
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Opsamling  
 

Mødeforum 

Direktør- og Chefmøde 

Rammeaftale Sjælland  

 

Mødedato 25/10-2019 

 

Tid 

Kl. 9-12 

 

Sted 

Center for Specialundervisning CSU 

Rosenkuldevej 88b, Glassalen 

4200 Slagelse  

 

Deltagere 

Vini Lindhardt – Slagelse 

Thomas Knudsen - Slagelse  

Kirsten Jacobsen - Faxe  

Henrik Harder - Greve 

Mariann Mikkelsen - Greve 

Peter Ryman - Greve  

Lis Hamburger - Guldborgsund 

Allan Ruders - Guldborgsund 

Charlotte Larsen - Holbæk 

Birgitte Randrup Thomsen - Holbæk 

Bo Hammer - Holbæk 

Julie Becher - Holbæk  

Lars Hansen - Kalundborg 

Henrik Layborn - Køge  

Mette Olander - Køge 

Lone Lykke Marker - Lejre  

Rikke Jensen - Lolland 

Lotte Christensen - Lolland 

Bo Gammelgaard - Næstved 

Hanne Dollerup - Næstved 

Erik Pedersen - Odsherred  

Pia Inge Bille - Region Sjælland 

Kasper Sonne - Ringsted 

Alice Morsbøl - Ringsted 

Gitte Løvgran - Ringsted  

Mette Heidemann - Roskilde 

Kristina Mikkelsen - Roskilde  

Dorthe Saabye – Solrød 

Jesper Reming Tangbæk - Solrød 
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Jens Folman – Solrød 

Poul Edvard Larsen- Solrød  

Daniel Gottrup – Stevns  

 

Gæster: 

Kasper Lemvigh – VIVE  

Camilla Dalsgaard - VIVE 

 

Referent: 

Annette Rost – Konsulent Slagelse  

Ulla Rosenkvist – Konsulent Slagelse  
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Dagsordenspunkter til Direktør- og Chefmøde 25/10-2019 

 

1) Velkomst – generel orientering  

 

2) Kommende proces omkring ny rammeaftale  

 Proces for udarbejdelse af ny rammeaftale  

 Form- Skal vi bygge videre på den nuværende form? 

 Indhold- hvilke temaer tænker vi skal indgå i den kommende rammeaftale  
 

3) Kommende analyser i rammeaftaleregi  

VIVE deltager på dagen, og vil ud fra nedenstående 4 forslag komme med bud på, hvordan 

der kan arbejdes med alternative analyser.  

1. Midlertidige pladser  

2. Opgaveglidning fra psykiatrien  

3. Særligt dyre enkeltsager  

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

deller?  

 

4) Drøftelse af anvendelsen af standardkontrakter  

Styregruppen har lagt op til en drøftelse med LOS omkring anvendelse af standardkontrak-

ter på de private botilbud. Før vi kan tage den dialog med LOS, vil vi gerne drøfte status på 

implementering af standardkontrakten, og om der er enighed om anvendelsen af kontrak-

ten.  

 

5) Diverse drøftelser  
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1.  Velkomst og generel orientering  

 

Vini Lindhardt bød velkommen og orienterede om, at:  

 Povl Skov fortsat er sygemeldt, og ikke kan kontaktes. Hvis der er nogle, der har lyst til 

at byde ind på opgaver i rammeaftaleregi, er man velkommen til at kontakte Vini Lind-

hardt.   

 Thomas Knudsen har søgt nye udfordringer, og tiltræder 1. december 2019 som direk-

tør i Faxe Kommune.  

 Årsrapport fra Socialtilsynet  

 Fokus på takstudviklingen.  

 Stort set samtlige pladser på De særlige pladser i psykiatrien er på nuværende tids-

punkt besat. Region Sjælland, er den eneste region, der har pladserne besat.  

 Der er igangsat et arbejde med Kofoeds Minde grundet en voldsom vækst i type 2 

domsanbringelser.  

 Maj Buch fra Sorø Kommune har søgt nye udfordringer i Glostrup Kommune.  

 

 

 

 

2.  Kommende proces omkring ny rammeaftale  

 

Proces for udarbejdelse af ny rammeaftale:  

Rammeaftalen skal være færdig og godkendt senest 1. juli 2020.  Arbejdet startes op på politi-

kermødet den 29.11.2019. Implement inviteres til at facilitere processen (Vedlagt er proces for 

den gældende rammeaftale). 

  

Input fra grupperne:  

 Involvering af flere omgange (et par timer pr gang), så fag-politikerne og embedsværk, 

kan nå at forberede sig.   

 Der skal laves en tydelig rammesætning af, hvad beskæftiger Rammeaftalen sig med 

(afgrænsning).  

 De politiske temaer skal retur i de politiske udvalg- som temaer- drøftelserne fra de po-

litiske udvalg skal leveres retur til Styregruppen.  

 De centrale handicapråd, politikere inviteres til at deltage i den 29.november 2019  

 

 

 

Form – Skal vi bygge videre på den nuværende form?:  

Skal vi fortsætte med den samme form, eller skal der være en anden form i den kommende 

rammeaftale ?  

 

Input fra grupperne:  

 Der er tilfredshed med formen.  

 Det var en god inddragende proces sidste gang.  

 

 

 

Indhold – hvilke temaer tænker vi skal indgå i den kommende rammeaftale: 

Overskriften på udviklingsområderne vil kunne anvendes igen, men måske med en ny beskri-

velse af indsatserne  
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Input fra grupperne:  

 Hvordan får vi koblingen mellem Rammeaftalen og sundhedsaftalerne indarbejdet? De 

to er afhængige samarbejder – ex. Snitfladen til psykiatrien, udvikling af nye samar-

bejdsformer som indholdsmæssigt (Tema). 

 Målgruppen for Rammeaftalen skal defineres.  

 Private udbydere: hvad er det vi køber hos de private 
 Er der behov for etablering af nye/alternative tilbud? Og andre geografiske placeringer. 

Hvis der skabes nyt, er der behov for forpligtende samarbejder.  

 Rammeaftalen skal ses som et forpligtende fællesskab, hvor der tænkes i større helhe-

der.  

 Særligt dyre enkeltsager – har vi fælles greb/udfordringer.  

 

 

Forslag til temaer til mødet den. 29. november:  

- Psykiatri  

- Private udbydere  

- Etablering af nye tilbud  

- Særligt dyre enkeltsager 

 

Input fra grupperne  

 Samarbejde med psykiatrien – psykiatrien er under ressourcemæssigt pres  

 Tilbudspaletten – matcher den borgernes behov – kunne RS være bedre til en fælles 

kommunikation om borgerens behov, og hvilke tiltag de enkelte kommuner har gjort 

sig/vil gøre sig.  

 Det er det politiske, der skal frem i arbejdet i Rammeaftalen. Et eksempel er samar-

bejde/snitflade til psykiatrien. 

 Udfordringer omkring takster der er aftalt i Rammeaftaleregi, forsøges forhandlet i ad-

ministrationen i de enkelte kommuner, når pladser købes.  Hvordan kan vi styrke det 

forpligtende samarbejde omkring taksterne i Rammeaftalen?  

 

 

 

 

3. Kommende analyser i Rammeaftaleregi  

 

1. Midlertidige pladser – køb hos private  

2. Opgaveglidning fra psykiatrien  

3. Særligt dyre enkeltsager  

4. Bag om tallene i de nuværende analyser – kan der findes forklaringsmodeller? 

VIVE deltog under punktet med en gennemgang af omkostningstyngden omkring de 4 analyser 

(se vedhæftede oplæg). 

 

Der skal laves et beslutningsgrundlag i Rammeaftalens Styregruppe, som skal ligge klar til ja-

nuar 2020, om hvilke analyser, der skal prioriteres.   

Der er økonomi til at undersøge de særligt dyre enkeltsager indenfor budgettet. Andre analy-

ser vil kræve kommunal medfinansiering. 
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Input fra deltagerne:  

 De dyre enkeltsager er få, og de enkelte kommuner har godt overblik over disse. Men 

kender vi årsagen til en stigning i disse sager. Skulle vi interessere os for at udvide til-

budsviften til disse borgere? Kunne vi se på pædagogik og fysiske rammer, som en del 

af udviklingen, så vi kan rumme borgeren i de kommunale tilbud i stedet for at lave 

dyre enkeltmandstilbud.  

 Forklaringer på udgiftsudviklingen er en del af Kommuneaftalen. Der er behov for nuan-

cering af de tal, som VIVE kan levere. Årsagsbeskrivelser er mere end tal og skal 

rumme forklaringer  

 Offentlige og private botilbud er interessant på både børne- og voksenområdet 

 Opgaveudvikling på psykiatriområdet er interessant. Indenfor hele psykiatriområdet: 

Børn-unge og voksne.  

 Man kunne inddrage KSP (sundhedsaftalen) i at afklare om der skal igangsættes en fæl-

les analyse.  

 

Konklusionen på drøftelsen er, at: 

 Der er opbakning til at igangsætte en analyse om opgaveudvikling på psykiatriområdet.  

 Det skal afklares, hvad det er, der præcist ønskes svar på?  

 Det skal afklares om regionen vil være med i analysen – både indholdsmæssigt og fi-

nansielt?  

 Og er kommunerne indstillet på at medfinansiere?  

 Der skal udarbejdes en sag til styregruppen.   

 

 

 

4. Drøftelse af anvendelse af standardkontrakter  

 

Status på implementering af standardkontrakten, og om der er enighed om anvendelsen af 

kontrakten.  

Baggrunden for den seneste standardkontrakt er, at botilbudsanbringelser er et led i en reha-

biliterende indsats af længere varighed. Forpligtelser omkring genforhandlinger er beskrevet i 

de nye kontrakter. Der skulle kunne ændres på kontrakten undervejs. De enkelte takster frem-

går – botilbud, § 107 og eventuelle enkeltydelser. Har indskrevet rammeaftalens fælles forplig-

telser ift. efterregulering ved lukning af pladser/tilbud for offentlige leverandører. Baggrunden 

for de nye kontrakter er et ønske om en nutidig kontekst i forhold til samarbejdsgangene 

 

Input fra deltagerne:  

 Det er en politisk beslutning at anvende standardkontrakterne i kommunerne RS 17.  

 Det skal overvejes om Fælles Faglige begreber skal indarbejdes i standardkontrakterne.  

 Det er standardkontrakten der skal bruges. Man har mulighed for at supplere med ele-

menter/tilpasse i standardkontrakten, men det er standardkontrakten, der skal anven-

des.  

 

Konklusionen er, at: 

 Kommunerne i region Sjælland vil gerne benytte de fælles udarbejdede standardkon-

trakter, når der indgås kontrakter med andre kommuner og private udbydere 

 Der skal herudover tages hensyn til Fælles Faglige begreber, som udmeldes endeligt fra 

KL i marts 2020 
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5. Diverse drøftelse  

 

Der var ikke bemærkninger til punktet  


