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De primære punkter er rammeaftale 2023-24 og status ift. rammeaftale 2021-2022. 

Derudover nyt fra Socialstyrelsen, Særlige pladser på psykiatriområdet, Nyt fra netværksgrup-

per og arbejdsgrupper samt Nyt fra styregruppe og sekretariat og herunder med udpegning af 

ny tovholder og kontaktperson ift. netværksgruppen Voksne handicappede. Til orientering Nyt 

fra K17 og KKR. 

 

 

Dagsordenen er inddelt i punkter til indstilling/beslutning og orientering. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden til styregruppemøde 14/10 

 

Punkter til indstilling/beslutning: 

 

2. Rammeaftale 2023-24 – Status og videre proces rammeaftale 2023-24 

 

3. Rammeaftale 2021-22 – status og videre proces ift. fokusområderne 

 

4. Nyt fra Socialstyrelsen – Centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser 

 

5. Særlige pladser i psykiatrien  

 

6. Nyt fra netværksgrupper og arbejdsgrupper 

 

7. Nyt fra styregruppen og sekretariatet  

 

8. Punkter til orientering: 

A) Nyt fra KKR og K17.  

 

9. Evt.  – næste møde 6/1-2023, 9-12 i Roskilde 
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1.Godkendelse af dagsorden til styregruppemøde 14/10 

 

Beslutning: Styregruppen godkendte dagsordenen. 

 

 

Punkter til indstilling/beslutning: 

 

2. Rammeaftale 2023-24 – behandling af rammeaftale 2023-24 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres og drøfter videre proces ift. rammeaftale 2023-24 

 

Baggrund: 

På styregruppemøde 12/8 besluttede styregruppen at anbefale og videresende rammeaftalen 

til behandling i K17 med indstilling om at K17 anbefaler og videresender rammeaftalen til KKR 

Sjælland. K17 har på møde 26/8 tiltrådt indstillingen og videresendt rammeaftalen til KKR 

Sjælland med indstilling om at KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og regionsrå-

det i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen senest 1. december 2022. På møde 7/9 til-

trådte KKR Sjælland indstillingen, idet KKR Sjælland opfordrer til, at taksterne på det speciali-

serede område holdes i ro. Rammeaftalen er medio september sendt til behandling i kommu-

ner og regionsråd med frist for godkendelse senest 1/12-2022. KKR Sjællands opfordring til at 

holde taksterne i ro indgår i rammeaftale 2023-24 under fokusområde 6 (bedre styringsdata 

og ledelsesinformation) 

 

Ift. bilag til rammeaftale 2023-24 er det værd at bemærke at takstaftalen for 2023 er blevet 

revideret af en takstgruppe under økonomigruppen med deltagelse af Roskilde, Næstved, Sla-

gelse, Holbæk og Region Sjælland samt sekretariatet. Den nye takstbekendtgørelse med opde-

ling i basistakst og servicetakst/ydelsestakst afventes fortsat og forventes pt. at træde i kraft 

1/1-2024. Takstaftalen revideres igen når den nye takstbekendtgørelse er klar. 

 

På styregruppemøde 12/8 blev det aftalt at udsætte drøftelsen af den videre proces og tidsplan 

ift. dialogmøde til næste styregruppemøde. Det er tidligere aftalt at dialogmøde om rammeaf-

tale 2023-24 (med deltagelse af handicapråd, brugerorganisationer, udvalgspolitikere og fagdi-

rektører mv.) skal have fokus på hvordan rammeaftale 2023-24 og arbejdet med fokusområ-

derne bedst muligt udmøntes.  

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

• At styregruppen drøfter den videre proces og tidsplan ift. rammeaftale 2023-24 og her-

under ift. dialogmøde om udmøntning af rammeaftalen og opstart af fokusområderne 

 

Beslutning:  

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Styregruppen drøftede processen mod den ny rammeaftale og herunder vigtigheden af 

at gøre aftalen nærværende for politikerne og skabe et sted hvor politikerne kan 

komme til orde. Et forslag er at sætte en sag på i byrådene inden det kommende dia-

logmøde, hvor politikerne deltager 

• Der var enighed om skabelse af politisk nærvær, interesse og ejerskab ift. rammeafta-

len også starter administrativt bredt ift. direktør/chefkredsen som så går ”hjem” til poli-
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tikerne. Ift. direktør/chefkredsen er det vigtigt med et forum hvor alle kommuner er re-

præsenteret med mere end en repræsentant og herunder embedsmænd bredt. Ift. 

rammeaftalens fokusområder skal ejerskab skabes på tværs administrativt. 

• Der blev udtrykt ønske om at der skal ske noget anderledes og herunder også ift. pro-

cessen for den næste rammeaftale 2025-26. 

• Der var enighed om at sætte fornyelse af rammeaftalen på dagsordenen på næste sty-

regruppemøde med oplæg fra sekretariatet og inspiration fra sundhedsaftalen 

• Der var opbakning til dialogmøde om rammeaftale 2023-24 i foråret 2023 

 

Bilag: 

• Rammeaftale 2023-24 – udsendt til kommuner og regionsråd 21/9 

• Bilag til Rammeaftale 2023-24: https://www.rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2023-

2024/ og herunder Bilag 2: Takstaftale 2023: https://www.rs17.dk/media/vb5elswa/bi-

lag-2-takstaftale-2023-til-takstgruppen-19092022.pdf 

• Link til rammeaftalebekendtgørelse:  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1298 

 

 

3. Rammeaftale 2021-22 – status og videre proces ift. fokusområderne 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres og drøfter status og videre proces for arbejdet 

med fokusområder 2021-22  

 

Baggrund: 

På styregruppemøde 12/8 blev besluttet at udskyde arbejdet med fokusområde 1 og 2 og prio-

ritere arbejdet med fokusområderne 4, 5 og 6. Fokusområde 3 indgår i processen ift. ramme-

aftale 2023-24, da kommende dialogmøde også vil invitere handicap- og brugerrepræsentan-

ter mv jf. dagsordenspunkt 2. 

 

Ift. fokusområde 4 (praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt – tovholder Faxe) 

besluttede styregruppen 24/6 at man i første omgang vil kontakte Absalon ift. afholdelse af 2 

temadage til efteråret og fremadrettet indgå i dialog med Absalon om den videre proces og 

mulige forløb.  Der er afholdt møde med Absalon 23/9 om det konkrete indhold på baggrund af 

oplæg fra Absalon som foreslår to hele temadage om ”nye udsatte – børn og unge med sociale 

og psykiske vanskeligheder – til en samlet pris på 120.000. Det blev besluttet i første omgang 

at afholde en temadag 30/11, i Auditoriet i Roskilde og temadag 2 planlægges afholdt i januar, 

men afventer yderligere oplæg fra Absalon. 

 

Ift. fokusområde 5 (afdækning af kapacitet og behov for tilbud- tovholder Holbæk) har LG-In-

sight i deres undersøgelse af udbud/efterspørgsel af indsatser og pladser gennemført tre fo-

kusgruppeinterview med netværksgrupperne i august og september samt supplerende inter-

view i oktober. LG Insight fremlægger resultaterne af deres undersøgelse på mødet.  

 

Ift. fokusområde 6 (bedre styringsdata og ledelsesinformation – tovholder Slagelse) besluttede  

besluttede styregruppen 24/6 og 12/8, jf. KKRs bestillinger 14/6, at se på 1) baggrunden for 

udgiftsstigningen på det specialiserede social- og undervisningsområde og 2) hvordan kommu-

nerne kan samarbejde på tværs om køb af private tilbud. 

 

Ift. 1. del af bestillingen fra KKR om baggrunden for udgiftsstigningen blev det besluttet at ind-

samle erfaringer på tværs af kommunerne ift. udgiftsudvikling, baggrund for udgiftsstigningen 

og primære udgiftsdrivere i kommunerne og resulterende i 4-5 tydelige bullets.  

https://www.rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2023-2024/
https://www.rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2023-2024/
https://www.rs17.dk/media/vb5elswa/bilag-2-takstaftale-2023-til-takstgruppen-19092022.pdf
https://www.rs17.dk/media/vb5elswa/bilag-2-takstaftale-2023-til-takstgruppen-19092022.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1298
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Det blev nævnt på mødet 12/8 at rammeaftalesekretariatet i Roskilde råder over flere kompe-

tencer og ressourcer og efterfølgende er nedsat en arbejdsgruppe med to konsulenter samt se-

kretær fra Roskilde Kommune og Rammeaftalesekretariatet jf. vedhæftede projektskitse. 

 

Ift. 2. del af bestillingen fra KKR om styrket samarbejde om køb af private tilbud blev det be-

sluttet at igangsætte en mapping-analyse af de private køb og herunder skabe overblik(land-

kort) over hvor køb ligger geografisk, hvem er de største aktører og hvem køber der, bl.a. som 

mulig baggrund for afdækning af potentiale for (klynge)samarbejde omkring køb af private til-

bud på tværs af kommunerne. LG Insight er kontaktet og der er afholdt tilbudsmøde 5/10, 

hvor det er arbejdsgruppens indstilling at fokusere på de sager hvor kommunerne køber flest 

og dyrest private tilbud, hvilket typisk er de mere komplekse sager, hvor der ikke er kommu-

nale tilbud tilgængelige. Arbejdsgruppen indstiller at det drøftes hvor grænsen skal ligge og fo-

reslår at grænsen f.eks. kan lægges ved ca. 2750 kr. i døgnet dvs ca. 1 mill om året og op. 

KL-analysen viser store udgiftsstigninger ift. private tilbud som koster fra 2 mill om året og det 

er også den grænse den kommende Komponent/KL-screeningsanalyse af dyre sager i kommu-

nerne anvender dvs. fra ca. 5500 kr. i døgnet op. LG Insight har fremsendt tilbud på mapping-

analyse til arbejdsgruppen, se bilag. Arbejdsgruppen anbefaler at økonomigruppen involveres 

og herunder ift. indsamling af data mv. 

 

Ift. økonomigruppens forslag om en case-analyse af de dyreste sager i hver kommune, blev 

12/8 drøftet hvordan denne kunne indgå i sammenhæng med de 2 bestillinger fra KKR og det 

blev det besluttet at gå i dialog med økonomigruppen. Efterfølgende har kommunerne primo 

september modtaget invitation fra KL og Komponent som tilbyder alle landets kommuner at 

være med i et projekt, som har til formål at undersøge kvalitativt, hvad der kendetegner de 

dyreste enkeltsager. Formålet med projektet er at forbedre viden og afdække handlemulighe-

der på området. Styregruppens tovholdere og arbejdsgruppe for fokusområde 5 og 6 samt 

økonomiarbejdsgruppen om de dyreste sager foreslår at resultaterne af KL/Komponent analy-

sen afventes og at det efterfølgende drøftes om det kunne være relevant at igangsætte sup-

plerende analyser selv.  Alle 17 kommuner fra region Sjælland er tilmeldt. KL/Komponent ana-

lysen (se bilag) forventes færdig januar 2023 og det kan overvejes at afholde et direktør/chef-

møde om f.eks økonomi og styring med oplæg fra KL/Komponent efter analysen er færdig. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

• At styregruppen ift. fokusområde 4,5 og 6 drøfter status, videre proces og tidsplan: 

• At styregruppen drøfter Absalons forslag til temadage, proces og tidsplan 

• At styregruppen drøfter LG Insights analyse af udbud/efterspørgsel, proces og tidsplan 

• At styregruppen drøfter LG Insights tilbud ift. mapping-analyse, proces og tidsplan og 

herunder beløbsgrænse for udsøgning af data samt evt. målgruppeafgrænsning.  

• At styregruppen indledningsvis drøfter evt. forslag om direktør og chefmøde om f.eks. 

økonomi og styring efter KL/Komponent-analysen er færdig 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Ift. fokusområde 4 er kommunerne (myndighed, udfører, fagpersoner samt øvrige rele-

vante) inviteret til 1. temadag 30/11 om psykisk mistrivsel, både via de faglige net-

værksgrupper og via direktører/chefer. Den videre planlægning af temadag 2 som af-

holdes 8/2-2023 afventer afholdelsen af temadag 1 og den videre dialog med Absalon. 

Efterfølgende er det planen at samarbejdet om kompetenceudvikling skal bredes ud. 
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• Ift. fokusområde 5 udsættes LG-insights fremlæggelse af resultaterne fra fokusgruppe-

interviewundersøgelsen med netværksgrupperne om udbud/efterspørgsel, til næste sty-

regruppemøde. I forbindelse med afrapportering af resultaterne skal gives et overblik 

over hvor fagpersoner ser udfordringer samt bud på anbefalinger og herunder ift. den 

videre proces. 

• Ift. fokusområde 6: 1. del af KKR’s bestilling om baggrunden for udgiftsstigningen på 

det specialiserede social- og undervisningsområde blev projektbeskrivelsen godkendt 

og arbejdet igangsættes og resultaterne fremlægges på næste styrgruppemøde. Det 

blev drøftet om undersøgelsen kunne kobles sammen med kapacitetsanalysen jf. fokus-

område 5. 

• Ift. fokusområde 6: 2. del af KKR’s bestilling om hvordan kommunerne kan samarbejde 

på tværs om køb af private tilbud, blev LG-insights tilbud på mapping-analyse med ud-

søgning af private tilbud fra 2750 døgn/1 mio år, godkendt. Sekretariatet indkalder 

økonomigruppen til en drøftelse med LG ift. muligheder for udsøgning af data i kommu-

nerne og i hvilken form mv. ift. den videre bearbejdning og analyse. Det blev foreslået 

at der udarbejdes en samlet oversigt over de anvendte tilbud indenfor beløbsgrænsen 

(incl. de offentlige tilbud, hvis det er relevant) og at starte med at undersøge 1 år, da 

det er mere kompliceret/ressourcekrævende at undersøge 2 år. Resultaterne af analy-

sen fremlægges på næste styregruppemøde. Det blev drøftet om udsøgningen også 

ville vise køb hos offentlige tilbud op og at disse data kunne være relevante bl.a. ift. 

kommunalt samarbejde om offentlige tilbud mv og resultaterne af udtrækket afventes. 

• Ift. KKR’s bestillinger er tidsplanen at resultaterne fremlægges på styregruppemødet 

6/1-2023, i K17 27/1 og i KKR 8/2. 

• Ift. KL’s analyse af de særligt dyre sager deltager alle kommuner i region sjælland. 

• For at skabe overblik og optimere kommunernes ressourceudnyttelse ift. diverse data-

bestillinger udarbejder sekretariatet udarbejder oversigt over igangværende aktiviteter 

og analyser og herunder dataindsamlingsprojekter i regi af rammeaftale sjælland.  

• Det blev drøftet hvilke overvejelser og fremtidsstrategi styregruppen og kommunerne 

kunne have ift. en udvikling der går mod en øget specialisering. Disse overvejelser ind-

går i projektet om baggrunden for udgiftsstigningen jf. KKR’s bestilling del 1.  

• Ift. forslag om direktør og chefmøde om f.eks. økonomi og styring efter KL/Komponent-

analysen er færdig, var der enighed om at dette er relevant når alle analyser er færdige 

dvs. medio/sommer 2023. Der lægges op til et samlet møde med bred deltagelse, hvor 

alle analyser og sammenhænge incl. KL/Komponent samles og drøftes og herunder med 

strategisk blik mv. 

• På styregruppemøde 6/1 gives en samlet status for alle analysespor også jf. sekretaria-

tets oversigt som udsendes til styregruppen.  

 

Bilag: 

• Oplæg til to temadage fra Professionshøjskolen Absalon 

• Rapport LG Insight om udbud/efterspørgsel – eftersendes  

• Projektskitse: Baggrund for udgiftsstigningen på det specialiserede socialområde 

• Tilbud LG Insight: Afdækning af private tilbud 

• KL/Komponent-analyse:  

Projekt skal hjælpe med at afdække handlemulighederne ift. særligt dyre enkeltsager | 

Komponent 

• KL-analyse jf. Momentum 30/5: 

https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2022/2022-9/flere-med-svaere-og-komplekse-

psykiske-problemer-og-handicap-faar-udgifterne-til-at-stige/ 

 

https://www.komponent.dk/nyhed/projekt-skal-hjaelpe-afdaekke-handlemulighederne-ift-saerligt-dyre-enkeltsager
https://www.komponent.dk/nyhed/projekt-skal-hjaelpe-afdaekke-handlemulighederne-ift-saerligt-dyre-enkeltsager
https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2022/2022-9/flere-med-svaere-og-kompleksepsykiske-problemer-og-handicap-faar-udgifterne-til-at-stige/
https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2022/2022-9/flere-med-svaere-og-kompleksepsykiske-problemer-og-handicap-faar-udgifterne-til-at-stige/
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4. Nyt fra Socialstyrelsen – Dialogmøde, centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres med efterfølgende supplerende drøftelse 

 

Baggrund: 

Der er 31/8 afholdt dialogmøde mellem de administrative styregrupper om videre proces for 

sagsbehandling af de 3 centrale udmeldinger om spiseforstyrrelser, domfældte udviklingshæm-

mede og udsatte gravide jf. vedhæftede mødereferat 

 

Ift. spiseforstyrrelser er arbejdet afsluttet, mens det ift. domfældte udviklingshæmmede og 

udsatte gravide pågår. Det er rammeaftaleaftalesekretariaterne der koordinerer arbejdet med 

de centrale udmeldinger og herunder indhentning af data, svar på Socialstyrelsens anmodnin-

ger og øvrige henvendelser.  

 

Ift. domfældte udviklingshæmmede har Socialstyrelsen 28/9 udsendt  

Anmodning om opdateret status (vidensgrundlag) i forhold til de faglige forhold og problemstil-

linger på Kofoedsminde, som er adresseret i den centrale udmelding med svarfrist 1/12. Se-

kretariatet har videresendt anmodningen til Region Sjælland som vender tilbage med udkast.  

 

Ift. udsatte gravide med misbrug og behov for døgnbehandling har Socialstyrelsen 28/9 ud-

sendt Anmodning om beskrivelse af kommunernes aktuelle indsatser og forslag til fremadret-

tede indsatsmodeller for udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug (se bilag). Socialsty-

relsen anmoder kommunerne om en opdateret beskrivelse af, hvilke aktuelle indsatser kom-

munerne arbejder med i forhold til målgruppen, samt hvilke forslag kommunerne ser for frem-

adrettede indsatser til målgruppen, herunder døgnbehandlingsindsatser. Rammeaftalesekreta-

riaterne har pr. 4/10 fremsendt en række spørgsmål til Socialstyrelsens anmodning og herun-

der ift. målgruppe, omfang af afdækningen mv. og afholder møde med Socialstyrelsen 11/10. 

Sekretariaterne overvejer at bede Socialstyrelsen om en fristforlængelse, da 2 måneder er en 

meget kort frist ift. at imødekomme anmodningen. Henvendelse til Socialstyrelsen om fristfor-

længelse kræver naturligvis opbakning fra styregrupperne og indtil videre afventer sekretaria-

terne resultatet af mødet med socialstyrelsen 11/10, som der orienteres om på mødet. 

 

Socialstyrelsen har 28/9 udsendt to ny centrale udmeldinger (CU), vedr.  punktskriftindsatser 

til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og vedr. tegnsprogsindsatser til børn og unge 

med varigt høretab, med frist for afrapportering senest 31/3-2023. Udmeldingerne foretages 

med det formål at sikre at der på regionalt og nationalt plan er en tilstrækkelig koordination på 

tværs af kommuner og regioner om at opretholde det fornødne udbud af højt specialiserede 

indsatser til målgrupperne. Se følgebreve og centrale udmeldinger i bilag.  

Det er fortsat rammeaftalesekretariaterne der koordinerer arbejdet med de centrale udmeldin-

ger og herunder indsamler data, er i dialog med socialstyrelsen og står for afrapporteringen. 

 

Socialstyrelsen har ultimo september 2022 udgivet to nye forløbsbeskrivelser der omhandler 

udsatte gravide med rusmiddelforbrug samt børn/unge der får følger af at være eksponeret for 

rusmidler og medicin, mens de ligger i mors mave. Se bilag 

 

Bl.a. afledt af sene modtagelser af dagsordener og referater mv. har rammeaftalesekretaria-

terne bedt Socialstyrelsen om at dagsordener udsendes senest en uge før og referater indenfor 

14 dage samt at diverse udsendelser til styregruppeformænd Cc’es til sekretariaterne.  

 

Indstilling: 

Det indstilles: 
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• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

• At styregruppen supplerende drøfter den videre proces ift. de 3 centrale udmeldinger 

om spiseforstyrrelser, domfældte udviklingshæmmede og udsatte gravide og herunder 

ift. evt. fristforlængelse. 

• At styregruppen supplerende drøfter processen ift. de 2 nye centrale udmeldinger om 

punktskriftsindsatser og tegnsprogsindsatser til børn og unge 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Der var opbakning til henvendelse til Socialstyrelsen om fristforlængelse ift. besvarelse 

af anmodningen om beskrivelse af kommunernes aktuelle og fremadrettede indsatser 

ift. udsatte gravide. Rammeaftalesekretariaterne koordinerer henvendelsen fra  de ad-

ministrative styregrupper til Socialstyrelsen. 

• Ift. Socialstyrelsens anmodning om opdateret status (vidensgrundlag) i forhold til de 

faglige forhold og problemstillinger på Kofoedsminde fremsender Region Sjælland ud-

kast som drøftes med formandskabet og sekretariatet inden fremsendelse til Socialsty-

relsen senest 1/12 

• Ift. den videre proces om de nye centrale udmeldinger er det rammeaftalesekretaria-

terne der koordinerer arbejdet og herunder indsamler data hos kommunerne og udar-

bejder rapport samt er i dialog med Socialstyrelsen. Den tværregionale koordination på 

styregruppeniveau foregår i regi af koordinationsforum i KL, hvor næste møde med del-

tagelse af formandskaber og sekretariater afholdes 9/11. 

  

Bilag: 

• Referat af dialogmøde mellem de administrative styregrupper og Socialstyrelsen 31/8 

• Anmodning om opdateret status (vidensgrundlag) ift. Kofoedsminde.  

• Anmodning om beskrivelse af aktuelle og fremadrettede indsatser ift. udsatte gravide  

• Følgebrev og CU: Punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse  

• Følgebrev og CU: Tegnsprogsindsatser til børn og unge med varigt høretab 

• Forløbsbeskrivelse: Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug  

• Forløbsbeskrivelse:  Børn og unge med komplekse funktionsnedsættelser som følge af 

prænatal eksponering for rusmidler og afhængighedsskabende medicin 

 

 

5. Særlige pladser på psykiatriområdet i region sjælland 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres med efterfølgende supplerende drøftelser. 

 

Baggrund: 

På styregruppemøde 12/8 fremlagde repræsentanter, fra arbejdsgruppen under netværksgrup-

pen voksne sindslidende og styregruppen for de særlige pladser, hovedproblematikkerne fra 

arbejdsgruppens notat med efterfølgende drøftelse. 

 

Ift. de særlige pladser er der ønske om bedre og løbende dialog og kommunerne oplever at de 

ikke kan få plads til den særligt udfordrede og svære målgruppe som tilbuddet i praksis ikke 

dækker, da de tager den bedre og bredere gruppe. Det er oplevelsen at den politiske hensigt 

med pladserne ikke bliver mødt i praksis og kommunerne har en målgruppe som de særlige 

pladser ikke tager og hvor de har svært ved at løse opgaven. Det er kommunernes ønske at 

afdelingen geares til at rumme målgruppen evt. i form af en satellit.  
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Det blev besluttet i første omgang at fortsætte dialog administrativt og snarest afholde et 

møde med ledelsen af de særlige pladser med deltagelse af de kommunale repræsentanter i 

styregruppen for de særlige pladser, arbejdsgruppen fra netværksgruppen voksne sindslidende 

og styregruppeformanden for rammeaftalen. Det blev besluttet i anden omgang at indlede en 

dialog politisk og gøre det politiske niveau i regionen og kommunerne opmærksom på proble-

matikken og herunder ift. kommunernes behov, afvisning, tomgang og problematikkerne ude i 

kommunerne og herunder voldsepisoder mv. Endelig blev det besluttet at inddrage kommunal-

direktørkredsen som orienteres mundtligt på K17-møde 26/8. 

 

Der er 30/9 afholdt møde med ledelsen af de særlige pladser med fokus på målgruppen for de 

særlige pladser, fremtidigt samarbejde og visitation til de særlige pladser. På mødet fremlagde 

arbejdsgruppen problematikkerne fra notatet og drøftelserne på styregruppemødet 12/8. Det 

blev bl.a. foreslået at nedsætte en baggrundsarbejdsgruppe med repræsentanter fra både 

kommunerne og de særlige pladser samt at øge antallet af kommunale medlemmer i visitati-

onsforum og antallet af møder i styregruppen for de særlige pladser f.eks. til kvartalsvis.  På 

mødet blev aftalt at problematikkerne fra notatet og mødet i første omgang drøftes på næste 

møde i styregruppen for de særlige pladser 11/11, hvorefter den videre proces aftales. Ar-

bejdsgruppen aftalte at afvente Region Sjællands referat fra mødet 30/9 og efterfølgende ind-

kalde til forberedelsesmøde forud for mødet i styregruppen for de særlige pladser.  

 

Psykiatrien Region Sjælland har primo august gennemført en høring hos kommunerne om fort-

sat ommærkning af de særlige pladser til almindelige psykiatriske sengepladser som kan ske 

hver 6. måned. Alle kommuner har tilkendegivet at de ønsker fortsat ommærkning af 5 særlige 

pladser i yderligere 6 måneder fra 1. september 2022 til 28. februar 2023. 

 

Belægningen på de særlige pladser er ultimo september 2022 på 12 ud af 18 pladser. Der er 

ommærket de maksimale 25%:5 pladser dvs. det oprindelige pladstal er 23. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

• At styregruppen drøfter problematikker og strategier og proces ift. de særlige pladser  

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Næste styregruppemøde i styregruppen for de særlige pladser er 11/11, hvor drøftel-

serne fra mødet med ledelsen af de særlige pladser bl.a. omkring målgruppebeskrivelse 

og afgrænsning og visitationsproces og repræsentation i visitationsforum fortsætter. 

• På rammeaftalestyregruppemødet blev fremført at det er kommunernes klare oplevelse 

at der er en målgruppe som psykiatrien ikke hjælper kommunerne med og der er behov 

for at det ikke er regionen der sidder på dagsordenen og der skal bl.a. arbejdes med 

alternative løsningsforslag og visitationsprocessen. 

• Der var opbakning til at kommunerne skal repræsenteres stærkere i visitationsforum og 

forslag til at nedsætte en faglig gruppe som ”fordrøfter” sagerne inden de behandles i 

visitationsforum. Dette drøftes også i netværksgruppen voksne sindslidende på næste 

netværksmøde.  

• På mødet med ledelsen af de særlige pladser 30/9 blev der bedt om et opfølgnings-

møde til afholdelse efter mødet i styregruppen for de særlige pladser 11/11. Det blev 

foreslået at nedsætte en fælles arbejdsgruppe med repræsentanter fra psykiatrien og 
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kommunerne og at der afholdes hyppigere møder i styregruppen for de særlige pladser 

(f.eks. kvartalsvis i stedet for halvårligt). 

• Det blev præciseret at kun deltagere på formøder skal med på de egentlige møder. 

• Det blev betonet at det er vigtigt at kommunerne er vedholdende og holder fast i pro-

blematikkerne ift. psykiatriledelsen samt skaber forståelse også for hvordan man driver 

tilbud fra et kommunalt udgangspunkt. 

• Der var fortsat opbakning til beslutningen om i første omgang at fortsætte dialogen ad-

ministrativt med ledelsen af de særlige pladser og herunder i regi af styregruppen for 

de særlige plader (møde 11/11) bl.a. ift. de nævnte problematikker omkring målgruppe 

og visitation.  

• Det blev betonet at kommunerne og regionen har fælles populationsansvar for borgerne 

og i den sammenhæng er det relevant at involvere sundhedsklyngerne, hvor psykiatrien 

sidder og politikerne sidder. 

• Ift. visitationsforum blev foreslået at der samlet udpeges 3 kommunale repræsentanter 

som både fungerer som faglig baggrundsgruppe ift. den deltagende repræsentant og 

også kan byde ind som suppleant hvis den deltagende/faste repræsentant ikke kan. 

• Det blev foreslået at der for en periode udpeges en chef til at sidde i visitationsforum og 

dette drøftes ligeledes på næste møde i netværksgruppen voksne sindslidende.  

• Der var ligeledes fortsat opbakning til at afvente dialogen administrativt inden der ind-

ledes en dialog politisk (i KKR mv.) ift. at gøre opmærksom på problematikkerne. 

• Det blev besluttet at der afholdes et opfølgende møde i arbejdsgruppen om de særlige 

pladser (incl. rammeaftalestyregruppeformanden og kommunale repræsentanter i sty-

regruppen for de særlige pladser) efter mødet i styregruppen for de særlige pladser 

11/11. På mødet udarbejdes en handle- og tidsplan. Der afholdes møde i netværks-

gruppen voksne sindslidende i 2/12, hvor sagen også drøftes og herunder ift. visitati-

onsforum, sammensætning mv.  

• Ift. næste styregruppemøde 6/1 udarbejder og fremlægger arbejdsgruppen et beslut-

ningsoplæg for den videre proces og herunder ift. målgruppe, visitation og data.     

 

Bilag: 

• Notat: Ændret målgruppe og udfordringer med visitation til de særlige psykiatripladser 

 

 

6. Nyt fra netværksgrupper og arbejdsgrupper 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres og drøfter forslag om projekt Unge hjerner 

 

Baggrund: 

Netværksgrupperne har afholdt deres seneste møder i august og september. På møderne med 

Børn og Unge 19/8, Voksne handicappede 13/9 og Voksne sindslidende 16/9 har LG-Insight 

deltaget og gennemført fokusgruppeinterview om udbud og efterspørgsel jf. pkt. 3 

 

På møde i netværksgruppen voksne handicappede 13/9 præsenterede hjerneskadeforeningen 

og hjerneskadekoordinator fra Slagelse projektet unge hjerner som er et netværk for unge 

(16-35 år) med hjerneskade. Der eksisterer pt unge hjerner-netværk i København og Odense  

hvor man mødes fysisk tirsdag i lige uger i 2 timer og i ulige uger på Zoom. Netværket foreslås 

udbredt til Sjælland jf. vedhæftede projektbeskrivelse med budget på 20.000 årligt som det 

foreslås at rammeaftale Sjællands budget dækker. Netværksgruppen anbefaler at projektet 

igangsættes som forsøg 1 år og placeret i regi af CSU Slagelse.  
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Som opfølgning på årsrapporten og ønske fra styregruppen om at høre nærmere har net-

værksgruppen 31/5 og 13/9 drøftet temaet komplekse borgere. Det er netværksgruppens vur-

dering at det ikke er entydigt om det er borger der er kompleks eller om det er håndteringen 

af sagen ift. at finde et tilbud mv.  Den generelle vurdering af problematikken er at det både er 

kompleksitet hos borgeren og vanskeligheder ved at finde tilbud. Særligt borgere som falder 

mellem to stole (flere samtidige problematikker/diagnoser) er svære at finde tilbud til. Se bilag 

 

Arbejdsgruppen om hjerneskaderehabilitering har planlagt en Formiddag med fokus på Hvid-

bog om rehabilitering som er for ansatte på alle niveauer indenfor sundhed-, social- og be-

skæftigelsesområdet og afholdes fredag d. 02.12.22 kl. 10.00 – 12.00 med Claus Vinter Niel-

sen, formand for Rehabiliteringsforum Danmark(for et honorar på 1500 kr). Invitation i bilag 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

• At styregruppen drøfter og godkender forslag om etablering af unge hjerner-netværk 

og herunder med en forsøgsperiode på 1 år og et budget på 20.000 som rammeaftale 

sjælland dækker og med fysisk placering i regi af CSU Slagelse. 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning  

• Behandlingen af sagen om unge hjerner-netværk udsættes til næste styregruppemøde, 

da økonomi og organisering mv. skal belyses yderligere.  

 

Bilag: 

• Link til Netværksgrupperne: https://www.rs17.dk/netvaerksgrupper/netvaerksgrupper/ 

• Forslag til projekt Unge hjerner 

• Notat om komplekse borgere fra netværksgruppen voksne handicappede  

• Invitation til Formiddag med fokus på Hvidbog om rehabilitering 2/12 

 

 

7. Nyt fra styregruppen og sekretariatet  

Beslutningstema: Styregruppen orienteres og udpeger ny tovholder og styregruppekontakt-

person ift. netværksgruppen Voksne Handicappede.  

 

Ift. ny tovholder for netværksgruppen Voksne handicappede blev det på styregruppemøder 

29/4, 24/6 og 12/8 besluttet at spørge først i netværksgruppen og efterfølgende i styregrup-

pen om nogen ønsker at overtage tovholderskabet samt styregruppekontaktperson. Sekretari-

atet har spurgt i netværksgruppen uden resultat. Efter styregruppemøde 12/8 har Greve og 

Vordingborg undersøgt sagen, men har desværre ikke mulighed for at påtage sig opgaven.  

 

Netværksgruppen Voksne handicappede holder ca. 4 årlige møder og fungerer som faglig bag-

grundsgruppe ift. styregruppen for rammeaftalen og som erfa/sparringsgruppe mellem kom-

munerne på voksenhandicapområdet. Tovholderen indkalder til møderne og står for dagsorde-

ner og referater samt årsrapport og mødeledelse. Rammeaftalesekretariatet sørger for, at sa-

ger fra styregruppen kommer op i netværksgruppen, og sager fra netværket i styregruppen.  

 

Følgende overblik over netværksgruppernes tovholdere og styregruppekontaktpersoner 

Netværksgruppe Tovholder Kontaktperson i styregruppen 

Voksne handicappede Vakant Vakant 

https://www.rs17.dk/netvaerksgrupper/netvaerksgrupper/
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Børn og Unge Holbæk Holbæk 

Voksne Sindslidende Roskilde  Guldborgsund 

Økonomigruppen Slagelse og Sekretariatet Slagelse 

Udbydernetværk: Specialun-

dervisning og hjælpemidler 

Næstved Næstved 

 

Rammeaftalesekretariaterne har møde i KL 13/10 bl.a. som forberedelse til møde i Koordinati-

onsforum 9/11 i KL. Se dagsorden i bilag 

 

Indstilling: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

• At styregruppen udpeger ny tovholder for netværksgruppen Voksne handicappede samt 

udpeger kontaktperson fra styregruppen ift. netværksgruppen.  

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Netværksorganiseringen blev drøftet og herunder tovholderrollen. 

• Der blev rejst spørgsmålet om det er muligt at forsimple modellen og skabe større gen-

nemslagskraft og udnytte potentialet bedre. 

• Det blev foreslået at tovholderrollen defineres og herunder ift. hvad der forventes og 

klar forventningsafstemning også ift. kontaktpersonrollen i styregruppen. 

• Det blev nævnt at de ting der er lykkedes i netværksregi er båret af interesse og fagfolk 

der er motiverede.  

• Ift. netværksgruppernes sammensætning er tendensen pt at flere chefer er repræsen-

teret.  

• Det blev foreslået at bede den enkelte netværksgruppe om evaluering af det organisa-

toriske setup. 

• Det blev besluttet at drøfte setup og se på organiseringen ift. netværksgrupperne på 

næste styregruppemøde på baggrund af oplæg fra sekretariatet ift. organisatorisk mo-

del mv. 

• Udpegning af ny tovholder og kontaktperson ift. netværksgruppen voksne sindslidende 

udsættes til næste styregruppemøde. 
• Faxes repræsentant udtræder af styregruppen, grundet ansættelse som kommunaldi-

rektør og der udpeges en ny styregrupperepræsentant på næste styregruppemøde. 

 

Bilag: 

• Link til netværksgruppen voksne handicappede: https://www.rs17.dk/netvaerksgrup-

per/voksne-handicappede/ 

• Dagsorden netværksmøde rammeaftalesekretariater 13/10. 

 

 

8. Punkter til orientering: 

A) Nyt fra K17 og KKR 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres 

 

Baggrund: 

Til orientering er KKR dialogforum nedsat og består af DH-handicaporganisationerne, Skole og 

Forældre og KKR-formandskabet.  Det sekretariatsbetjenes af KKR-sekretariatet og rammeaf-

talesekretariatet. Herudover bistår to direktører: Styregruppeformanden og direktøren fra for-

mandskommunen. 1. møde afholdes ultimo 2022 med introduktion til rammeaftalen mv. 

https://www.rs17.dk/netvaerksgrupper/voksne-handicappede/
https://www.rs17.dk/netvaerksgrupper/voksne-handicappede/
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Mødekalender for rammeaftalestyregruppen, K17 og KKR 2022-23 

Møder i Styregruppen 2022-23 Møder i K17 2022-23 Møder i KKR 2022-23 

14/10-2022 4/11-2022 22/11-2022 

6/1 27/1 8/2 

10/3 31/3 26/4 

17/5 2/6 20/6 

11/8 25/8 6/9 

13/10 3/11 20/11 

Møder i styregruppen er placeret 14 dage før de møder i K17 som efterfølges af et møde i KKR. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

Bilag: 

• Referat fra møde i K17 26/8 

• Referat fra møde i KKR 7/9: https://www.kl.dk/media/51505/referat-for-moede-i-kkr-

sjaelland-den-7-september-2022.pdf 

 

 

9. Evt.   

 

Hjemløseområdet blev kort drøftet og herunder behovet for forsorgshjemspladser og øvrige 

overnatningsmuligheder for hjemløse samt behov for overblik over tilbud. En erfaring er at luk-

ning af forsorgshjemspladser giver øgede udgifter ift. private tilbud jf. selvvisitation. Der ople-

ves en stærkt stigende søgning til forsorgshjem og en væsentlig stigning i private pladser. Te-

maet tages op på næste styregruppemøde til januar 2023. 

 

Ift. Recoveryhøjskole-tilbuddet blev drøftet hvilket lovgrundlag der skal visiteres efter. Er det 

tilbud efter serviceloven og hvad er hjemmelsgrundlaget. Sekretariatet og region sjælland un-

dersøger sagen og skriver ud til styregruppen og kommunerne. 

 

Næste møde 6/1-2023, 9-12 i Roskilde 

https://www.kl.dk/media/51505/referat-for-moede-i-kkr-sjaelland-den-7-september-2022.pdf
https://www.kl.dk/media/51505/referat-for-moede-i-kkr-sjaelland-den-7-september-2022.pdf

