlertidige pladser, køb hos private  

2. Opgaveglidning fra psykiatrien 

3. Særligt dyre enkeltsager 

4. Bag om tallene i de nuværende analyser - Kan der findes ansatser til forklaringsmo-

deller?   

 

• Det blev aftalt, at VIVE arbejder videre med de 4 temaer efter drøftelser med sekretari-

atet, og at disse forslag præsenteres og drøftes på direktørmøde den 25. oktober 2019.  
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7.  Direktørmøde den 25. oktober 2019 

 

Beslutningstema: 

Åben dialog og planlægning af det kommende direktørmøde 

 

Beslutning:  

Styregruppen drøftede emner til direktørmøde: 

 

• Der er pt. følgende emner: 

1) En drøftelse af temaer til den kommende rammeaftale, herunder med forslag til 

nye spor. Dette med afsæt i input fra fagligt symposium og kommunerunde, afsæt-

tet er også en status for arbejdet med den nuværende rammeaftale.  

2)  Fælles analyseaktivitet - efter oplæg fra VIVE. 

3) Standardkontrakter  

 

• Der lægges op til en blanding af oplæg og god tid til gruppedrøftelser. Medlemmerne af 

styregruppen er velkommen til at sende evt. yderligere forslag til sekretariatet.  

 

 

8.  Dialogmøde den 29. november 2019 

 

Beslutningstema: 

Åben dialog og planlægning af det kommende dialogmøde 

 

Beslutning:  

• Styregruppen drøftede dialogmødet. Programmet udarbejdes efter modtaget input fra 

direktørmødet den 25. oktober og drøftelser med K3. Ift. eksternt oplæg blev overvejet 

at invitere en politiker og/eller en direktør (Styregruppemedlem) fra de andre KKR'er i 

forhold til arbejdet med deres rammeaftaler. Der lægges op til, at dialogmødet facilite-

res af en ekstern.  

 

 

9.  Orientering 

 

• Nyt fra arbejdsgruppen om rekruttering af plejefamilier 

• Orientering om det fælles udrykningskoncept – bilag vedlagt 

 

 

Beslutning:  

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning.   

 

 

10.  Eventuelt 

 

• Ingen punkter til eventuelt. 


