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1. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 8/1-2016 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller: 

  At styregruppen godkender referatet fra 8/1-2016 

 

Bilag:  

 Referat fra styregruppemøde 8/1-2016  

http://rs17.dk/media/11068/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_08.01.16

.pdf 

 

Beslutning: 

 Referatet blev godkendt 

 

 

2. Nyt fra netværksgrupperne – fremlæggelse af årsrapporter mv.  

 

Baggrund: 

Klyngesamarbejdet for voksenspecialundervisningsområdet fremlægger årsrapporten for 2015 

og giver input til styregruppen 

 

Tovholderen for klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet deltager under 

dette punkt. 

 

Der vil på mødet blive givet en orientering omkring øvrigt nyt fra netværksgrupperne og her-

under økonomigruppen også jf. punkt 13. om KORA-analysen. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

 At styregruppen tager orienteringen til efterretning. 

 

Bilag: 

 Årsrapport fra klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet 

 Referat fra Økonomigruppemøde 28/1-2016 

http://www.rs17.dk/media/11078/referat__konomigruppem_de_28.01.16.pdf 

 

Beslutning: 

 Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 Nyt kommissorium for specialundervisningsnetværket blev godkendt 

 Det blev repeteret at kommissorium for arbejdet med fokusområdet om kommunikati-

onsområdet blev godkendt. 

 Det blev besluttet at taleområdet skrives eksplicit ind i kommissoriet for fokusområdet. 

 

3. Socialtilsyn I: Midtvejsevaluering af tilsynsreformen  

 

Baggrund:  

Til brug for den politiske opfølgning på tilsynsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014, har 

Socialstyrelsen gennemført en faglig evaluering baseret på en række data om socialtilsynenes 

praksis. Evalueringen rummer ikke en kortlægning af juridiske problemstillinger i forbindelse 

med tilsynsreformen. 

 

Evalueringen generelt 

Midtvejsevalueringen er udarbejdet til brug for den politiske opfølgning på tilsynsreformen. 

Opfølgningen skal vurdere, om de centrale formål med reformen er opnået. Herudover skal 

http://rs17.dk/media/11068/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_08.01.16.pdf
http://rs17.dk/media/11068/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_08.01.16.pdf
http://www.rs17.dk/media/11078/referat__konomigruppem_de_28.01.16.pdf
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evalueringen informere Social- og indenrigsministeren og forligskredsen om tilsynsreformens 
implementering og virkninger. Der udarbejdes en endelig evaluering primo 2018. 

Et yderligere væsentligt formål med evalueringen er at opnå en vurdering af, om kvaliteten i 

de sociale tilbud og plejefamilierne er steget, dels ved at hæve ’bundniveauet’, dels ved kvali-

tetsudvikling i fortsat godkendte tilbud/plejefamilier. Evalueringen giver desuden indikationer 

på, om borgernes uddannelse, beskæftigelse og netværk styrkes. Evalueringen skal bl.a. bru-

ges politisk til at vurdere, om der er behov for yderligere tiltag for at indfri reformens ambitio-

ner. 

Vedlagte rapport udgør midtvejsevalueringen, hvor der er samlet op på de første data, obser-

vationer og resultater godt halvandet år efter tilsynsreformens ikrafttræden.  

Evalueringen består af en række punktnedslag i form af delevalueringer. De gennemførte del-

evalueringer er: 

1. Evaluering af implementeringen af tilsynsreformen 

2. Evaluering af whistleblowerordningen 

3. Evaluering af socialtilsynets bidrag til læring og udvikling i tilbuddene 

4. Analyse og vurdering af udviklingen i kvaliteten i tilbuddene 

5. Trivselsundersøgelse blandt anbragte børn og unge  
6. Analyse af udviklingen i tilbudsstrukturen 

Delevalueringerne gennemføres af Socialstyrelsen (delevaluering 1-2, 4 og 6), Ankestyrelsen 

(delevaluering 3) og SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (delevaluering 5). Eva-
lueringsopgaverne er løst inden for organisationernes eksisterende bevillinger/driftsrammer. 

Delevaluering 3 og 5 er bilag til rapporten 

 

Hovedresultaterne af midtvejsevalueringen 

Midtvejsevalueringen konkluderer, at centrale formål med reformen og socialtilsynets etable-

ring er realiseret i væsentligt omfang, og at socialtilsynene på kort tid har udviklet et kvalifice-

ret og kompetent tilsyn. Det fremgår også, at der som forventet på nogle områder kræves 

mere tid og en fortsat implementeringsindsats, for at reformens formål om et ensartet tilsyn 

på tværs af landet er fuldt opnået. 

 

Blandt hovedresultaterne af midtvejsevalueringen er: 

 Den overvejende del af plejefamilierne og de sociale tilbud udtrykker i høj grad tilfredshed 

med forløbet forud for og efter det seneste tilsynsbesøg samt det generelle samarbejde 

med socialtilsynet.  

 De fem socialtilsyn råder over relevante kompetencer indenfor jura, økonomi og socialfagli-

ge metoder.  

 Mange anbringelsessteder og plejefamilier oplever en forbedring af tilsynet i forhold til tidli-

gere. 

 Plejefamilierne og de sociale tilbud har overordnet set taget godt i mod den nye kvalitets-

model, som udgør det obligatoriske redskab, der skal understøtte socialtilsynene i deres 

faglige vurdering af de enkelte tilbud. 

 En gruppe på ca. 10-15 procent er generelt utilfredse med det nye socialtilsyn.  

 Socialtilsynet kan med fordel pege på flere udviklingsmuligheder hos sociale tilbud og sær-

ligt plejefamilier.  

 

I et mindre antal spørgsmål og svar er der opgjort fordeling over de 5 socialtilsyns resultater. 

Generelt ligger Socialtilsyn Øst pænt i forhold til de 5 andre. 
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Der er et enkelt område, hvor Socialtilsyn Øst præstere et ikke tilfredsstillende resultat. Dette 

er på varigheden af, hvor længe der går fra tilsynsbesøg til fremsendelse af rapport. Denne 

problemstilling har Socialtilsyn Øst igangsat initiativer på inden rapportens resultater var kend-

te. 

 

Vedr. fælles udviklingsområder blandt de 5 socialtilsyn er det ligeledes aftalt, at der skal 

igangsættes fælles initiativer i denne forbindelse. 

 

Indstilling 
Socialtilsyn Øst indstiller: 

 At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

Bilag: 

 Midtvejsevaluering af tilsynsreformen – hovedresultater 

 Midtvejsevaluering af tilsynsreformen 

 Ankestyrelsens undersøgelse af sociale tilbud og plejefamiliers erfaringer med det nye soci-

altilsyn 

 Anbragte børn og unges trivsel 2014 

 

Beslutning: 

 Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 Det blev betonet, at der er behov for at se på fleksibilitet og herunder ift. akutsituationen, 

eksempelvis ift. etablering af midlertidige botilbud og muligheden for godkendelse på sær-

lige vilkår m.v. samt muligheden for at tænke fleksibilitet ift. definitionen (og godkendel-

sen) af målgrupper. 

 Det blev betonet, at der i det økonomiske tilsyn i højere grad bør ses på regnskab i stedet 

for budget. 

 Det blev besluttet, at tilsyn også er et punkt på politikertemamøde 29/4. 

 

 

4. Socialtilsyn II: Orientering vedr. Socialtilsynets kommunerundemøder i 2015 

 

Baggrund: 

Der er gennemført kommunerundemøder med alle kommuner i Socialtilsyn Østs område. Alle 

kommune har haft besøg af tilsynschef Henriette Lindberg i 2015, på nær Lejre Kommune, der 

havde besøg i januar 2016. Inden møderne er der udsendt en dagsorden, der er koordineret 

med den respektive kommune. Dagsordnerne har indeholdt orienterende punkter om Socialtil-

synets virke og opgave, samt punkter med mere lokalt definerede temaer. 

Erfaringer fra 2015 og Socialtilsyn Øst fremtidige arbejde hermed. 

Herunder er der en række indsamlede erfaringer fra kommunerundemøderne: 

1. Kommunerne har kommunikeret stor tilfredshed med de gennemførte møder. Nogle kom-

muner har dog ønske om; 

o at møderne kan afholdes som stormøder hvor flere kommuner er repræsenteret 

o at møderne kan afholdes som virtuelle møder 

o at møderne fortsætter i deres nuværende form 

o at der er møder for plejefamilierne. 

Socialtilsyn Øst vil inddrage disse ønsker og forslag i planlægning for kommunemøder i 

2016. 
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2. Kommunerne er generelt tilfredse med kvaliteten af tilsynet og tilsynsrapporterne. Der er 

dog nogle kommuner, der har givet udtryk for, at kvaliteten kan være svingende både ift. 

selve tilsynet men også ift. indholdet og formuleringerne i tilsynsrapporterne.  

Socialtilsyn Øst vil og har brugt disse oplevelser aktivt i forhold til at forbedre indholdet i 

rapporterne samt i forhold til at kommunikere om disse. 

 

3. I forhold til økonomi er der i kommunerne bekymring og spørgsmål ift. taksterne tilbudde-

ne opkræver, der bl.a. går på: 

o Hvem godkender tilbuddenes takster? 

o Kan kommunerne være sikre på, at ydelserne står mål med taksten? 

o Hvad får kommunerne for tilbuddenes takster? 

o Takststigninger i tilbuddene på baggrund af socialtilsynenes krav om f.eks. udbedring af 

fysiske rammer, kompetenceløft og lign.. 

Socialtilsyn Øst vil foreslå, at der igangsættes et samarbejde mellem RS 17 og Socialtilsy-

net således at der sikres viden og kendskab til Socialtilsynet opgaver og ansvar vedr. til-

buddenes takster. Samarbejdet kan bestå i: 

o At der arbejdes målrettet med at udbrede viden om socialtilsynet opgaver og ansvar i 

forhold til takster. 

o At socialtilsynet inddrages i et RS 17 arbejde med at følge udviklingen og analyser af 

udgifter på det specialiserede område.  

 

 

4. Der en generel udfordring for flere kommuner vedr. problematikken om  § 107 og 108 til-

bud i ABL boliger – nogle konkrete konstruktioner der er ikke hjemlet i lovgivningen. 

Socialtilsynet anerkender, at det er en stor udfordring med store og til tider vidtgående 

konsekvenser for kommuner og nogle private tilbud. 

Socialtilsyn Øst har truffet afgørelser med vilkår, der er udstedt i henhold til gældende lov-

givning vedr. problematikken. Ofte omhandler vilkåret at tilsynet får tilsendt handleplan for 

at bringe forholdet i orden. 

Socialtilsynet godkender disse handleplaner kontinuerligt som de indkommer og såfremt 

der indgår reelle handlinger for at imødekommer, at der er lovmedholdelighed i tilbuddets 

juridiske konstruktion. 

Herudover vi Socialtilsynet opfordrer kommunerne til at kontakte KL vedr. løsning på pro-

blematikken. 

  

5. Der er i kommunerne generel enighed om, at der er behov for øget fleksibilitet i godken-

delserne, herunder målgrupper og pladsantal. 

 

Socialtilsynet anbefaler at kommunerne er opmærksomme på at indbygge en vis fleksibili-

tet i deres generelle godkendelser af tilbud. Hvis et ungetilbud med 16 pladser reelt har fy-

siske rammer til 17 unge, er der intet til hinder for at ansøge om godkendelse af 17 plad-

ser, men kun bruge de 16. Dette vil i en spidsbelastningssituation eller en situation hvor en 

ung flytter ind 1 måned inden en anden flytter ud – give mulighed for dette. Da der i øje-

blikket ikke kan gives dispensationer, ville dette ellers kræve en ”væsentlig ændring” 

(takstpålæg).  

 

Socialtilsyn Øst foreslår, at der ansøges om godkendelse til det antal pladser som der fysisk 

er mulighed for i det enkelte tilbud, således at der ikke skal søges om væsentlig ændringer 

ved behov for at tilbyde plads til borgere, der umiddelbart ligger over tilbuddets forventede 

belægning. Socialtilsynet vil i forbindelse med tilsyn være opmærksom på at tilbuddet sik-
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rer at der er de rette forhold til de antal borger, der er indskrevet ud over et budgetteret 

antal pladser. 

 

6. Kommunerne oplever, i forbindelse med datatriangulering, at der fra Socialtilsynet bedes 

om mange oplysninger. Der er et ønske om, at brevene der anvendes til at indhente oplys-

ninger er mere konkrete og med forklaring om hvorfor der bedes om de specifikke oplys-

ninger. 

Socialtilsyn Øst har igangsat arbejdet i forhold til ensartethed i opgaven med indhentelses 

af oplysninger fra kommunerne. Herunder arbejdes med mængden og indholdet af 

spørgsmål. 

 

7. Nogle kommuner udtaler et ønske om et øget samarbejde med Socialtilsynet ift. matchning 

på plejefamilieområdet, samt eventuelt i forhold til rekruttering af familieplejere. rekrutte-

ring af  

 

Socialtilsyn Øst vil foreslå at der igangsættes et formelt samarbejde mellem RS17 og Soci-

altilsynet vedr. rekruttering af plejefamilier, herunder fokus på kommunernes ansvar og 

forpligtigelser. Formålet med fælles rekruttering skal være at sikre det rigtige antal pleje-

familier med de rigtige kompetencer i de enkelte kommuner og på tværs at Region Sjæl-

land. 

 

8. I komplicerede sager er et kommunalt ønske om, at der i større grad er samarbejde ift. 

dialog mellem kommunerne og Socialtilsyn Øst så det sikres, at kvaliteten i tilbuddene op-

retholdes/udvikles.  

 

Socialtilsyn Øst vil på kommende informationsmøder tydeliggøre kommunernes ansvar for 

at give oplysninger om tilbuds kvalitet, særligt ved kritiske forhold. 

Indstilling 

Socialtilsyn Øst indstiller:  

 At styregruppen tager orienteringen til efterretning.  

 At styregruppen baggrund af orienteringen drøfter om Socialtilsynet skal inddrages i kom-

mende analyser af udgifter til det specialiserede område. 

 At styregruppen på baggrund af orienteringen drøfter om der skal igangsættes et samar-
bejde om rekruttering af plejefamilier på tværs af Region Sjælland. 

Beslutning: 

 Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 Socialtilsynet anbefaler, at der ansøges om godkendelse af det antal pladser et tilbuds fysi-

ske rammer kan rumme, så der er godkendelse til fuld kapacitet, selvom der anvendes 

færre pladser. På den måde kan kapacitets-regodkendelser undgås og der kan spares tid. 

 Ift. drøftelsen af om Socialtilsynet skal inddrages i kommende analyser af udgifter til det 

specialiserede område, blev det besluttet at Socialtilsynet inviteres ind til samarbejde med 

økonomigruppen omkring dette spørgsmål. 

 Ift. drøftelsen af om der skal igangsættes et samarbejde om rekruttering af plejefamilier på 

tværs af region Sjælland, blev det besluttet at spørgsmålet sendes til høring i netværks-

gruppen Børn og unge. 

 Det blev fremført at samspillet mellem tilsyn på børneområdet og tilsyn på voksenområdet 

ikke virker helt afstemt fra ministeriets side. 

 Det blev besluttet at Tilsyn også er et punkt på politikertemamøde 29/4 og herunder med 

fokus på hvor det har hjulpet/fordele og ulemper. 
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5. Socialstyrelsens centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser 

 

Baggrund: 

Socialstyrelsen har primo november 2015 udsendt en central udmelding til kommunerne og 

regionerne om borgere med svære spiseforstyrrelser. Den centrale udmelding behandles som 

en del af rammeaftale 2017 med deadline for indsendelse til socialstyrelsen 15. oktober 2016.  

I region Sjælland er det rammeaftalesekretariatet der indsamler og behandler oplysninger fra 

kommunerne og regionen og efterfølgende afrapporterer til Socialstyrelsen i forbindelse med 

rammeaftalens udviklingsstrategi. Sekretariatet har udsendt spørgeskema til kommunerne 

ultimo december med svarfrist den 29. januar 2016.  

Den 15. januar 2015 har sekretariatet afholdt en workshop på Rønnebæksholm i Næstved for 

udbydere og bestillere på området, og den 15. april 2015 afholdes der en undervisningsdag 

om svære spiseforstyrrelser på Roskilde Rådhus.  

Udkast til afrapportering behandles i et fagligt ekspertpanel og i netværksgrupperne i april. 

Den endelige rapport behandles i styregruppen i maj 2016.  

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

 At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag: 

 Central udmelding  

http://www.rs17.dk/projekter/centrale-udmeldinger-fra-socialstyrelsen.aspx 

 Materiale fra workshoppen  

 http://www.rs17.dk/arrangementer/workshop-om-samarbejde-ift-borgere-med-svaere-

spiseforstyrrelser.aspx 

 Indbydelse til undervisningsdag  

http://www.rs17.dk/media/11134/indbydelse_til_undervisningsdag.pdf 

 Dagsorden til møde med Socialstyrelsen 14/3-2016 

 

Beslutning: 

 Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

6.Rammeaftale 2017  

 

På styregruppemøde 8/1-2016, blev nævnt følgende input til rammeaftale 2017:Nyt styrings-

koncept som fagligt interessant (Herning-modellen, De mange nye reformer med lave sociale 

ydelser skaber svære levevilkår for udsatte grupper,  Massivt problem med boliger især efter 

flygtningesituationen og ift.  hvad kommunerne ellers kan tilbyde.  På styregruppemøde 8/1-

2016, blev det desuden besluttet at der i Rammeaftale 2017 indgår nyt opdateret afsnit om 

Grønland  

  

Processen for rammeaftale 2017 er at rammeaftalens to dele: Udviklingsstrategi (kapacitets-

behov, faglig udvikling og fokusområder) og styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel) 

behandles samlet i styregruppen, K17 og KKR inden sommerferien og i kommunerne efter 

sommerferien. Deadline for kommunernes godkendelse af rammeaftalen er 15/10, hvorefter 

aftalen skal fremsendes til Socialstyrelsen.  

 

Status er at der i forbindelse med udarbejdelse af Rammeaftalens udviklingsstrategi er ud-

sendt 3 spørgeskemaer som kommunerne skal udfylde ift. at vurdere sammenhængen mellem 

udbud og efterspørgsel af pladser indenfor det specialiserede socialområde, specialundervis-

ningsområdet, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.  

http://www.rs17.dk/projekter/centrale-udmeldinger-fra-socialstyrelsen.aspx
http://www.rs17.dk/arrangementer/workshop-om-samarbejde-ift-borgere-med-svaere-spiseforstyrrelser.aspx
http://www.rs17.dk/arrangementer/workshop-om-samarbejde-ift-borgere-med-svaere-spiseforstyrrelser.aspx
http://www.rs17.dk/media/11134/indbydelse_til_undervisningsdag.pdf
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Ift. fokusområder er fokusområderne for 2016: 1) Centrale udmelding om borgere med svære 

spiseforstyrrelser,  2) Kontanthjælpsreformen – fortsat fra 2015 , 3) Psykiatriområdet – fortsat 

fra 2015, 4) Kommunikationsområdet og 5) Økonomi. Det er desuden jf. rammeaftale 2016 

besluttet at igangsætte et arbejde om hjemløshed. Det er muligt at Socialstyrelsen kommer 

med en ny central udmelding 1/11-2016, som så skal behandles i 2017. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

 At styregruppen drøfter rammeaftale 2017 og herunder forslag til fokusområder 

 At styregruppen drøfter forslag til revideret afsnit om Grønland i rammeaftalen 

 

Bilag: 

 Forslag til revideret afsnit om Grønland – eftersendes 

 

Beslutning: 

 Styregruppen besluttede at foreslå, at fokusområderne 4) Kommunikationsområdet og 

fokusområde 5) Økonomi, fortsætter i 2017 og derudover suppleres med et fokusområ-

de omkring hjemløshed/socialt udsatte 

 Endeligt revideret afsnit om Grønland udarbejdes i samarbejde mellem Region Sjælland 

og Slagelse, Holbæk, Kalundborg og Odsherred samt en repræsentant fra Grønlands 

repræsentation i Danmark. 

 

 

7.Direktørmøde 8/4-2016  

 

Baggrund: 

På styregruppemøde 8/1-2016, blev det besluttet at afholde det næste direktørmøde i april, 

efter færdiggørelse af KORA-analysen og forud for politikermødet om rammeaftale 2017 som 

afholdes 29/4. 

 

På direktørmøde 20/11-2015 blev der udtrykt interesse for at se Socialtilsynets egen evalue-

ring samt det statusnotat som Socialtilsynet udarbejder til januar når kommunemøderne er 

afsluttet. Mulige emner derudover er KORA-analysen og fokusområder i rammeaftale 2017 

samt status på centrale udmeldinger og øvrige projekter om f.eks. misbrugsområdet og kom-

munikationsområdet.   

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

 At styregruppen drøfter indhold og form for direktørmøde 8/4  

 

Beslutning: 

 Det blev besluttet, at temaer på direktørmødet er KORA-analysen, Socialtilsyn og ram-

meaftale 2017 og herunder fokusområder 2017 samt øvrige input til styregruppen, med 

korte oplæg efterfulgt af plenumdrøftelser 

 

8.Politikertemamøde 29/4-2016    
 

Baggrund: 

På styregruppemøde 8/1-2016 drøftede styregruppen indhold og form for politikermødet og 
herunder mulige oplægsholdere. 
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Det blev besluttet at alle styregruppemedlemmer kommer med bud på emner til politikerte-

mamødet til styregruppemødet 18/3. Derudover blev det besluttet at der skal være oplæg om 

KORA-analysen og herunder er KORA booket. På styregruppemødet 8/1 var der enighed om at 

det er nødvendigt med oplæg og temaer, men disse skal gøres politisk interessante og der skal 

skabes politisk ejerskab til temaerne.  

 

Af mulige temaer blev nævnt: Økonomi med oplæg om udgiftsudvikling også på landsplan og 

drøftelse af udvikling fra besparelser til stabilitet som målsætning, Aktuelle udfordringer med 

boliger til kontanthjælpsmodtagere og flygtninge, Det Socialtilsynet møder kontra det kommu-

nerne møder., Effekt i indsatserne med krav til dokumenteret effekt og påvirkningsmuligheder, 

Sverigesmodellen (Herningmodellen) med fremskudt visitation. Ift. oplæg udefra blev udover 

KORA-oplæg, foreslået oplæg om gap-analyse: Gab mellem borgere og sagsbehandleres ople-

velse af samme sagsforløb jf. det centrale handicapråds om gap-undersøgelse. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

 At styregruppen beslutter indhold og form for politikertemamødet samt oplægsholdere. 

 

Beslutning: 

 Det blev besluttet at temaer på politikermødet er Gap-analysen jf. det centrale handi-

capråds undersøgelse, KORA-analysen, Socialtilsyn og Rammeaftale 2017: fokusområder 

2017 mv. og med korte oplæg efterfulgt af plenumdrøftelser. 

 Det blev besluttet at eksterne oplægholdere er fra det Centrale handicapråd og fra KORA, 

mens Tilsynspunktet varetages af Holbæk og de øvrige punkter af styregruppen. 

 

9.Hjemtagelse af opgaver fra Departementets afdeling i Grønlands Repræsentation, 

Danmark. 

Baggrund: 

Grønlands Selvstyre (Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender) hjemtager 

de opgaver som varetages af Departementets afdeling i (Grønlands repræsentation) i Danmark 

– og Departementets afdeling i Danmark lukker 1/10-2016 - og opgaverne varetages derefter 

af departementet i Grønland – hvordan opgaverne fremadrettet varetages af departementet vil 

der blive orienteret om senere. 

 

Bilag: 

 Brev fra Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale anliggender, Grønland  

 

Indstilling: 

Det indstilles at: 

 Styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Beslutning: 

 Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 Hjemtagelsen af opgaverne fra Grønlands repræsentation i Danmark, beskrives kort i af-

snittet om Grønland i Rammeaftale 2017 

 

 

10. Nyt fra K17 

 

Baggrund: 

K17 har afholdt møde 29/1-2016 jf. vedhæftede referat i bilag. 
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Indstilling: 

Det indstilles: 

 At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag:  

 Referat af møde i K17, 29/1-2016 

 

Beslutning: 

 Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

11.Nyt fra KKR 

 

Baggrund: 

KKR har afholdt møde 9/2-2016 jf. vedhæftede referat i bilag. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

 At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag:  

 Referat af møde i KKR Sjælland 9/2-2016 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_76667/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-

lland_den_9.PDF 

 

Beslutning: 

 Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

12.Nyt fra sekretariatet  

 Nyhedsbrev 

 Forslag til procedure ift. dataindsamling fra kommunerne 

 Møde i rammeaftalenetværk 

 Regnskab 2015 

 

Baggrund: 

Sekretariatet har udsendt nyhedsbrev i februar 2016 jf. bilag 

 

På baggrund af, at Rammeaftalesekretariat Sjælland bruger uforholdsmæssig meget tid på at 

kontakte kommuner pr. mail og telefonisk ved overskridelse af tidsfrister, ønsker sekretariatet 

at få en fast procedure for, hvordan og hvornår kommuner rykkes ved manglende tilbagemel-

dinger til sekretariatet. Sekretariatet foreslår nedenstående procedure: 

 

Procedure ved udsendelse af spørgeskemaer og andre henvendelser, der skal besvares af 

rammeaftalekontaktpersoner 

 Rammeaftalesekretariat Sjælland udsender materiale pr. mail til kontaktpersoner i 

kommunerne og regionen  

 Dagen efter tidsfristens udløb udsendes første rykker pr. mail til kontaktpersoner og der 

tages telefonisk kontakt  

 To uger efter tidsfristens udløb sendes pr. mail rykker til direktøren for området 

 

Der kan være tilfælde, hvor ovenstående procedure af tidsmæssige årsager ikke kan lade sig 

gøre, og den samlede tidsfrist er kortere. 

 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_76667/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-lland_den_9.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_76667/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-lland_den_9.PDF
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Der afholdes møde i Rammeaftalenetværket i 31/3-2016, dagsorden i bilag 

 

Sekretariatet fremlægger til orientering regnskab 2015 for sekretariatet,  regnskab i bilag 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

 At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 At styregruppen godkender forslag til procedure ved udsendelse af spørgeskemaer mv. 

 At styregruppen tager regnskab 2015 for sekretariatet til efterretning 

 

Bilag: 

 Nyhedsbrev:  http://www.rs17.dk/media/11233/nyhedsbrev_feb_16.pdf 

 Dagsorden for møde i rammeaftalenetværk i KL 31/3-2016 

 Regnskab 2015 for sekretariatet 

 

Beslutning: 

 Der blev udleveret opdateret papir om regnskab 2015 og forbrug 2016 

 Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 Styregruppen godkendte forslag til procedure ved udsendelse af spørgeskemaer m.v. 

 Styregruppen tog regnskab 2015 for sekretariatet til efterretning 

 

 

13.Økonomi: KORA-analysen af det specialiserede socialområde 

 

Baggrund: Analyser på det specialiserede socialområde  

K17 og KKR Sjælland tiltrådte på møder hhv. 27/3 og 21/4 styregruppens forslag til analyser 

og tidsplan som oplæg til en flerårig aftale i forbindelse med rammeaftalen 2017. 

 

Det blev tiltrådt at der arbejdes videre med følgende fælles effektiviseringsværktøjer som går 

på tværs af de 17 kommuner i region sjælland: 

1) Benchmarking på hhv. voksenhandicapområdet og børnehandicap-området.  

2) Visitation. Analyse af udviklingen i antal brugere og gennemsnitlig tyngde.  

3) Fælles fokus på belægningsprocenten, fastsættelsen og muligheden for at hæve den.  

4) Udbud og markedsmodning som bredt effektiviseringsinstrument  

5) Takster som bredt effektiviseringsinstrument.  

 

De ovenstående økonomiske analyser indgår som fokusområde 5) i Rammeaftale 2016. 

 

KORA har udarbejdet analyser af punkt 1), 2) og 5) i analysen. Den samlede analyse afrappor-

teres i to dele med forelæggelse for K17 og KKR hhv. oktober/november 2015 og marts/april 

2016. 

 

Baggrunden for at igangsætte KORA analysen er, at kommunerne i Region Sjælland i de kom-

mende år står over for at skulle tage stilling til, om og i givet fald hvordan de vil foretage ef-

fektiviseringer på det specialiserede socialområde. KORA er bedt om at foretage en række ana-

lyser med henblik på at skabe forbedret styringsinformation 

 

KORA-analysen rummer 6 delanalyser som er samlet i 4 rapporter: 

 Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde 

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

2) Sammenligning af brugertal, brugerandele og enhedsudgifter på voksenområde 

 Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde 

3) Sammenligning af brugertal, brugerandele og enhedsudgifter på børneområdet 

4) Korrektion for forskelle i kommunernes udgiftsbehov/sociale belastning på børneområ-

det 

http://www.rs17.dk/media/11233/nyhedsbrev_feb_16.pdf
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 Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde 

5) Sammenligning af udgifter til køb og indtægter fra salg af pladser på voksen- og børne-

området 

 Udvikling i takster på det specialiserede område 

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

 

Tidsplanen er for KORA-analysen er at delanalyse 5) afrapporteres i oktober 2015 og resten af 

analyserne afrapporteres  i marts 2016. Delanalyse 5 er behandlet på styregruppemøde 9/10 

og der er udarbejdet opsummerende notat som er sendt til K17 sammen med sagen. K17 har 

taget sagen til efterretning og drøftet den videre proces og her herunder besluttet at den sam-

lede analyse behandles på K17s møde 8/4 og efterfølgende på møde i KKR 20/4. 

 

Økonomigruppen har udarbejdet et notat om KORA-analysen og sekretariatet har udarbejdet 

et sammenfattende notat om analyserne. Begge notater er vedlagt i bilag sammen med de 4 

KORA-rapporter. Ift. voksenrapporten er Vordingborgs og Solrøds tal under korrektion. Ift. takstanaly-

sen er Ringsteds tal under korrektion. 
 

KORA vil på mødet præsentere resultaterne fra analyserne med efterfølgende drøftelse: 

 Voksenområdet (50-55 minutter)  

 Børneområdet (65-75 minutter) 

 Kort om køb og salg samt  enkelte bemærkninger om køb og salg undervejs, hvor det pas-

ser ind. 

 Takstanalysen (30 minutter) 
 

Indstilling: 

Det indstilles: 

 At styregruppen drøfter KORA-analysen og den videre proces og herunder anbefalinger til 

K17 og KKR ift. oplæg til en flerårig aftale i forbindelse med rammeaftalen 2017. 

 At styregruppen drøfter de enkelte delanalyser i de enkelte rapporter på  A) voksenområ-

det, B) Børneområdet, C) Køb og salg, D) takstanalyse, den videre proces og anbefalinger   

 At styregruppen indstiller KORA-analysen samt anbefalinger til behandling i K17 og KKR  

  

I det følgende gives overblik over de 4 analyserapporter med sammenfatning, overordnede 

resultater og diskussionspunkter til drøftelse efter KORAs gennemgang af hver rapport. 

 

Sammenfatning, resultater og diskussionspunkter til de 4 analyserapporter: A,B,C,D  

 

A)Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde 

Overordnet set viser resultaterne bl.a., at RS17-kommunernes udgifter til voksenområdet pr. 

18-64 årig er steget fra 2010 til 2014. I samme periode er antallet af botilbudsmodtagere ste-

get, mens enhedsudgifterne til botilbud er faldet. 

 

Diskussionspunkter: 

 Er omfanget af og udviklingen i udgifter, brugertal og enhedsudgifter udtryk for bevidste 

prioriteringer eller resultat af udviklinger i RS17-kommunerne? 

 Hvilken retning skal den strategiske styring af området skal tage i de kommende år når det 

f.eks. gælder visitationspraksis og serviceniveauer samt håndtering af øget efterspørgsel 

og nye målgrupper.  

 Har kommunerne et passende niveau af udveksling af erfaringer med myndighedsudøvelse  

 Er der behov for dybere analyser af, hvilke målgrupper der modtager hvilke indsatser og til 

hvilken pris og kvalitet. 

 

B)Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde 

Overordnet set viser resultaterne bl.a., at RS17-kommunernes udgifter til det specialiserede 

børneområde pr. 0-22 årig er faldet fra 2010 til 2014. I samme periode er andelen af foran-
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staltningsmodtagere faldet, mens enhedsudgifterne til sociale foranstaltninger er steget blandt 

kommunerne i Region Sjælland. Der er færre børn, der modtager en social foranstaltning i 

RS17-kommunerne end man statistisk skulle forvente ud fra børnenes sociale baggrund. 

 

Diskussionspunkter: 

 Er omfanget af og udviklingen i udgifter, brugertal og enhedsudgifter udtryk for bevidste 

prioriteringer eller resultat af udviklinger i RS kommunerne  

 Hvilken retning skal den strategiske styring af området skal tage i de kommende år når det 

f.eks. gælder visitationspraksis og serviceniveauer samt håndtering af ændret efterspørgsel 

og ændrede målgrupper.  

 Har kommunerne et passende niveau af udveksling af erfaringer med myndighedsudøvelse 

 Er der behov for dybere analyser af, hvilke målgrupper der modtager hvilke indsatser og til 

hvilken pris og kvalitet. 

 

C)Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde 

På voksenområdet viser den regionale benchmarking at kommuner i Region Sjælland i 2014 

brugte en større andel(61%) af deres samlede botilbudsudgifter til at købe pladser hos ekster-

ne leverandører end kommunerne i de øvrige regioner(51-56%).  

På børne/unge-området viser den regionale benchmarking at kommunerne brugte en relativ 

stor del deres samlede anbringelsesudgifter til at købe pladser hos eksterne leverandører. I 

Region Sjælland er købsandelen 61%, hvor den i de øvrige regioner er mellem 48% og 63%.  

 
Diskussionspunkter: 

 Er omfanget af og udviklingen i handlen med pladser er udtryk for bevidste prioriteringer 

eller resultat af udviklinger i RS17 kommunerne?  

 Hvilken retning skal den strategiske styring af området skal tage i de kommende år når det 

gælder valget mellem selvforsyning, køb hos eksterne og salg af pladser til andre kommu-

ner.  

 Har RS17-kommunerne et passende niveau af gensidig koordination og information om 

kapacitetsplanlægning og myndighedsudøvelse. 

 

D)Udvikling i takster på det specialiserede område 

Økonomigruppen gør opmærksom på, at der er en vis usikkerhed forbundet med datagrundla-

get. 

 

Analysen giver viden om udvikling og forskelle i taksterne på de sociale tilbud som drives af de 

enkelte kommuner i region sjælland. Analysen sigter på at skabe mere detaljeret information 

om taksterne på RS17 kommunernes tilbud, end den foreligger i dag. Hensigten er at forbedre 

grundlaget for diskussioner om takstudvikling i RS17 

 

Analysen viser, at gennemsnitstaksten i botilbud er faldet med 4% fra 2010 til 2014. Gennem-

snitstaksten i dagtilbud er steget med 2% fra 2010 til 2014, og gennemsnitstaksten i tilbud til 

socialt udsatte er steget med 41% fra 2010 til 2014. Fra 2010 til 2014 er gennemsnitstaksten i 

døgninstitutioner faldet med 9% og gennemsnitstaksten i særlige dagtilbud er faldet med 7%. 

 

Bilag: 

 Sammenfattende notat om KORA-analysen 

 Økonomigruppens notat om KORA-analysen 

 KORA-rapport: Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde 

 KORA-rapport: Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde 

 KORA-rapport: Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde 

 KORA-rapport: Udvikling i takster på det specialiserede socialområde 

 Bilag 2 til børnerapporten vedr. robusthedsanalyser af enhedsudgifter inkl. efterværn 
 

Beslutning: 



  Side 15 af 15 sider 

 

 Det blev besluttet at økonomigruppen arbejder med en ny model for takstanalysen herun-

der f.eks. med 3-4 målgrupper jf. at der i den nuværende takstanalyse er datausikkerhed  

grundet en udvikling med udsving i tilbudsmassen og indberetningskvalitet, og der derfor 

bl.a. er brug for en redefinition af tilbudsmængde mv. hvor der f.eks. startes forfra med 

data 1-2 år tilbage. 

 Det blev drøftet, at det er interessant med omkostningsudviklingen, takstudviklingen og 

det store billede med den samlede størrelse af området på ca.6,5 mia., hvor området in-

denfor rammeaftalen udgør ca. 2,5 mia., men der bør også være fokus på de 4 mia.  

 Analyserne er primært et godt redskab til kommunerne med mulighed for analyser på 

tværs og sammenligning med andre/flere kommuner jf. Roskilde-eksempel i økonomigrup-

pens notat. De enkelte kommuner har fået stillet data og værktøjer til rådighed og herun-

der er der mulighed for at se på hvorfor noget for nogle kommuner er dyrt/billigt ift. andre 

 En mulighed for arbejde på tværs kunne være afholdelse af workshop og herunder med 

mulighed for at gå i klynger og f.eks. diskutere med dem som man kan lære af. 

 Det blev drøftet at det er politisk interessant at sige noget om udviklingen i antal og en-

hedsomkostninger på mest muligt aggregeret niveau. 

 Det blev drøftet at et relevant succeskriterium også er rehabilitering med fokus på  i hvilket 

omfang borgere bringes til at klare sig selv samt hvornår det kan betale sig at investere 

f.eks.på børneområdet ift. return of investment og herunder ift. rehabiliteringseffekt. 

 Der var enighed om at det er  hensigtsmæssigt at kommende takstanalyser opdeles på 

målgrupper. 

 På baggrund af drøftelserne og herunder af de enkelte delanalyser blev det besluttet at 

resultaterne af drøftelserne samles op sammen med K17 repræsentanterne og herunder 

udarbejdes sagsfremstilling mv. til K17. 

 KORA-analysen indgår som punkt på direktørmøde 8/4 og på politikermøde 29/4. 

 

 

14.Evt. 

 

Næste møde er 2/5, kl. 9-12 i Næstved 

 

 

 

 

 


