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1. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 19/5-2017 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller: 

 At styregruppen godkender referatet fra 19/5-2017 

 

Bilag:  

 http://rs17.dk/media/13405/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_1905201

7.pdf 

 

Beslutning: 

 Styregruppen godkendte referatet. 

 

 

2. Nedsættelse af Samråd for domfældte udviklingshæmmede i region Sjælland. 

 

Baggrund: 

 

På styregruppemøde 19/5 blev sagen behandlet på baggrund af indstilling fra arbejdsgruppen 

og med deltagelse af repræsentanter fra arbejdsgruppen. Styregruppen besluttede at arbejds-

gruppen udarbejder oplæg om økonomien og finansieringsmodeller samt at sagen færdigbe-

handles på ekstraordinært styregruppemøde ultimo juni. 

 

Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til økonomi med udgangspunkt i Region Syddanmark 

og Region Hovedstaden. Der er udarbejdet en oversigt, såfremt der betales med hhv. 0,8 eller 

0,6 kr. pr. indbygger med udgangspunkt i det samlede indbyggertal – ikke blot de over 18 år.  

 

Arbejdsgruppen er af den opfattelse, at den indstillede sammensætning er fornuftig og herun-

der at det er relevant med deltagelse af en psykolog fra Kofoedsminde. Såfremt der ikke er 

ansat en psykolog aktuelt, kan det drøftes, om det skal være en anden psykolog, med viden 

om området, eller om det skal være en anden medarbejder fra Kofoedsminde der deltager i 

samrådet 

 

Næstved har påtaget sig tovholderfunktionen og sekretariatsopgaven for samrådet. 

 

Styregruppen overvejer relevante repræsentanter fra egen kommune forud for styregruppe-

mødet. 

 

Vedlagt er også arbejdsgruppens plancher fra fremlæggelsen på styregruppemødet 19/5.  

 

Indstilling: 

Det indstilles:  

 At styregruppen drøfter og beslutter at nedsætte et samråd for domfældte udviklings-

hæmmede i region Sjælland og herunder udpeger formand for samrådet.  

 At styregruppen drøfter samrådets arbejde og den videre proces ift. udarbejdelse af en 

mere detaljeret beskrivelse af samrådets sagsarbejde, vedtægter og økonomi. 

 

Bilag: 

 Indstilling til nedsættelse af Samråd for domfældte udviklingshæmmede i region Sjæl-

land. 

 Samråd for domfældte udviklingshæmmede – økonomi 

 Plancher fra arbejdsgruppens fremlæggelse 19/5 

 

Beslutning: 

http://rs17.dk/media/13405/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_19052017.pdf
http://rs17.dk/media/13405/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_19052017.pdf
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 Region Sjælland har oplyst at de gerne stiller med en socialfaglig konsulent som næst-

formand. Derimod kan hverken psykiater fra oligifreniteamet eller psykolog fra Ko-

foedsminde kan indgå som faste medlemmer, men deres evt. deltagelse i særlige kon-

krete sager må aftales konkret fra gang til gang. 

 Styregruppen bakker op om nedsættelsen af samråd 

 Der indhentes tal om forventede antal sager 

 Tovholderfunktion og sekretariatsopgave vurderes til en halvtidsstiling (ca. 350.000 kr.) 

 Ift. økonomien opstilles to modeller for hhv. objektiv finansiering med 0,45 kr. pr ind-

bygger ( ca.350.000 kr.) og med en tilsvarende takstfinansiering ( ca. 350.000 kr.) 

med en takst på ca. 15-20.000 kr. pr sag afhængig af antal sager. 

 Sagen videresendes til K17 

 

 

3.  Etablering af task force til forebyggelse af voldsepisoder på botilbud. 

 

Baggrund: 

I efteråret 2016 blev der indgået en politisk aftale om en handleplan til forebyggelse af vold på 

botilbud. Lovforslaget blev trukket tilbage i februar 2017. I de 5 KKR skal der etableres midler-

tidige task forces, der skal rådgive botilbud indtil der etableres nye tilbud til målgruppen. I 

Region Sjælland er der arbejdet med at etablere en midlertidig task force, og på sidste styre-

gruppemøde den 19. maj blev det besluttet, at  

 

1. styregruppen tager orienteringen til efterretning 

2. styregruppen beslutter nedsættelse af task force og herunder konkret sammensætning 

og kommissorium 

3. sagen færdigbehandles på ekstraordinært styregruppemøde ultimo juni. 

 

Der er nedsat en task force gruppe med 7 medlemmer, og der er udarbejdet en procedure for 

task forcen, som vedhæftes som bilag. 

 

Indstilling: 

1. At styregruppen drøfter og tager stilling til om tovholder eller rammeaftalesekretariat 

varetager sekretariatsfunktion 

2. At styregruppen drøfter og tager stilling til om sagerne behandles løbende eller med 

fast interval  

3. At styregruppen godkender oplæg til procedure for task force med de beslutninger, der 

træffes i punkt 1 og 2 

 

Bilag: 

 Procedure for task force til forebyggelse af vold på botilbud 

 

Beslutning: 

 Styregruppen godkendte proceduren for task force til forebyggelse af vold på botilbud 

 Som udgangspunkt varetages sekretariatsfunktion af rammeaftalesekretariatet, men 

der tages kontakt til sundhedssekretariatet ift. evt. involvering i sekretariatsfunktionen. 

 Som udgangspunkt behandles sagerne med fast interval, men task forcen kan også 

kaldes sammen udenfor den faste mødekadence ved sager af mere akut karakter.  

 Der afholdes første møde i Taskforcegruppen inden næste styregruppemøde 18/8 

 

 

4. Lovforslag om etablering af nye psykiatriske afdelinger  

 

Baggrund  

Som opfølgning på den politiske aftale om forebyggelse af vold på botilbud, som blev indgået i 

efteråret 2016, er der i maj måned blevet fremsat lovforslag i Folketinget med forslag om op-
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rettelse af 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger i hver region. Lovforslaget forventes 

at træde i kraft 15. juli 2017 med henblik på, at pladserne står klar primo 2018. Sundheds- og 

Ældreministeriet har tilkendegivet, at fordelingen af de 150 pladser ikke meldes centralt ud, 

men bør aftales lokalt med kommunal involvering.  

 

Grundet det korte tidsmæssige afsæt for etablering af og strukturerne heromkring, fx etable-

ring af visitationsfora, er det væsentligt, at der i de enkelte KKR igangsættes en forberedelse 

af planlægningen af de nye psykiatriske afdelinger i dialog med regionen. Fokus for dialogen 

med regionen bør være at sikre kommunal indflydelse og at danne grobund for hensigtsmæs-

sigt samarbejde om fx planlægning af kapacitet, etablering af de kommunale visitationsfora, 

procedurer for samarbejdet mellem de kommende afdelinger og kommunerne samt monitore-

ring af visitationen til samt brugen af de kommende afdelinger.  

 

Som opfølgning på den politiske aftale om forebyggelse af vold på botilbud, som blev indgået i 

efteråret 2016 og genforhandlet i april 2017, er der 3. maj 2017 fremsat forslag om oprettelse 

af særlige pladser på psykiatrisk afdeling.  

 

KL har i drøftelserne med staten om lovforslaget om etablering af nye psykiatriske afdelinger 

lagt vægt på, at pladserne skulle etableres i den regionale psykiatri, og at kommunerne skal 

have visitationsansvaret. Begge dele er imødekommet.  

 

I det fremsatte lovforslag er afsættet, at der er behov for et psykiatrisk behandlingstilbud, der 

skaber bedre betingelser for at give en afgrænset gruppe af borgere et behandlingsophold med 

planlagt udslusning til kommunale støtte-tilbud.  

 

Udvalgte elementer i forslaget er, at:  

– Der etableres nye særlige afdelinger for den nævnte målgruppe i behandlingspsykiatrien 

med i alt 150 nye sengepladser, hvor der kan ydes en rehabiliterende indsats under kontrolle-

rede former.  

– Afdelingerne skal være målrettet en særlig gruppe af borgere med svære psykiske lidelser og 

ofte også et svært behandleligt misbrug, og som i dag typisk genindlægges i psykiatrien man-
ge gange i løbet af et år.  

– Pladserne etableres med hjemmel i den eksisterende psykiatrilov og med respekt for de 
grundlæggende rettigheder, som er en del af behandlings-psykiatrien i regionsregi.  

– Kommunerne finansierer 80 pct. af den forudsatte årspris pr. plads på 1,75 mio. kr. Kommu-

nerne dækker også omkostninger til eventuelt tomme pladser.  

 

Derudover skabes der med et forslag til ændring af lov om social service samtidig mulighed 

for, at en kommunalbestyrelse, der træffer afgørelse om visitation til en særlig plads på psyki-

atrisk afdeling, kan gøre afgørelsen betinget af, at borgeren samtykker til opsigelse af borge-

rens eksisterende bolig i længerevarende botilbud efter serviceloven.  

 

Vold på botilbud har været et alvorligt problem for kommunerne. Derfor er KL gået konstruk-

tivt ind i en dialog om en løsning. KL har grundlæggende taget positivt imod forslaget om de 

nye psykiatriske afdelinger, som forventes at skabe et bedre og mere passende behandlingstil-

bud samt en afledt positiv effekt for personalet og de øvrige beboere i de kommunale botilbud. 

Herudover kan det nye visitationsforum blive en stærk platform for et bedre samarbejde med 

psykiatrien om håndteringen af den relevante persongruppe.  

KL er dog opmærksom på, at der også er udfordringer ved forslagene. KL har lagt afgørende 

vægt på, at de økonomiske forudsætninger skal være realistiske. Kommunernes høje finansie-

ringsandel hviler på en forudsætning om, at de sociale tilbud skal aflastes i forhold til nogle af 

de mest ressource-krævende borgere. KL mener ikke, at forslaget giver de nødvendige red-

skaber til at sikre udgiftsneutralitet. Derfor har KL rejst forslaget som en del af de politiske 

drøftelser i forbindelse med den netop indgåede økonomiaftale for 2018. Der er en fælles for-
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ståelse med regeringen af, at det i praksis kan være vanskeligt at realisere besparelser, der 

modsvarer merudgifterne til de nye pladser fuldt ud.  

 

På baggrund af ovenstående fælles forståelse er det aftalt, at der foretages en løbende moni-

torering vedr. de nye pladser i psykiatrien, og at parterne følger op herpå. For nogle kommu-

ner vil der være brug for at bruge en andel af den aftalte realvækst som bidrag til finansiering 

af de nye pladser. Dertil kommer, at kommunerne DUT-kompenseres med 37,0 mio. kr. årligt, 

hvilket bl.a. skal dække udgifter til opnormering for målgruppen på de nye pladser.  

 

Til brug for ovennævnte monitorering er det væsentligt, at der følges op på centrale aktivi-

tetstal. Det drejer sig bl.a. om antallet af pladser, belægnings-procenter og opholdsvarighed. 

Derudover bør der følges op på henvisnings-mønstre, herunder hvem, der tager initiativ til 

indstillingen af borgeren, samt hvorvidt borgeren forud for visitationen opholder sig i socialt 

regi eller i behandlingspsykiatrien. Det bør samtidig følges tæt, at etableringen af de nye sær-

lige afdelinger ikke bør medføre reduktion i de øvrige pladser i behandingspsykiatrien.  

 

I de enkelte regioner kan der med fordel etableres samarbejder mellem kommuner og regioner 

om etableringen af de nye psykiatriske afdelinger. Samarbejdet vil forventeligt omfatte plan-

lægning af kapacitet, herunder også en behovsvurdering i forhold til fordelingen af pladserne 

på tværs af de fem regioner, etablering af de kommende visitationsfora, procedurer for samar-

bejde mellem de kommende afdelinger og kommunerne samt monitorering af brugen af de 

kommende afdelinger og henvisningsmønstre, jf. ovenstående.  

 

K17 har drøftet sagen, og peger på, at der også i arbejdet bør være opmærksomhed på re-

kruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft på området.  

 

KL har pr. 14/6 i forlængelse af tidligere korrespondance om fordeling af psykiatriske pladser 

regionerne imellem modtaget vedhæftede afklarende brev fra Sundheds- og Ældreministeriet. 

Brevet forholder sig til pladsfordelingen men også enkelte andre spørgsmål vedr. de kommen-

de afdelinger, herunder spørgsmål vedrørende overgang ved afsluttet ophold, visitationsfo-

rummets møder og betaling for ubenyttede pladser.   

 

Indstilling  

Det indstilles: 

 At der igangsættes en administrativ forberedelse af planlægningen af de nye psykiatri-

ske afdelinger med hovedvægt på samarbejdet med regionen om fx planlægning af ka-

pacitet, etablering af de kommende visitationsfora, procedurer for samarbejde mellem 

de kommende afdelinger og kommunerne samt monitorering af brugen af de kommen-

de afdelinger, samt rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft.  

 Der udarbejdes et administrativt oplæg herom til drøftelse på det næste KKR-møde 

 

Bilag:  

 Brev om psykiatripladserne fra sundhedsministeriet. 

 

Beslutning: 

 KKR har tiltrådt indstillingen 12/6  

 Region Sjælland har pr. 25/6 oplyst at de i psykiatrien har planlagt at nedsætte en sty-

regruppe vedrørende etablering af de nye særlige pladser med følgende deltagere: 

Vicedirektør Søren Bredkjær, Ny afdelingsledelse, To kommunale repræsentanter med 

besluttende kompetencer (direktørniveau),En repræsentant fra patientforeningen Sind, 

Stabschef Stig Bækgaard, Data–og planlægningschef Tove Erecius, Planlægningskonsu-

lent Mette Leth Sandager (sekretariat).Første møde i styregruppen er 29/8,13.30-15.30 

 Region Sjællands forespørgsel vedr. den kommunale repræsentation er fremsendt til 

det fælleskommunale sundhedssekretariat.  



  Side 7 af 13 sider 

 

 Styregruppen besluttede at en repræsentant udpeges fra rammeaftalestyregruppen og 

en repræsentant udpeges fra sundhedsgruppen, hvortil der tages kontakt. 

 

 

5. Hjerneskadeprojektet III 

 

Baggrund: 

 

I forbindelse med behandling af kommunernes og netværksgruppernes tilbagemelding til 

rammeaftale 2017 blev det besluttet at gentage spørgeskemaundersøgelsen om hjerneskade-

området, suppleret med ekstraspørgsmål om samarbejde udarbejdet i samarbejde med net-

værksgruppen Voksne handicappede. 

 

I nærværende notat præsenteres resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse af indsatsen 

for senhjerneskadede borgere i den erhvervsaktive alder i de 17 kommuner i region sjælland. 

Analysen er foretaget for 2016 og afdækker kommunernes kvalitetsstandarder for senhjerne-

skadeindsatsen. Analysen er opbygget således, at den muliggør sammenligning med tidligere 

analyser på området. Resultaterne i notatet vedrører derfor indsatsen i 2016 og sammenlignes 

løbende med indsatserne i tidligere år. 

 

Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af samtlige 17 

kommuner. I undersøgelsen har centrale medarbejdere inden for hjerneskadeområdet i kom-

munerne (hjerneskadekoordinatorer, visitatorer ,eller lignende)  svaret på centrale spørgsmål 

vedrørende kommunens indsats for borgere med erhvervet hjerneskade i den erhvervsaktive 

alder. 

 

Der vil på mødet blive givet en yderligere orientering 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

 At styregruppen drøfter undersøgelsens resultater og beslutter den videre proces 

 

Bilag: 

 Rapport om afdækning af senhjerneskadeindsatsen i kommunerne i region sjælland 

 

Beslutning: 

 Styregruppen besluttede at rapporten sendes til behandling i netværksgruppen Voksne 

handicappede som kommer med oplæg og anbefalinger til den videre proces til næste 

styregruppemøde 18/8. 

 

 

6. Rammeaftale 2016 og 2017: Status på fokusområder 2016 og 2017 

 

Baggrund: 

I forbindelse med rammeaftale 2016 og 2017 er vedtaget en række fokusområder i udviklings-

strategien som temaer der skal arbejdes med pågældende år.  

 

På styregruppemødet 19/5, blev besluttet at afrapporteringerne omkring fokusområderne om 

kontanthjælpsreformen og psykiatriområdet 2016, behandles på ekstraordinært styregruppe-

møde ultimo juni. Kommissoriet om fokusområdet 2017 om psykiatriområdet behandles på 

ekstraordinært styregruppemøde ultimo juni. Odsherred er tovholder for arbejdet med fokus-

området om kontanthjælpsreformen, mens Roskilde er styregruppens tovholder på fokusområ-

det om psykiatri.  

 

Indstilling: 
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Det indstilles: 

 At styregruppen tager orienteringen til efterretning og drøfter det fremtidige arbejde 

med fokusområder samt godkender kommissorierne for det videre arbejde med fokus-

områderne. 

 

Bilag: 

 Afrapportering om fokusområdet om kontanthjælpsreformen – eftersendes 

 Afrapportering om fokusområdet 2016 om psykiatriområdet  

 Kommissorium for fokusområdet 2017 om psykiatri 

 

Beslutning: 

 Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 Netværksgruppen Voksne Sindslidende med Roskilde som tovholder fra styregruppen 

kommer med et oplæg om det videre arbejde med psykiatrifokusområdet til næste sty-

regruppemøde 18/8 

 Fokusområdet om psykiatri skal afrapporteres ultimo 2017/primo 2018. 

 Afrapportering om kontanthjælpsreformen redigeres og videresendes til K17  

 

 

7.  Nyt fra Socialstyrelsen 

 

Baggrund: 

Socialstyrelsen har inviteret de fem rammeaftalesekretariater til en fælles temadag om centra-

le udmeldinger 22/6. Det overordnede formål med temadagen er at drøfte og samle op på er-

faringer fra processen for behandlingen af de to første centrale udmeldinger ud fra tre hoved-

punkter med afsæt i processen, som den har været i forbindelse med de to første centrale ud-

meldinger: 

1. Socialstyrelsen udsender en central udmelding (og processen frem til selve udmeldin-

gen). 

2. Kommunerne afrapporterer via rammeaftalesekretariaterne (og dialogen med Socialsty-

relsen frem til afrapporteringen). 

3. Socialstyrelsen behandler de kommunale afrapporteringer (og dialogen med rammeaf-

talesekretariaterne frem til færdigbehandlingen). 

 

Socialstyrelsen har pr. 6/6 fremsendt rapportudkast til gennemsyn af faktuelt. Som led i be-

handlingen af afrapporteringerne på den centrale udmelding for borgere med svære spisefor-

styrrelser har Socialstyrelsen indarbejdet besvarelserne på de opfølgende spørgsmål. I forlæn-

gelse af denne gennemskrivning er sekretariaterne blevet bedt om at eftertjekke rapportens 

faktuelle indhold og herunder enkelte afklarende spørgsmål. Rapporten er sendt i høring hos 

ekspertpanelet og svar skal sendes til Socialstyrelsen 23/6. 
 

Der vil på mødet blive givet en yderligere orientering 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

 At styregruppen tager orienteringen til efterretning.  

 

Bilag: 

 Dagsorden for temamøde om centrale udmeldinger  

 Rapportudkast til Socialstyrelsens behandling af afrapporteringerne på den centrale 

udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. 

 

Beslutning: 

 Styregruppen tog orienteringen til efterretning 
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8. Møde i KKR dialogforum 31/5 

 

Baggrund: 

Der er afholdt møde i KKR dialogforum 31/5 jf. referat i bilag 

 

Der vil på mødet blive givet en orientering 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

 At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag:  

 Referat fra møde i Dialogforum 31/5 

 

Beslutning: 

 Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 På mødet i dialogforum blev opfordret til inddragelse af handicapråd i behandlingen af 

rammeaftalen i kommunerne og denne opfordring er givet videre i forbindelse med ud-

sendelse af rammeaftalen til kommunerne primo juni. 

 

 

9.  Status for Rammeaftale 2018: Ny proces, rammeaftalen, fokusområder og videre 

proces 

 

Baggrund: 

På styregruppemøde 19/5 drøftede styregruppen rammeaftalen og herunder fokusområder 

samt at det sikres: 

 At input fra processen afspejles i aftalen 

 At der indgår en vision: mål og retning i aftalen 

 At udviklingsdelen med fokusområder prioriteres 

 At den flerårige strategi om styring indgår i styringsaftalen og anbefales genbekræftet 

herunder ift. anbefaling om at en given procent takstreduktion ikke anvendes i 2018  

 At rammeaftalen fremstår indbydende med faktabokse mv. 

 

Efterfølgende er rammeaftalen færdiggjort med involvering af Implement og behandlet i KKR 

dialogforum 31/1, i K17 2/6, i KKR 12/6 og sendt til kommunerne 16/6.   

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

 At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag: 

 Brev fra KKR Sjælland 

 Rammeaftale 2018 og 2019 

 Sagsfremstilling til kommunerne om rammeaftalen 

 

Beslutning: 

 Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

10.   Status for flerårig strategi, økonomianalyser, takstanalyser og KORA-analyse 

 

Baggrund: 
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På styregruppemødet den 19. maj var der to sager om henholdsvis KORA analysen og takst- 

og økonomianalyser, samt den flerårige strategi for styring af takst- og udgiftsudviklingen. 

 

KORA 

Hvad angår KORA analysen besluttede styregruppen at videresende rapporterne til K17 og KKR 

og efterfølgende til kommunerne, samt at der lægges op til ny sag til KKR i efteråret omkring 

datagrundlag og datakvalitet med fokus på hvilke styringsinformationer på økonomiområdet, 

der skal satses på. 

 

Økonomi- og takstanalyser 

Styregruppen drøftede de 3 takst- og økonomianalyser, og det besluttet, at der i efteråret 

kommer en sag til KKR om, hvad man skal gøre fremadrettet med henvisning til den mængde 

styringsinformation, der er indsamlet i kommunerne i forhold til omkostningsudviklingen og 

udfordringerne omkring datakvalitet. Analyserne er videresendt til K17 og KKR 

 

Styringstiltag 

Ift. sagen om styringstiltag blev det på styregruppemøde 17/3 besluttet at denne videresendes 

til K17 og KKR, hvor det blev indstillet, at K17 drøfter kommunernes tilbagemeldinger om sty-

ringstiltag på området, herunder om de 17 kommuner skal gøre noget yderligere for aktivt at 

dele viden på tværs om de styringsgreb, der virker.  På møde i KKR den 25. april var en tema-

drøftelse af styringen på det specialiserede social- og undervisningsområde med forudgående 

temadrøftelse i K17. KKR Sjælland besluttede den 25. april, at der på tværs af kommunerne 

bør deles erfaringer om styring, viden og god praksis, og at det er vigtigt, at der i kommuner-

ne er fokus på effekt, progression, tæt opfølgning og på tidlig forebyggelse. 

 

K17 og KKR: 

På K17 mødet den 2. juni og på KKR mødet den 12. juni blev følgende indstilling godkendt: 

 
1. Status på den flerårige strategi tages til efterretning  

2. KORA’s benchmarkinganalyser tages til efterretning og videreformidles til kommunerne 
som grundlag for den lokale styring  

3. Der til oktobermødet i KKR fremlægges sag om, hvilke styringsinformationer på øko-

nomiområdet, der skal satses på, på baggrund af oplysninger om problemer med data-

kvalitet  

4. ”Takstinstrument” i form af henstilling over for sælgerkommunerne om given procent 

takstreduktion ikke anvendes i 2018, men at KKR Sjælland i stedet opfordrer alle kom-

muner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at 

reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, 

herunder ved køb hos private udbydere.  

 

KKR´s beslutning indgår i rammeaftale 2018-2019, og rammeaftalens hovedbilag. 

 

På baggrund af ovenstående beslutninger i henholdsvis styregruppe, K17 og KKR, er de 3 ana-

lyser fra KORA sendt til behandling i kommunerne den 15. juni. 

 

Kommunerne orienteres om KKR Sjællands beslutning om ikke at anvende en given procent 

takstreduktion. 

 

Der vil på oktobermødet i KKR blive fremlagt en sag om styringsinformationer, som foreslås 

udarbejdet af økonomigruppen. Det foreslås at Økonomigruppen kommer med forslag til, 

hvordan der fremadrettet kan præsenteres brugbar styringsinformation til kommunerne i hen-

hold til tidligere beslutning om opdeling på målgrupper. 

 

Indstilling: 
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Det indstilles: 

1. At styregruppen træffer beslutning om, at sagen oversendes til økonomigruppen med 

henblik på udarbejdelse af sag om styringsinformation til KKR mødet den 11. oktober. 

2. At økonomigruppen udarbejder sag, hvor følgende punkter skal belyses: 

a. Hvilken styringsinformation skal der satses på fremover 

b. Hvilken styringsinformation er tilgængelig i kommunerne 

c. Hvilke udfordringer er der i forhold til validitet af data 

d. Kan disse udfordringer løses og hvordan 

e. Hvor mange ressourcer vil det kræve i de enkelte kommuner 

3. At sagen behandles på styregruppemøderne den 18. august og den 15. september 

4. At økonomigruppen deltager på mødet med styregruppen den 15. september 

 

Bilag: 

1. Sagsfremstilling til kommunerne om KORA-analysen 

2. Notat om KORA analyserne 

3. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde 

4. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde 

5. Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde 

 

Beslutning: 

 Styregruppen tiltrådte indstillingen 

 Ift. styringsinformation blev foreslået at der i drøftelsen inddrages hvad man selv styrer 

på og efter i de enkelte kommuner. 

 
 

11.  Nyt fra Netværksgrupperne 

 

Baggrund: 

Netværksgruppen Voksne handicappede har afholdt møde 6/6.  

 

Der vil på mødet blive givet en orientering. 

 

Bilag: 

 Referat fra møde i netværksgruppen Voksne handicappede 6/6 

 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

 At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Beslutning: 

 Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

12.  Nyt fra K17  

 

K17 har afholdt møde 2. juni 

 

Der vil på mødet blive givet en orientering 

 

Bilag: 

 Referat fra møde i K17 2. juni 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

https://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i14913/Udgifter,-brugere-og-enhedsudgifter-paa-det-specialiserede-voksenomraade
https://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i14916/Udgifter,-brugere-og-enhedsudgifter-paa-det-specialiserede-boerne--og-ungeomraade
https://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i14915/Koeb-og-salg-af-pladser-paa-det-specialiserede-socialomraade
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 At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Beslutning: 

 Styregruppen tog orienteringen til efteretning 

 

 

13.  Nyt fra KKR 

 

KKR har afholdt møde 12. juni 

 

Der vil på mødet blive givet en orientering 

 

Bilag: 

 http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_83227/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-

lland_den_12.PDF 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

 At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Beslutning: 

 Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

14. Nyt fra Styregruppen  

 

Baggrund: 

Styregruppeformand og direktør i Næstved Bruno Lind går på pension pr 1/7. Formandsposten 

for styregruppen overgår til Slagelse og sekretariatet virksomhedsoverdrages til Slagelse 

 

Indstilling: 

 Det indstilles at styregruppen tager en kort indledende drøftelse om styregruppens 

sammensætning og fordeling af styregruppens tovholderfunktioner ift. netværksgrupper 

og fokusområder. 

 

Beslutning: 

 Styregruppens formandskab udgør Slagelse som formand og Roskilde som næstfor-

mand samt sekretariatet 

 Den øvrige sammensætning af styregruppen ift. afgående medlemmer mv. drøftes med 

de tre kontakt-kommunaldirektører i K17 forud for næste styregruppemøde 18/8  

 

 

15. Nyt fra Sekretariatet 

 

Der vil på mødet blive givet en orientering 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

 At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Beslutning: 

 Sekretariatet orienterede om at sekretariatet pr. 1/9 virksomhedsoverdrages til Slagel-

se, hvor Povl Skov ansættes, mens Anita Scheel bliver i Næstved i Team Strategi og 

Digitalisering og derved ikke indgår i sekretariatet arbejde efter 1/9.    

 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_83227/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-lland_den_12.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_83227/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-lland_den_12.PDF
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16. Evt. 

 

Næste ordinære styregruppemøde er 18.august i Slagelse   

 


