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Erik Pedersen – Odsherred 
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Charlotte Houlberg – Solrød 
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Povl Skov – Sekretariatet 

 

Gæster: 

Kirsten Eklund – Region Sjælland 

 

Afbud: 

Thomas Knudsen – Slagelse 

 

Referent 

Povl Skov - Sekretariatet 



 

 

Dagsordenspunkter til styregruppemøde 8/12 

 

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

hhv. netværksgrupper/arbejdsgrupper, K17 og KKR samt styregruppe og sekretariat er faste 

orienteringspunkter. 

 

1. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 15/9 

 

 

A) Punkter til indstilling/beslutning: 

 

2. Forslag til det fremtidige rammeaftalearbejde og styregruppens rolle mv. 

- Eftersendt 6/12 

 

3. Rammeaftale 2018-2019, fokusområder og tidsplan  

- Direktørmøde 9/2 

 

4. Status for etablering af nye psykiatriske afdelinger/pladser 

 

5. Udkast til aftale om opkrævning af særlige pladser i Psykiatrien  

 

6. Hjerneskadeprojektet III – udsat fra sidste møde 15/9 

 

 

B) Punkter til orientering 

 

7. Møde i Koordinationsforum 10/11 

 

8. Nyt fra Socialstyrelsen  

                                                        

9. Udviklingsprojekt: Behov for at arbejde med andre former for specialisering IV 

 

10. Dialogmøde om specialiseret lands- og landsdelsdækkende opgaveløsning på synsområdet 

 

11. Møde i KKR dialogforum 23/10 

 

12. Nyt fra Netværksgrupper og arbejdsgrupper 

 

13. Nyt fra K17 og KKR 

 

14. Nyt fra Styregruppen og Sekretariatet 

 

15.  Punkter til næste møde 

• Markedsmodning: Evaluering af udbudsprocessen omkring botilbud 

• Nyt fra Socialtilsyn Øst: Budgetanalyse 2017  

• Årsrapporter fra netværksgrupperne 

• Afrapportering på fokusområdet om hjemløshed/socialt udsatte 

 

16. Evt. 

 

Næste møde 9/2-2018 i Slagelse 

 

 

Punkt 2 er eftersendt 6/12 og behandlet på styregruppemødet og indgår i dette referat.  
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1. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 15/9-2017 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller: 

• At styregruppen godkender referatet fra 15/9-2017 

 

Bilag:  

• https://rs17.dk/media/14248/referat_styregruppem_de_rammeaf-

tale_sj_lland_15092017.pdf 

 

Beslutning: 

• Referatet blev godkendt 

 

 

A) Punkter til indstilling/beslutning: 

 

2. Forslag til det fremtidige rammeaftalearbejde og styregruppens rolle mv.  

- Eftersendt 6/12-2017  

 

Baggrund: 

På styregruppemøde 18/8 drøftede styregruppen indledningsvis det fremtidige rammeaftale-

samarbejde og styregruppens rolle m.v. Det blev besluttet at drøftelserne på mødet sammen-

fattes til et oplæg til næste møde, hvor det fremtidige rammeaftalesamarbejde drøftes mere 

uddybende. På styregruppemøde 15/9 blev punktet udsat til næste møde 8/12. Drøftelserne 

18/8 behandlede overordnet temaer omkring styregruppens formål, rolle og kerneopgave og 

mere detail temaer omkring opgaver, projekter og arbejdsdeling, arbejdets organisering, kob-

ling til netværksgrupper og arbejdsgrupper, involvering/inddragelse af kommunerne, kommu-

nikation, samarbejde og videndeling, eksterne fora og repræsentation samt sekretariatets 

rolle. 

 

Styregruppens formål, rolle og kerneopgave 

Arbejdet med rammeaftale 2018-19 og rekonstitueringen af styregruppen med nyt formand-

skab og flere nye medlemmer giver mulighed for at redefinere rammeaftalesamarbejdet og 

herunder styregruppens rolle mv. Processen omkring rammeaftale 2018-2019 giver mulighed 

for revitalisering af  rammeaftalearbejdet både ift. ledelse/styring, facilitering/understøttelse 

med udgangspunkt i styregruppen og rammeaftaleorganiseringen og ift. yderligere involvering 

af politikere, fagdirektører/chefer, fagpersoner og brugere. Rammeaftalebekendtgørelsen er 

den formelle ramme og rammeaftale 2018-2019 er det centrale dokument i arbejdet med for-

pligtende opgaver ift. fokusområder og brede muligheder for organisering og aktiviteter i ar-

bejdet. På styregruppemøde 18/8 blev der generelt drøftet ønske om at arbejde mere i dybden 

og mindre i bredden med fokus på hvad der tilfører værdi og gennemgang af organisering og 

opgaveportefølje samt aktiviteter. 

 

Opgaver, projekter og arbejdsdeling 

På styregruppemøde 18/8 blev der udtrykt ønske om at igangsatte og fremtidige projekter/ar-

bejder vurderes ift. relevans og udbytte og at det herunder skal vurderes hvad der selv skal 

produceres og hvad der skal købes. Ift. koordination med sundhedsaftalen er behov for at få 

overblik over igangsatte aktiviteter og herunder ”servicetjek” og involvering af chefer – evt. 

via et seminar.  

Formandsskabet indstiller: 

• At rammeaftalearbejdet og dets organisering og opgaver tager udgangspunkt i ramme-

aftale 2018-2019 som forpligtende arbejdsdokument og at fokusområderne 2018-2019 

fungerer som centralt omdrejningspunkt ift. prioritering af opgaver og projekter. 

• At fokusområderne som udgangspunkt organiseres som projekter og arbejdsgrupper og 

at der vælges en tovholder fra styregruppen ift. hvert fokusområde.  

https://rs17.dk/media/14248/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_15092017.pdf
https://rs17.dk/media/14248/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_15092017.pdf
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• At der ift. koordination med sundhedsaftalen tages kontakt til den kommunale sund-

hedsgruppe herunder konkret at formanden for sundhedsgruppen og sundhedssekreta-

riatet inviteres til fælles drøftelse på næste styregruppemøde og der etableres en fast 

kadence med 2 årlige møder med sundhedsgruppens formand og sekretariat.  

• At der ift. arbejdsdeling i organiseringen af sekretariatet skabes mulighed for eksterne 

køb af ydelser i forbindelse med projekter og opgaver og herunder ift. fokusområderne.  

 

Arbejdets organisering 

Den hidtidige organisering har været en styregruppe med 8 direktører/chefer som afholder 5-6 

årlige møder som typisk er placeret 14 dage før møderne i K17 som er efterfulgt af møder i 

KKR. Der er tilknyttet 3 K17-repræsentanter til styregruppen. Disse deltager typisk i 1-2 årlige 

møder samt inddrages løbende 3-4 gange årligt i møder med formandskabet. 

Formandskabet indstiller: 

• At styregruppen holder 6 årlige møder, placeret ift. K17 og KKRs mødekalender med 

styregruppemøder 14 dage før møder i K17 som er efterfulgt af møder i KKR. Dagsor-

dener opdeles i punkter til drøftelse/beslutning og til orientering. 

• At K17-repræsentanterne deltager fast i 1 årligt styregruppemøde i foråret og 2 årlige 

møder med formandsskabet for styregruppen, samt orienteres løbende og herunder via 

fast modtagelse af styregruppens dagsordener (med mulighed for ad-hoc deltagelse). 

 

Kobling til netværksgrupper og arbejdsgrupper, 

I den aktuelle organisering er der nedsat en række netværksgrupper som er faglige bag-

grundsgrupper for styregruppen og derudover fora for erfaringsudveksling/drøftelse. 

Netværksgrupperne har en tovholder fra kommunerne og en kontaktperson/tovholder fra sty-

regruppen. Derudover er en række arbejdsgrupper – både permanente og projektgrupper. 

Netværksgruppernes kontaktpersoner i styregruppen er pt: 

Børn og unge (Jan Dehn- Lejre), Voksne sindslidende (Christian Harsløf- Roskilde), Voksne 

handicappede (Erik Pedersen- Odsherred), Udbydernetværket for kommunikationsområdet 

(Thomas Knudsen – Slagelse), Økonomigruppen Vini Lindhardt – Slagelse).  

På styregruppemødet 18/8 blev der udtrykt ønske om at netværksgruppernes styrke, mandat, 

virke/funktion, opgaveløsning mv. bør afstemmes og at der er behov for at netværksgrupper 

og arbejdsgrupper kobles stærkere til styregruppen. 

Formandskabet indstiller: 

• At netværksgruppernes kommissorier revideres ift. tættere kobling til rammeaftalesam-

arbejdet 

• At netværksgrupperne kobles tættere til styregruppen via genudpegning af kontaktper-

soner fra styregruppen som involveres løbende i netværksgruppernes arbejde og fast 

deltager i 1 årligt møde i deres respektive netværksgruppe samt fast modtager dagsor-

dener til netværksgruppens møder. 

 

Involvering/inddragelse af kommunerne og herunder fagdirektørerne m.v. 

Pt. inddrages kommunerne via netværksgrupperne og via kontakt til rammeaftalekontaktper-

sonerne. Direktørerne involveres via 2 årlige direktørmøder og via kontakt/mails i relevante 

sager. På styregruppemødet 18/8 blev der udtrykt ønske om at den bredere direktørkreds bør 

inddrages mere (og tidligere) og ift. direktørmøder bør være færre oplæg og mere vægt på di-

alog. Inspiration i praksis ift. sundhedsaftalen. 

Formandsskabet indstiller: 

• At den bredere direktørkreds på det specialiserede socialområde inddrages dels via 2 

faste årlige direktørmøder hhv. primo og ultimo på året og dels løbende orienteres og 

herunder via modtagelse af styregruppedagsordener. 

• At direktørmøderne afvikles med hovedvægt på drøftelse og dialog. 

• At formen ift. yderligere inddragelse af direktørkredsen drøftes. 

• At fagcheferne på det specialiserede socialområde inddrages og at formen drøftes. 

 

Kommunikation og information 
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Aktuelt kommunikeres med styregruppen i forbindelse med styregruppemøder og aktuelle sa-

ger. Referater fra styregruppemøder sendes til styregruppen og netværksgrupper og lægges 

på hjemmesiden. Ift. direktører og chefer i kommunerne er det primært orienteringer og be-

stillinger der kommunikeres. På styregruppemødet 18/8 blev der udtrykt ønske om fokus på 

hvordan der kommunikeres ud af styregruppen og hvordan de andre direktører udover styre-

gruppen involveres også ift. input til og fra direktørerne.  

Formandsskabet indstiller: 

• At kommunerne og herunder fagdirektørerne, fagcheferne og netværksgrupperne orien-

teres løbende dels forud for styregruppemøderne via modtagelse af punkter og dagsor-

dener med muligheder for forslag/kommentarer og dels efterfølgende via nyhedsbreve 

som udarbejdes efter hvert styregruppemøde og udsendes med referatet.  

 

Samarbejde og videndeling mellem kommuner 

På styregruppemøde 18/8 blev der udtrykt ønske om at klyngesamarbejde bør afdækkes og 

vurderes ift. relevans og udbredelse. Klyngesamarbejde har som en af mange forskellige orga-

niseringer, været drøftet i processen omkring rammeaftale 2018-2019 og indgår i fokusområde 

2.  Styregruppen finder det centralt hvordan man kan udvikle samarbejdet og dele viden og 

erfaringer. Ift. videndeling er der enighed om at arbejdet bæres interesse og kompetence og 

det bør afklares om der er andre samlinger af kommunale chefer der beskæftiger sig med det 

samme og om der i så fald bør fusioneres eller arbejdsdeles. Fx kan klynger være gode til vi-

dendeling 

Formandskabet indstiller: 

• At dette drøftes og indgår i arbejdet med fokusområderne og herunder særligt fokus-

område 2 om forpligtende samarbejde til udvalgte målgrupper og fokusområde 3 om 

tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil samt fokusområderne 4 om praksisnær 

metodeudvikling og videndeling om effekt samt fokusområde 5 om videndeling om sty-

ring. 

 

Ekstern organisering 

Styregruppens formandskab har sæde i det tværregionale koordinationsforum. I KKR dialogfo-

rum med handicaporganisationerne sidder en direktør fra styregruppen og en direktør udenfor 

styregruppen, samt KKRs formandskab, RS17 sekretariatet og KKR-sekretariatet. 

Formandskabet indstiller: 

• At styregruppen repræsenteres med to direktører i KKR dialogforum 

 

Sekretariatets rolle 

På styregruppemøde 18/8 blev der udtrykt ønske om at sekretariatet bør bindes op udover for-

mandskabet og med effekt for de 17 kommuner samt at mængden af materiale og sager til 

møder bør reduceres og forenkles. 

Formandskabet indstiller: 

• At sekretariatet bemandes med 1.5 stilling i Slagelse og mulighed for eksterne køb.  

• At sekretariatets konkret rolle ift. de 17 kommuner drøftes 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen drøfter og tager stilling til formandsskabets forslag.  

På baggrund af drøftelsen udarbejder sekretariatet endeligt forslag. 

• At styregruppen vælger tovholdere ift. netværksgrupper og fokusområder 

 

Bilag: 

• Årshjul 2018 

 

Drøftelser: 

• Ift. Sundhedsaftalen skabes samlet billede af organiseringen på hhv. sundhedsaftale-

området og rammeaftaleområdet 
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• Ift. Netværksgrupperne bør gruppernes rolle drøftes og snittet til sundhedsområdet, 

feks mellem netværksgruppen Voksne sindslidende og TSP  

• Ligeledes bør samspillet med chefgrupperne f.eks. BKF drøftes og afklares.  

• Ligeledes bør der skabes overblik over samarbejdsaftaler og herunder ift. netværks-

grupperne  

• Netværksgrupperne fungerer pt som faglig koordinerende på tværs samt ift. Rammeaf-

talen. I netværksgrupperne bør de rette personer være repræsenteret og nogle net-

værk kan være ad hoc ift. konkrete opgaver. Det bør sikres at grupperne arbejder med 

det der står i rammeaftalen 

• Det er vigtigt at sikre at rammeaftalen er relevant for lokalpolitikere 
 

Beslutning: 

• Formandsskabet og sekretariatet arbejder videre med at definere netværkenes roller, 

kommunikation, dialog med sundhedsområdet samt organisationsdiagram (hvordan ser 

det ud i dag) 

• På baggrund af drøftelserne på styregruppemødet udarbejder sekretariatet endeligt op-

læg som rundsendes i styregruppen. 

• Ift. KKR Dialogforum overtages Gitte Løvgrens plads af Christian Harsløf som sammen 

med Charlotte Houlberg repræsenterer styregruppen. 

• Styregruppen godkendte at sekretariatet bemandes med 1.5 stilling i Slagelse.  

 
 

3. Rammeaftale 2018-2019, fokusområder og tidsplan 

- Direktørmøde 9/2-2018 

 

Baggrund: 

Der afholdes direktørmøde om rammeaftalen 9/2 for at involvere den bredere direktørkreds i 

arbejdet og herunder med fokusområderne. Af øvrige sager er bl.a. VIVEs økonomianalyse 

som er koblet til fokusområderne i styringsaftalen samt de særlige pladser på psykiatriområdet 

og det nyetablerede samråd for domfældte udviklingshæmmede etc. Omfanget af dette orien-

teringspunkt bør overvejes.  

 

Direktørmødet tænkes afviklet som dialogmøde med følgende forslag til punkter: 

1. Præsentation af deltagere og styregruppen 

2. Drøftelse af Rammeaftalens fokusområder 2018-2019- indhold og organisering 

3. Andre sager: Økonomianalyse, særlige pladser, samråd for domfældte udviklingshæmmede, 

Tilsyn, Markedsmodning, resultater fra arbejdet med fokusområdet om socialt udsatte etc. 

4. Andet 

  

Fokusområder 2018-2019 

I rammeaftale 2018-19 indgår en række fokusområder som temaer der skal arbejdes med de 

pågældende år. På styregruppemøde 18/8 blev fokusområderne kort drøftet og det blev be-

sluttet at fokusområderne for 2018-2019 som udgangspunkt organiseres som projekter med 

arbejdsgrupper. 

 

Fokusområderne for 2018-19 er følgende: 

1. Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende  

2. Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper  

3. Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil  

4. Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt  

5. Vidensdeling om styring  

6. Styringsdata og information  

7. Stigende behov for støtte. 

 

Indstilling: 
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Det indstilles: 

• At styregruppen drøfter indhold og form på direktørmødet og herunder arbejdet med 

fokusområder 2018-2019 samt fordeler oplæg og roller ift. direktørmødet. 

• At styregruppen drøfter den videre proces omkring fokusområderne 2018-2019 og her-

under organisering og tidsplan. 

 

Bilag: 

• Rammeaftale 2018-2019 

https://rs17.dk/media/13347/rammeaftale_14.06.17.pdf 

• Fakta om rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 

 

Drøftelser: 

• Direktørmøderne skal med afsæt i rammeaftalen, rumme faglige diskussioner af det der 

optager direktørkredsen. Eksempelvis faglige udfordringer og herunder f.eks. hvad der 

sker med nye målgrupper og hvordan dette håndteres på en måde som giver effekt. 

• Direktørmødet skal være fagligt symposium med basis i rammeaftalen, hvor der drøftes 

strategi og vision for området samt fælles udfordringer og der signaleres ny start 

• Eksempelvis har kommunerne som købere samme interesse og faglige forventninger til 

tilbud – også de  

• Diskussionerne bør kobles til fokusområderne og sætte dagsordenen indenfor disse te-

maer, men samtidig rumme meta-problemstillinger med faglig fokusering og ledelses-

mæssig dagsorden 

• På direktørmødet bør være eksterne oplæg  

 

Beslutning: 

• Sekretariatet udarbejder udkast til program som rundsendes til styregruppen og kon-

takter relevante oplægsholdere. 

 

 

4. Status for etablering af nye særlige pladser i psykiatrien 

 

Baggrund: 

Folketinget har den 8.6.2017 vedtaget, at regionerne skal: ”etablere særlige pladser på psyki-

atriske afdelinger som en del af deres sygehusvæsen”. For Region Sjælland betyder det opret-

telse af 23 pladser i Psykiatrien. Der er i regi af region Sjælland nedsat en styregruppe i for-

hold til processen med at få etableret pladserne og med kommunal repræsentation af Christian 

Harsløf og Jakob Bigum Lundberg. Under styregruppen er etableret en visitationsarbejds-

gruppe til fastlæggelse af visitationsretningslinjer, hvor kommunerne ligeledes er repræsente-

ret af Kalundborg og Vordingborg.  

 

Sagen er behandlet som orienteringssag i styregruppen 15/9, K17 29/9 og i KKR Sjælland 

11/10, som tog orienteringen til efterretning. 

 

Siden mødet i KKR har KL fremsendt udkast til de to bekendtgørelser, om hhv. handleplan og 

betaling, til høring. Bekendtgørelserne er sendt til høring i kommuner og netværksgrupper og 

bemærkninger er fremsendt til KL som har udarbejdet samlet høringssvar til ministeriet. Styre-

gruppen for rammeaftalen har ligeledes udarbejdet et separat høringssvar til ministeriet. Der 

er i regi af KL nedsat en tværregional følgegruppe ift. de særlige pladser med repræsentation 

af rammeaftaledirektører og sekretariater samt KKR-sekretariater og KL. Gruppen har afholdt 

møde 9/11 og det er indtil videre meningen at gruppen mødes ca. månedligt indtil pladserne er 

etableret med næste møde 19. december. Kommunerne i region Sjælland repræsenteres af 

Christian Harsløf fra rammeaftalestyregruppen og Jakob Bigum Lundberg fra sundhedsaftale-

gruppen. 

 

https://rs17.dk/media/13347/rammeaftale_14.06.17.pdf
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Pr. ultimo november er modtaget følgende status på arbejdet med de særlige pladser fra Re-

gion Sjælland: 

 

Status fra region Sjælland ultimo november 2017 

Nedenfor er opsummeret status ultimo november 2017 på forberedelsen til idriftsættelse af de 

23 særlige pladser i Vordingborg. 

 

• Meget væsentligt med samarbejde for at lykkes. Bl.a. ift. den nye visitationsmodel, 

hvor beslutningen om indlæggelse på en af de særlige pladser træffes af kommunerne 

og ikke alene på baggrund af en lægefaglig vurdering, stiller særlige krav til et godt 

tværsektorielt samarbejde, både før, under og efter en indlæggelse.  

 

• Psykiatrien har i forbindelse med etableringen behov for at trække på bl.a. de social-

psykiatriske kompetencer og erfaringer i kommunerne. 

 

• Psykiatrien har i regi af det Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri (TSP) haft drøf-

telser med kommunerne om, hvordan et smidigt samarbejde kan sikres frem til ibrug-

tagning af pladserne, ligesom det er drøftet i regi af K17.  

 

• Der er i arbejdet med etableringen af de særlige pladser i Region Sjælland afsat 2 plad-

ser i planlægningsstyregruppen til kommunale repræsentanter. Roskilde Kommunes di-

rektør for Social, job og sundhed Christian Harsløf deltager samt direktør Jakob Bigum 

Lundberg fra Næstved kommune er kommunernes repræsentanter i dette arbejde. 

 

• Fokus også på udearealer og aktivitet – ikke alene i dagtimerne – hvilket bygninger, be-

manding og kompetencer skal understøtte. 

 

• På møder i Styregruppen 29/9 og senest 26/10 2017 har bl.a. følgende emner været 

adresseret: 

o Kommunerne i Region Sjælland har færdiggjort deres behovsanalyse.  

o Det er afdækket, hvor borgerne har bopæl på nuværende tidspunkt, da der er 

stor forskel i, om de bor på et varigt bosted, et midlertidigt bosted eller på en 

enkeltmandstilbud.  

o Der er ingen kommuner i Region Sjælland, som har meldt 0 (nul) borgere ind, 

men der er flere borgere fra den sydlige del af regionen.  

o Kommunernes vurdering er, at der er mellem 30-35 borgere, som på nuværende 

tidspunkt vil kunne blive visiteret til en plads på de nye særlige pladser.  

o Behovsanalysen viser, at det er muligt at fylde de 23 pladser op i 2018/2019, 

når de to bygninger står klar til at modtage borgere 

o Den forholdsvist omfattende ombygning af bygning 41 er sendt i udbud og det 

forventes, at den er driftsklar med udgangen af 2018.  

o For Bygning 44, hvor der ikke er samme behov for ombygning, planlægges med 

at man er driftsklar fra maj/juni 2018   

o Det blev besluttet, at regionen i fællesskab med kommunale repræsentanter 

etablerer en fælles visitations- og faglig arbejdsgruppe, der bl.a. skal konkreti-

sere og beskrive et visitationsforløb, herunder exit kriterierne samt beskrive, 

hvilken rolle de forskellige repræsentanter i visitionsforummet har. Dette ses 

som et meget centralt forum for det videre arbejde.  

o Yderligere skal der i gruppen være en faglig drøftelse, herunder de forskellige 

tilgange der er til behandling i kommunalt og regionalt regi. 

o Der udarbejdes et kommissorium for arbejdsgruppen der godkendes af styre-

gruppen 

o Der har været 2 møder i denne arbejdsgruppe d. 14/11 og 21/11 2017. Det en-

delige kommissorium for arbejdsgruppen er vedlagt statusnotatet som bilag 

o Næste møde i arbejdsgruppen er planlagt til 5/1 2018 
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o Der planlægges efter, at visitationsforummet kan starte op i marts 2018. Yderli-

gere information vil tilgå kommunerne 

o Næste møde i Styregruppen bliver 12/12 2017, hvor bl.a. følgende emner er 

valgt til drøftelse: 

▪ Kommunikation af de særlige pladser 

▪ Status på byggesag  

▪ Opdateret tidsplan 

▪ Status fra arbejdsgruppen 

▪ Information om personalesammensætningen på de særlige pladser 

▪ Status fra Task Force til forebyggelse af voldsepisoder på bosteder 

• Det er Region Sjællands opfattelse at samarbejdet foreløbigt er konstruktivt og med 

god forståelse for hinandens rammer og interesser. 

 

• Der er medio november taget initiativ til rekruttering af i første omgang den nye lokale 

afsnitsledelse og bemanding af visitationsudvalget. Umiddelbart herefter skal rekrutte-

ringen af øvrigt personale i gang. For afsnitsledelsen gælder, at det ligeledes vil ske 

med involvering af kommunale repræsentanter og brugerrepræsentanter (SIND), der 

får plads i ansættelsesudvalget. 

 

Uanset de erkendte udfordringer for rekrutteringen af særligt de læge- og sygeplejefaglige 

kompetencer vurderer Psykiatrien, at det med den rette indsats kan lade sig gøre at skabe en 

god interesse omkring de nye jobmuligheder, og dermed have stærke tværfaglige teams af en-

gagerede medarbejdere på plads til de nye pladser står klar i løbet af 2018. Det ses bl.a. som 

en styrke, at der i tilbuddet for de særlige pladser vil være mulighed for at arbejde i længere 

forløb med patienterne, ligesom normeringen vil være bedre end i traditionelle almenpsykiatri-

ske afsnit og på typiske sociale bosteder. 

 

Det videre forløb: 

KLs høringsvar behandles i KLs Social- og Sundhedsudvalg i december. Bekendtgørelserne for-

ventes at være gældende fra 1. januar 2018. Næste møde i styregruppen for de særlige plad-

ser er 12. december og næste møde i den tværregionale følgegruppe i KL er 19. december. 

Sundhedsministeriet har sendt et brev til Danske Regioner og KL afventer møde med 

sundhedsministeren som formentlig afholdes i januar 2018.   

 

Ift. økonomien og betaling har dette også været behandlet i økonomigruppen hvor Region 

Sjælland er repræsenteret. Økonomien omkring de særlige pladser behandles separat som 

punkt 5.  

 

Vedlagt er udkast til bekendtgørelser, kommunernes bemærkninger, høringssvar fra KL og sty-

regruppen, opsamling fra mødet i den tværregionale gruppe i KL 9/11 samt brev fra 

Sundhedsministeriet til Danske regioner. 

 

Christian Harsløf orienterer under dette punkt.  

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning. 

 

Bilag: 

• Høringsbrev og bekendtgørelse om samlet plan for patienter indlagt på samlede pladser 

• Høringsbrev og bekendtgørelse om kommuners betaling til regioner for særlige pladser 

på psykiatriske afdelinger 

• Sjællands høringssvar om bekendtgørelse om samlet plan for patienter indlagt på sam-

lede pladser sendt til KL 3/11 
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• Sjællands bemærkninger om kommuners betaling til regioner for særlige pladser på 

psykiatriske afdelinger (Ringsteds svar vedhæftet separat ) sendt til KL 8/11 

• KLs høringssvar 

• Styregruppen for rammeaftale Sjællands høringssvar 

• Kommissorium for visitationsarbejdsgruppen 

• Opsamling fra mødet om de særlige pladser i psykiatrien i KL 9/11 

• Brev fra Sundhedsministeriet til Danske regioner 

 

Orientering: 

• Godt samarbejde i Sjælland 

• Ikke helt samme diskussion om for mange pladser i Sjælland som i de andre regioner 

• Ift. betalingsbekendtgørelsen er der fortsat uenighed om at en tom plads koster det 

samme som en fuld plads 

• Faglig opgave omkring visitation og herunder beskrivelse af visitationspraksis 

• Visitation fra forventes fra marts og de første 7 pladser forventes at åbne 1/6  

 

Drøftelse: 

• Hvad er succeskriteriet ift. ophold jf. udslusning? 

• Hvordan sekretariatsbetjenes visitationsudvalget og hvordan er sekretariatets rolle ift. 

kommunerne? 

• Hvordan gør vi hvis borgerne ikke vil benytte tilbuddet 

• Tilpasning af kapacitet på landsplan over tid parallelt ift. de sikrede pladser på børne- 

og ungeområdet. Flydende start over tid med indfasning af pladserne i to omgange er 

godt ift. kapacitetsudnyttelse 

• Tæt monitorering ift. om det har en afsmittende effekt ift. behandlingspsykiatrien 

• Hvordan udskriver man og til hvad udskriver man? 

• Brobygning tilbage til kommunerne er vigtigt 

• Kommunerne har visitationsforpligtelse (og udslusningsretten?) 

• Kommende diskussion omkring regionen der har sekretariatet og herunder at tvister 

skal løses i visitationsforum 

• Udslusning skal være en langvarig proces 

• Kan dette blive et laboratorium ift. hvordan man gerne vil samarbejde mellem kommu-

ner og regioner 

 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Spørgsmål fra drøftelsen tages med på mødet i styregruppen for de særlige pladser 

12/12 og til det tværregionale møde om de særlige pladser i KL 19/12 

 

 

5.Udkast til aftale om opkrævning af særlige pladser i Psykiatrien  

- Modtaget fra Region Sjælland ultimo november 

 

Region Sjælland har ultimo november fremsendt følgende til behandling på styregruppemødet 

8. december. 

 

Baggrund:  

Det er aftalt, at Region Sjælland udarbejder forslag til aftale om opkrævning af de særlige 

pladser i Psykiatrien. Aftalen skal i videst muligt omfang følge den takstaftale, som er gæl-

dende på det specialiserede socialområde. 

 

Der er udarbejdet en særskilt bekendtgørelse om kommuners betaling til regioner for særlige 

pladser på psykiatrisk afdeling. Udkast til aftale, skal ligeledes leve op til indholdet i bekendt-

gørelsen. 
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Udkast til aftale forelægges hermed.  

 

Udkastet er udarbejdet med afsæt i det udkast til bekendtgørelse, som blev sendt i høring den 

16. oktober 2017. I det omfang, den endelige bekendtgørelse afviger fra udkastet, skal lokal-

aftalen tilpasses i overensstemmelse hermed. 

 

Der er fra økonomigruppens side udtrykt bekymring omkring enkelte punkter. Regionens kom-

mentarer hertil fremgår af nedenstående: 

 

Taksten ligger fast i bekendtgørelsen: Hvordan sikres driftsoptimering? 

I de oprindelige DUT forudsætninger indgik, at kommunerne skulle betale 80% af udgiften 

mens regionen skulle betale de sidste 20%. Der blev lagt et loft over kommunens betaling, 

idet taksten maximalt udgør 3.836 kr. pr. dag. 

 

Det er pt. regionens forventning, at det vil være vanskeligt at drive tilbuddet inden for de øko-

nomiske rammer, som indgik i DUT forudsætningerne. Regionen har således risiko for yderli-

gere merudgifter, hvilket i sig selv animerer til driftsoptimering. 

 

Dertil kommer, at regionen i forbindelse med den årlige regnskabsafslutning vil udarbejde et 

”takstregnskab” for pladserne i lighed med takstområderne på de sociale tilbud. Herved frem-

går, om det – mod forventning – er muligt at drive tilbuddet for en lavere udgift end forudsat i 

DUT-regnestykket. 

 

Der er en uhensigtsmæssig sammenblanding af takstfinansiering og objektiv finansiering? 

Den skitserede opkrævningsmetode, hvor den anbringende kommune betaler for belagte plad-

ser, mens ”fællesskabet” betaler for tomme pladser er reguleret i takstbekendtgørelsen. Det 

forudsættes, at regionen kan stille pladser til rådighed umiddelbart, hvorfor ”tomgangsrabat” 

ikke vil forekomme. Det udarbejdede årlige ”takstregnskab” vil dokumentere om eventuelle 

mindreudgifter som følge af tomgang resulterer i, at de samlede udgifter bliver lavere end 

DUT-regnestykket. 

 

Fremtidig kapacitetstilpasning? 

Der har tidligere på det sikrede BU-område været behov for kapacitetstilpasninger, fordi efter-

spørgslen efter pladser ikke er så stor som oprindeligt forudsat. 

I det omfang tilsvarende skulle vise sig på sigt på dette område, må problemstillingen tages op 

på landsplan. 

 

Hvad med efterregulering? 

Med en månedsvis opkrævning af en fast takst, som det fremgår af bekendtgørelsen, vil efter-

regulering ikke forekomme. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning  

• At styregruppen drøfter sagen og herunder bekymringspunkterne fra økonomigruppen 

• At styregruppen godkender takstaftalen som opkrævningsgrundlag 

 

Bilag: 

• Udkast til aftale: Økonomisk model vedrørende særlige psykiatriske pladser i Region 

Sjælland  

 

Orientering: 

• Regionen ønsker en betalingsmodel som matcher mest muligt praksis på socialområdet 
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Sagen er behandlet i økonomigruppen og regionen forsøger at imødekomme bekymrin-

gerne i aftaleudkastet. Regionen skal betale den dyre del og vurderer at det kan være 

svært at holde rammen. Der vil ikke være efterregulering 

 

Drøftelse: 

• Kan man forestille sig at operere med en form for progression. Det handler meget om 

hvordan visitationsforum fungerer. Lille venteliste kunne være hensigtsmæssigt ift. at 

undgå tomgangsdiskussion 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning og godkendte foreløbigt på det forelig-

gende grundlag, da den endelige betalingsbekendtgørelse afventes. 

• Relevante diskussionspunkter fra drøftelsen medtages på møde i styregruppen for de 

særlige pladser 12/12 og på mødet i den tværregionale gruppe i KL 19/12 jf. punkt 5. 

 

  

6. Hjerneskadeprojektet III – udsat fra sidste styregruppemøde 15/9 

 

Baggrund: 

På styregruppemøde 15/9 besluttede styregruppen at punktet behandles på næste styregrup-

pemøde 8/12, da man afventede netværksgruppen voksne sindslidendes behandling af rappor-

ten primo september.  

 

I forbindelse med behandling af kommunernes og netværksgruppernes tilbagemelding til ram-

meaftale 2017 blev det besluttet at gentage spørgeskemaundersøgelsen om hjerneskadeområ-

det, suppleret med ekstraspørgsmål om samarbejde udarbejdet i samarbejde med netværks-

gruppen Voksne handicappede. 

 

Spørgeskemaundersøgelsen belyser indsatsen for senhjerneskadede borgere i den erhvervsak-

tive alder i de 17 kommuner i region sjælland. Analysen er foretaget for 2016 og afdækker 

kommunernes kvalitetsstandarder for senhjerneskadeindsatsen. Analysen er opbygget således, 

at den muliggør sammenligning med de tidligere års analyser på området.  

 

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. 

 

Sekretariatet har kvalitetssikret rapporten i samarbejde med netværksgruppen Voksne handi-

cappede.  

 

Netværksgruppens behandling af rapporten 

Netværksgruppen voksne handicappede har behandlet rapporten primo september. 

 

Netværksgruppen bakker op om rapporten og dens resultater 

 

Rapporten tegner et gennemgående genkendeligt billede af hjerneskadeindsatsen: 

Flere kommuner tilkendegiver, at de fuldt ud kan genkende det billede rapporten tegner. 

En mulig forklaring på, at kommunernes tilfredshed med kvaliteten af genoptræningsplanerne 

generelt er på et lidt lavere niveau i 2016 end i 2014 kan være, at kommunerne generelt stiller 

større krav til indholdet nu i forhold til i 2014. Kommunerne samarbejder hele tiden med syge-

husene om at få udviklet planerne til et bedre redskab, så flere informationer kan komme 

med. Men det tager tid. 
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Netværkets anbefalinger: 

• Fælles kompetenceudvikling på tværs af kommunerne kunne være et relevant, fælles sa-

marbejdstema. Fokus må gerne være målrettet egen praksis med støtte i hjemmene, dvs. 

kompetenceudvikling rettet mod de udførere, der kommer i hjemmene. (Inspiration kan 

evt. hentes fra Slagelse, der har lavet et neurofagligt team for at sikre den fælles indsats i 

hjemmene og BOMI kunne måske være en sparringspartner til kompetenceudvikling) 

 

• Behov for etablering af Neurorehabiliterings uddannelser til fx hjemmepleje og sygepleje. 

For at det kan forblive et permanent uddannelsestilbud, skal det planlægges på tværs af 

kommunerne i Region Sjælland. 

 
• Behov for en drøftelse af om specialiseringsniveauet skal løftes for flere faggrupper, her 

tænkes primært på hjemmepleje og sygepleje. Hos de fleste kommuner er det generalister 

og er ikke specialiseret indenfor neurorehabilitering. Flere faggrupper er i dag specialiseret 

i mange kommuner, men hjemmepleje og sygepleje, er ikke klædt tilstrækkeligt på neuro-

fagligt, hvilket har en væsentlig indflydelse på effekten af rehabiliteringsindsatsen, da det 

typisk er dem der oftest ser borgeren i indsatsen. 

 

• Fokus på Døgnrehabiliteringspladser til borgere der udskrives til rehabilitering på speciali-

seret niveau i region Sjælland. Er pladserne/tilbuddene på niveau med resten af landet? Er 

der tilstrækkelig kvalitetssikring af tilbuddene? 

 

• Udvikling af tilbud: Der skal arbejdes videre med udvikling af en større specialiseringsgrad 

inden for bl.a. pleje, midlertidige døgntilbud og jobcenter/beskæftigelsesdelen. Det vil have 

betydning for en effektiv tværfaglig indsats. 
 

• Rapporten nævner, at en del borgere udskrives uden GOP (genopskrivningsplan) – er det 

noget der skal tænkes med i Sundhedsaftalen? Hjerneskadekoordinatorerne oplever det 

som en problemstilling, fordi de ikke får overleveret relevant viden til rette tid.  

 Det er aftalt at rammeaftalesekretariatet kontakter Sundhedsaftalens sekretariat. 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

• At styregruppen drøfter netværksgruppens anbefalinger og den videre proces 

 

Bilag: 

• Rapport vedrørende afdækning af hjerneskadeindsatsen i region sjælland. 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Netværksgruppen kommer med konkrete forslag ift. anbefalingerne  incl. aktivitets, 

proces- og tidsplan) til næste styregruppemøde 9/2 

 

 

B) Punkter til orientering 

 

7. Møde i Koordinationsforum 10/11 

 

Baggrund: 

Der er 10/11 afholdt møde i det tværregionale koordinationsforum i KL, hvor styregrupper og 

sekretariater fra de 5 rammeaftaler er repræsenteret sammen med KKR-sekretariaterne og KL. 
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Dagsordenen var følgende: 

1. Siden sidst 

• Forenkling af rammeaftalekonceptet 

• Tilbud med driftsoverenskomst 

• Henvendelse fra DASSOS og KLS svar vedr. Lovændring på botilbudsområdet  

• Møde med det faglige råd 9. Oktober 2017  

• Nedlæggelse af taskforce til forebyggelse af vold på botilbud ved etablering af særlige 

pladser  

2. Udviklingstendenser på socialpsykiatriområde/KL-strategiprojekt 

3. Koordination og planlægning på tværs af regionerne i forbindelse med centrale udmeldinger 

4. Progression i botilbud og orientering og øvrige MEP-projekter  

5. Kofoedsminde - visitation og kapacitet  

6. Status vedr. Afdækning af center for døvblindhed og høretab i region Nordjylland  

7. Evt.  

8. Dialog med Socialstyrelsen vedr. Koordination og planlægning på tværs af regionerne 

 

Referat er vedlagt. 

 

Der vil på mødet blive givet en orientering 

 

Indstilling: 

Det indstilles 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag:  

• Referat fra møde i Koordinationsforum i KL 10/11-2017 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 
 

 

8. Nyt fra Socialstyrelsen  

 

Baggrund: 

På styregruppemøde 15/9 blev orienteret om at der ultimo august på vegne af de 5 styregrup-

peformænd er sendt fælles svar på Socialstyrelsens henvendelse om øget koordination og plan-

lægning på tværs af regionerne ift. borgere med svære spiseforstyrrelser. Styregruppen beslut-

tede 18/8 at pege på koordinationsforum som der, hvor også spiseforstyrrelsesområdet kan 

koordineres på tværs af regioner.  

 

På møde i koordinationsforum 10/11 orienterede socialstyrelsen om at det faglige råd har bedt 

styregrupperne for rammeaftalesamarbejdet om at fremlægge en løsning på hvordan der sik-

res en bedre koordination på tværs for målgruppen af borgere med svære spiseforstyrrelser. 

Det faglige råd bakker op om at koordinationsforum er rammen for den koordination og plan-

lægning som skal ske på tværs af regionerne ift de højt specialiserede indsatser. 

 

Socialstyrelsen er i gang med en kortlægning af tilbud på det højt specialiserede område og 

udsender spørgeskemaer til tilbud inden for de relevante målgrupper, aktuelt med fokus på 

følgende målgrupper: 

• Borgere med erhvervet døvblindhed, som ikke er aldersrelateret 

• Borgere med medfødt døvblindhed 

• Borgere med medicinsk intraktabel epilepsi med behov for støtte i skolen/rehabilitering 

• Borgere med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog 

• Borgere med rygmarvsbrok 

• Borgere med svær cerebral parese 
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• Voksne (over 18 år) med et erhvervet, varigt høretab og behov for højt specialiserede 

indsatser 

• Voksne med alvorlig synsnedsættelse og behov for højt specialiserede indsatser 

• Voksne med Huntington sygdom (samt voksne med lignende sjældne progredierende 

sygdomme) 

• Børn og unge (under 18 år) med et varigt høretab og behov for højt specialiserede ind-

satser 

• Børn og unge med kompleks erhvervet hjerneskade 

I den forbindelse har Socialstyrelsen ultimo november fremsendt en liste over de udvalgte til-

bud, der leverer indsatser til en eller flere af målgrupperne og bedt om at listen gennemgås ift. 

om der er tilbud der mangler. Listen er videresendt til ekspertpanelet og region sjælland har 

meldt tilbage med to tilføjelser i forhold til tilbud til målgrupperne: BU med kompleks erhver-

vet hjerneskade, B. med medicinsk intra. Epilepsi. Vedhæftet er tilbudslisten med region sjæl-

lands tilføjelser. 

Socialstyrelsen har dialogmøde med Rammeaftale Sjælland den 18. december 2017 med føl-

gende dagsorden: 

1. Orientering fra de sjællandske kommuner om punkter med relevans for den nationale 

koordinationsstruktur 

2. Socialstyrelsens behandling af afrapporteringerne på den centrale udmelding for bor-

gere med svære spiseforstyrrelser 

3. Socialstyrelsens spørgeskemaundersøgelse blandt tilbud til målgrupperne omfattet af 

den nationale koordinationsstruktur 

4. Opfølgningen på de centrale udmeldinger for børn og unge med alvorlig synsnedsæt-

telse og for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade 

5. Opfølgning på den nationale koordinationsstruktur 

6. Status på Socialstyrelsens forløbsbeskrivelser 

7. Opstart på Socialstyrelsens analyse af rammeaftalerne for 2018 

8. Næste dialogmøde med Styregruppen RS17 

9. Eventuelt 

 

Indstilling:  

Det indstilles: 

•  At styregruppen tager orienteringen til efterretning  

 

Bilag: 

• Liste over tilbud med region Sjællands tilføjelser 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

                                                        

9. Udviklingsprojekt: Behov for at arbejde med andre former for specialisering IV 

- Katalog for specialiserede ydelser på autismeområdet modtaget fra projektgruppen 

  

Baggrund: 

Styregruppemøde godkendte i møde d. 13/1 projektforslaget til Behov for at arbejde med an-

dre former for specialisering – typisk ydelser, der udgøres af en afgrænset del af en traditionel 

plads. 

  

Projektet er forankret i ekspertpanelet og tager afsæt i autismeområdet. De deltagende tilbud 

er Autisme Center Vestsjælland, Himmelev og Autismecenter Storstrøm. Erfaringerne fra pro-

jektet vil efterfølgende kunne overføres til andre specialiserede områder.  



 

  Side 16 af 20 sider 

 

  

Projektet er gennemført i to dele.   

  

Første del var dialog mellem kommuner og autismetilbud, der fandt sted på en workshop d. 5. 

maj. Workshoppen formål var at indkredse på den ene side, hvilke ydelser kommunerne kunne 

have behov for og på den anden side, hvilke ydelser tilbuddene ville have mulighed for at le-

vere. Resultatet var oplæg i stikord til, hvilke specialiserede ydelser, som der var interessante 

at arbejde videre med. 

  

I projektets anden del har autismetilbuddene arbejdet med at præsentere de ydelser, de har 

mulighed for at levere inden for de kategorier, som er efterspurgt af kommunerne, herunder at 

klargøre til hvilken pris, ydelserne kan leveres. Dette arbejde er resulteret i det katalog for 

specialiserede ydelser, der nu kan præsenteres.  

  

Den videre plan er at udsende ydelseskataloget til kommunerne og efter 6 til 9 måneder (af-

hængig af det volumen som køb og salg af de nye ydelser får) at evaluere projektet som bag-

grund for oplæg til styregruppen om evt. at udbrede projektet til andre målgrupper, herunder 

målgrupperne for de tilbud, der er omfattet af listen over de mest specialiserede tilbud. Evalu-

ering skal belyse både det omfang køb og salg af ydelser får, kommunernes tilfredshed med de 

leverede ydelser og tilbuddenes erfaringer med at levere ydelser under de vilkår, som er er 

gældende i projektperioden. 

 

De deltagelsen tilbud vil få et skema til særskilt opgørelse af omfanget af de ydelser, 

der i evalueringsperioden bliver leveret inden for projektets ramme.  

   

Projektet har sammenhæng med det fokusområde 3 i rammeaftalen for 2018 og 2019 der 

handler om at få delt erfaringer fra de specialtilbud, der er beliggende i regionen.    

  

Kataloget har været fremlagt til økonomigruppens kommentering forud for dets behandling i 

styregruppen 8.12.2017. Økonomigruppen anfører at projektet trækker på eksisterende mulig-

hed for at afregne konsulentydelser på timebasis, udtrykker ros til arrangementer, hvor bestil-

lere møder udbydere og støtter initiativer som skaber forbindelse mellem udbydere og bestil-

lere.  

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

At styregruppen godkender: 

• At ydelseskatalog kan udsendes til kommunerne  

• At køb og salg af ydelser løbende følges 

• At der om 6 til 9 måneder (afhængig af det volumen projektet får) gennemføres evalu-

ering 

• At styregruppen på baggrund af evalueringen, tager stilling til om projektet skal udbre-

des til andre målgrupper.   

  

Bilag: 

• Katalog for specialiserede ydelser på autismeområdet Region Sjælland 2017 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tiltrådte indstillingen 

 

 

10. Orientering om dialogmøde om den specialiserede lands- og landsdelsdækkende 

opgaveløsning på synsområdet.  

 

Baggrund: 
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Region Sjælland, Synscenter planlægger at invitere til dialogmøde om den specialiserede 

lands- og landsdelsdækkende opgaveløsning på synsområdet.   

 

Ideen om dialogmøde har været drøftet i samarbejdet mellem de fem KKR-sekretariater, der 

vil medvirke til at distribuere invitationen til mødet til alle landets kommuner: 

  

Invitation 

I forbindelse med opfølgning på Socialstyrelsens centrale udmelding om børn og unge med al-

vorlige synsnedsættelser afholdes nu det andet dialogmøde mellem kommuner og Synscenter 

Refsnæs. Første dialogmøde blev afholdt i december 2016 i KKR Hovedstaden.  

  

Dialogmødet vil også denne gang omhandle udbuddet af ydelser, behov og ønsker hertil samt 

om videns- og udviklingssamarbejdet mellem kommunerne og Synscenter Refsnæs. På dags-

ordenen vil særligt være evalueringen af efterskolen på Synscenter Refsnæs.  

  

Udgangspunktet for dialogmødet er at give plads til en gensidig dialog og drøftelse om mulig-

heder, bevægelser, behov og ønsker inden for de rammer, som Synscenter Refsnæs er under-

lagt 

  

Dialogmødet finder sted fredag den 20. april 2018 i Socialstyrelsen, Odense. Endelig invitation 

vil følge.  

  

Synscenter Refsnæs er et landsdækkende specialtilbud for børn, unge og voksne med syns-

nedsættelse (0-35 år) (geografisk beliggende i Region Sjælland). Børn og unge, der opfylder 

kriterierne for optagelse i Synsregistret, kan gøre brug af tilbuddet. 

  

Synscenter Refsnæs tilbyder: 

• Synsprofessionel rådgivning og vejledning på Synscenter Refsnæs og skræddersyede 

tilbud lokalt i samarbejde med kommuner og kommunikationscentre med henblik på at 

understøtte inklusion. 

• Undervisning efter folkeskoleloven med mulighed for boophold. 

• STU-uddannelse med mulighed for boophold 

• Særligt tilrettelagte og Tilgængelige undervisningsmaterialer, der understøtter læring 

og undervisning i vuggestuer, børnehaver og skoler. 

• Udvikling af og rådgivning om inklusionsteknologi. 

  

 I invitationen vil blive beskrevet en praksis for tilmelding. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 
 

 

11. Møde i KKR dialogforum 23/10 

 

Baggrund: 

KKR dialogforum hvor handicaporganisationerne er repræsenteret sammen med KKRs for-

mandskab, to direktører og sekretariater, har afholdt sidste møde i indeværende periode 

23/10. 

 

Der vil på mødet blive givet en orientering. 
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Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning. 

 

Bilag:  

• Referat fra møde i KKR dialogforum 23/10 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

12. Nyt fra Netværksgrupper og arbejdsgrupper 

 

Baggrund: 

Siden sidste styregruppemøde 15/9 er afholdt følgende netværskgruppemøder: 

Netværksgruppen voksne handicappede har afholdt møde 14/11  

Økonomigruppen har afholdt møde 16/11  

Netværksgruppen Voksne Sindslidende har afholdt møde 24/11.   

Arbejdsgruppen om hjemløshed/Socialt udsatte har afholdt møde 29/11 

 

Der vil på mødet blive givet en orientering. 

 

Orientering om arbejdsgruppens arbejde 

Et af fokuspunkterne for rammeaftalen i 2017 er hjemløshed/socialt udsatte. Styregruppen for 

rammeaftalen har nedsat en arbejdsgruppe der skal medvirke til at belyse væsentlige forhold 

på området. I lyset et stigende antal hjemløse oplever kommunerne et øget pres forsorgshjem 

og herberger. Arbejdsgruppens opgave er at afdække og identificere årsager og sammen-

hænge i presset på boformer efter Servicelovens § 110 (forsorgshjem/herberger), samt pege 

på løsninger der kan nedbringe presset herunder det mellemkommunale samarbejde i ramme-

aftaleregi.   

 

Arbejdsgruppen har indtil videre afholdt 5 arbejdsmøder og arbejder med afsæt i den nyeste 

kortlægning af hjemløshed fra Vive. Arbejdsgruppen forventer at aflevere rapport fra dens ar-

bejde til styregruppen i januar 2018. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag:  

• Referat fra møde i netværksgruppen voksne handicappede 14/11  

• https://rs17.dk/media/14262/referat_netv_rksm_de_voksne_handicap-

pede__14.11.2017.pdf 

• Referat fra møde i økonomigruppen 16/11  

• Referat fra møde i netværksgruppen Voksne Sindslidende 24/11.   

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

13.  Nyt fra K17 og KKR 

 

Baggrund:  

På møde i KKR 11/10 blev følgende sager behandlet: 

https://rs17.dk/media/14262/referat_netv_rksm_de_voksne_handicappede__14.11.2017.pdf
https://rs17.dk/media/14262/referat_netv_rksm_de_voksne_handicappede__14.11.2017.pdf
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• Styringsinformation på det specialiserede Socialområde og herunder VIVE-analyse (pkt. 

2.5),  

• Nedsættelse af samråd for domfældte udviklingshæmmede i region sjælland (pkt. 2.6),  

• Orientering om status for arbejdet med etablering af nye særlige pladser i behandslings-

psykiatrien (pkt. 2.7)  

 

VIVE-analysen gennemføres fra april-august. Kommunerne skal årligt redegøre for styringstil-

tag takstændringer. Der etableres et samråd for domfældte udviklingshæmmede som finansie-

res via en takstmodel med en forventet pris på 15-20.000 pr. sag. Der forventes ca. 30 sager 

og Næstved varetager sekretariatsopgaven.  Ift. orientering om status for arbejdet med etab-

lering af nye pladser i behandlingspsykiatrien tog KKR orienteringen til efterretning. 

 

K17 har afholdt møde 1. december 

 

K17s mødekalender 2018 

• 2/3 

• 1/6 

• 31/8  

• 2/11 
 

KKRs mødekalender for 2018 besluttes på møde den 22. januar. 

 

Der vil på mødet blive givet en orientering 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag: 

• Referat fra møde i K17 1/12-2017 

• Referat fra møde i KKR 11/10-2017:  
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_84362/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-

lland_den_11.PDF 
 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

14. Nyt fra Styregruppen og Sekretariatet 

 

Baggrund: 

Formandskabet foreslår at bemande sekretariatet med 1.5 stilling i Slagelse, hvilket giver mu-

lighed for at købe ekstern bistand mv. indenfor budgettet også efter K17-repræsentanternes 

ønske. Vedlagt er budget og regnskab. 

 

Styregruppens mødekalender 2018: 

• 9/2 Slagelse 

• 18/5 Roskilde 

• 17/8 Slagelse 

• 12/10 Roskilde 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_84362/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-lland_den_11.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_84362/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-lland_den_11.PDF
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• At styregruppen godkender formandskabets forslag om bemanding af sekretariatet med 

1.5 stilling i Slagelse. 

 

Bilag: 

• Regnskab 2017 forventet resultat 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Styregruppen godkendte at sekretariatet bemandes med 1.5 stilling i Slagelse jf. punkt 2 

 

 

15.  Punkter til kommende møder 

• Markedsmodning: Evaluering af udbudsprocessen omkring botilbud 

• Nyt fra Socialtilsyn Øst: Budgetanalyse 2017  

• Årsrapporter fra netværksgrupperne 

• Afrapportering på fokusområdet om hjemløshed/socialt udsatte 

 

 

16. Evt. 

 

Næste møde 9/2, 12-14 i Slagelse 

 

 


