
Direktørmøde - Rammeaftale Sjælland  
 5. maj 2017 kl. 9.00-11.00 

 
9.00 Velkomst og indledning v/Bruno Lind, Styregruppen 

 

9.05 Siden sidst v/ Styregruppen Rammeaftale Sjælland m.v. 

• Nyt fra Koordinationsforum i KL 

• Nyt fra Socialstyrelsen  

• Task-force til forebyggelse af vold på botilbud 

• Sikrede institutioner  

• Kommunikationsprojektet v/ Projektgruppen 

• Nyt fra Socialtilsyn Øst v/Holbæk 

• Nyt fra Børnehus Sjælland v/Næstved 

 

9.45 Kaffepause 

 

9.55 Rammeaftale 2018: Økonomi, styring og fokusområder 

• Økonomi-analyser på socialområdet v/ KORA  

• Styringstiltag i kommunerne 

• Ny proces for rammeaftale 2018: Drøftelse af fokusområder 2018  

 

10.55 Afslutning v/ Styregruppen Rammeaftale Sjælland 

 

 



Siden sidst v/Styregruppen mv. 

• Nyt fra Koordinationsforum i KL 

 

• Nyt fra Socialstyrelsen  

 

• Task-force til forebyggelse af vold på botilbud 

 

• Sikrede institutioner  

 

• Kommunikationsprojektet 

 

• Nyt fra Socialtilsyn Øst v/Holbæk 

 

• Nyt fra Børnehus Sjælland v/Næstved 
 

 
 

 



Nyt fra Koordinationsforum i KL  
– justering af rammeaftalesamarbejdet 

Baggrund: 

• Jf. ØA 17: KL og regeringen enige om ”at undersøge mulighederne 
for at forenkle de mekanismer der skal understøtte et effektivt 
marked, herunder fx rammeaftalerne og Tilbudsportalen” 

• Arbejdsgruppe med KL, Danske regioner og ministerier har 
gennemført interview med repræsentanter for rammeaftalerne 

• Udarbejdelse af notat med anbefalinger til evt. justering af 
rammeaftalesamarbejdet. Resultaterne skal indgå i drøftelserne 
om aftalen om kommunernes økonomi.  

Synspunkter: 

• Bred opbakning til at gøre rammeaftalen to-årig  

• Nuværende fleksibilitet i bekendtgørelsen skal fastholdes 

• Arbejde med at gøre rammeaftalen mere politisk relevant  

• Rammeaftalen skal fortsat kunne rumme de meget specialiserede 
tilbud (driftssikkerhed) og de bredere tilbud som der er stor 
samhandel omkring 

• Det skal fortsat være muligt at tage udviklingstemaer op   
 

 



Nyt fra Socialstyrelsen 

Status: 

• Central udmelding om voksne med kompleks erhvervet 
hjerneskade  er færdigbehandlet 

• Central udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 
er færdigbehandlet 

• Temadag om erfaringer med Centrale Udmeldinger 22/6 

• Central udmelding om mennesker med svære spiseforstyrrelser er 
afrapporteret og under behandling jf. tidsplan 

• Socialstyrelsens analyse af rammeaftale 2017 er færdigbehandlet 

• Socialstyrelsen igangsætter en kortlægning af tilbudsområdet i 
regi af den nationale koordinationsstruktur i 2017 

• Med afsæt i de målgrupper, som i dag er omfattet af National 
koordination, vil Socialstyrelsen kortlægge hvilke højt 
specialiserede tilbud, der eksisterer til disse målgrupper 

• Det er i KL rejst som en bekymring at en række af disse 
målgrupper i højere grad modtager ydelser i sundhedsvæsnet 

• Socialstyrelsen er opfordret til at gå i dialog med 
Sundhedsstyrelsen når tilbud til målgrupperne kortlægges  

 

 





Socialstyrelsens 31 målgrupper  
Børn og unge 

med kompleks 
erhvervet 

hjerneskade  

Borgere med 
autisme og svær 
spiseforstyrrelse  Voksne  

(over 18 år) med 
kompleks 
erhvervet 

hjerneskade  

Voksne med 
epilepsi og svær 

udviklingshæmning 
i botilbud  

Borgere med 
medicinsk intraktabel 
epilepsi med behov 

for støtte i 
skolen/rehabilitering  

Borgere med 
svær 

udviklings-
hæmning og 

psykisk lidelse  

Borgere med kognitive 
funktions-

nedsættelser og svær 
problem-skabende 

adfærd med behov for 
særforanstaltninger 

eller lignende  

Borgere med 
multiple 

funktions-
nedsættelser 

uden talesprog  

Borgere med 
medfødt 

døvblindhed  

Borgere med 
rygmarvsbrok  

Borgere med 
svære former 

for 
muskelsvind   

Borgere med 
svær cerebral 

parese  

Borgere med 
udviklingshæm-
ning og demens  

Borgere med 
kognitive 

funktionsned-
sættelser udsat 

for seksuelle 
overgreb  

Borgere med 
udviklings-

hæmning og 
misbrug  

Voksne med 
udviklings-

hæmning og dom 
for kriminalitet  

Børn og unge (under 
18 år) med et varigt 
høretab og behov 

for højt 
specialiserede 

indsatser  

Børn med 
verbal 

dyspraksi  

Voksne med alvorlig 
synsned-sættelse og 

behov for højt 
specialiserede 

indsatser  

Børn og unge  
(0-18 år) med 

alvorlig 
synsnedsættelse 
og behov for højt 

specialiserede 
indsatser  

Borgere med 
erhvervet 

døvblindhed, 
som ikke er 

aldersrelateret   

Borgere med 
svære 

spiseforstyrrelser  

Borgere med 
udviklingshæmning 
og spiseforstyrrelse 

(eksemplificeret  
ved Prader- 

Willi-syndrom)  

Voksne med 
Huntingtons 

sygdom (samt 
voksne med 

lignende sjældne 
progredierende 

sygdomme) 

Børn med Spielmeyer-
Vogts sygdom (samt 
børn med lignende 

sjældne 
progredierende 

sygdomme)  

Borgere med 
svære senfølger 
efter seksuelle 

overgreb i 
barndommen  

Børn og unge med 
udviklings-hæmning, 
der er anbragt som 
led i en strafferetlig 

afgørelse  

Børn med shaken 
baby-syndrom 

(særligt skadede 
spæd- og småbørn)  

Børn født med 
neonatalt 
abstinens-

syndrom (særligt 
skadede spæd- og 

småbørn)  

Børn med føtalt 
alkoholsyndrom 
(særligt skadede 

spæd- og 
småbørn)  

Voksne (over  
18 år) med et 

varigt høretab og 
behov for højt 
specialiserede 

indsatser  



Taskforce til forebyggelse af vold på botilbud I 

• I efteråret 2016 blev indgået en politisk aftale om en handleplan 
til forebyggelse af vold på botilbud.   

• Lovforslag om socialpsykiatriske afdelinger blev trukket tilbage 
februar 2017.  

• I de 5 KKR etableres imidlertidige task-forces som skal rådgive 
botilbud indtil der er etableret nye tilbud til målgruppen 

• I region Sjælland er arbejdet med at etablere en midlertidig task 
force, som skal rådgive botilbud igangsat.  

 

I Task forcen søges følgende repræsenteret:  

• 2 repræsentanter fra behandlingspsykiatrien i Region Sjælland.  

• 3 repræsentanter fra kommunerne, med følgende fagligheder: 

• Viden om forebyggelse af vold  

• Misbrugsfaglighed med viden om dobbeltdiagnoser 

• Viden om forvaltning/administration og  

• viden om institutionsdrift på området og erfaring fra 
ledelsesniveauet fra et botilbud på området  

• 1 repræsentant fra Kriminalforsorgen.  

 

 



Taskforce til forebyggelse af vold på botilbud II  

Opgaver 

• Rådgivningen vil være målrettet de konkrete institutioner og 
botilbud og vil foregå i tæt dialog med den konkrete kommunale 
myndighed. Task forcen bør først inddrages, når alle andre 
relevante tiltag er prøvet, herunder relevante intern-kommunale 
initiativer, indhentet rådgivning fra VISO, behandlingspsykiatri 
m.fl. 

 

Organisering 

• Sekretariatsfunktionen varetages af rammeaftalesekretariatet.  

 

Tidsplan 

• Kommissoriet forventes behandles på næstkommende møde 
styregruppen for rammeaftalen den 19. maj 2017. Der arbejdes 
mod, at task forcen kan konstituere sig primo juni 2017.  

 

• Endelig er der i rammeaftaleregi igangsat en proces for at 
etablere samråd ift. domfældte udviklingshæmmede, som 
ligeledes søges inddraget. 

 



Sikrede institutioner 

Kofoedsminde – visitation og kapacitet: 

• Kortlægning af målgruppen og undersøgelse af Kofoedsmindes 
forpligtelse til at modtage type 2 dømte.  

• Lolland ser en udvikling, hvor der sker en bevægelse af borgere 
fra de åbne til de lukkede pladser, som er presset af stor 
overbelægning. 

• Presset på de lukkede pladser formodes at skyldes dels ændringer 
i målgruppen (flere borgere med udviklingshæmning og misbrug) 
og dels de incitamenter, som følger af finansieringsmodellen.  

• Lolland Kommune har særlig fokus på hvordan målgruppen 
udvikler sig og det er skrevet ind i samarbejdsaftalen at 
kommunen skal involveres hvis borgeren ikke er i målgruppen 

• Det bør undersøges hvilken pligt Kofoedsminde har ift. at modtage 
type 2 borgere 

• Der bør ske en vurdering af hvorvidt type 2 borgere fortsat bør 
være omfattet af objektiv finansiering 

• Udbredelse og brug af samråd i de enkelte regioner ift. udvikling i 
målgruppen og pladsbehov 

 



EN FÆLLES STRATEGI 
 på kommunikationsområdet  



Projektets leverancer 

Projektet skal levere:  
  

1. En kortlægning af finansieringsmodeller i de 5 regioner på 

voksenspecialundervisningsområdet. En analyse af 

finansieringsmodellernes fordele og ulemper med afsæt i parametrene:  

  

• Forsyningssikkerhed 

• Administrativ enkelhed 

• Retfærdig omkostningsfordeling 

• Omkostningsbevidsthed 

• Transparens 

• Forudsætninger for implementering 

  

2. En analyse af transparensen i de enkelte kommunikationscentres 

betalingsaftaler samt evt. forslag til, hvordan der kan skabes større 

gennemsigtighed i disse.   

  

3. Forslag til et fagligt udviklingsfællesskab på kommunikationsområdet.  



Kommunikationsprojektet: Anbefalinger I 
• At der fortsat gøres brug af abonnementsordningen på 

kommunikationsområdet i region Sjælland. 

 

• Til skabelse af større transparens i abonnementsaftalerne, 
anbefales at der iværksættes fire indsatser på 
kommunikationsområdet: 

– Udvikling og implementering af en fælles registreringsmodel 
fra Undervisningsministeriet,  

– Afgrænsning og ensretning af abonnementernes opbygning og 
indhold  

– En klar adskillelse af abonnementer fra 
kommunikationscentrenes øvrige indtægtsdækket virksomhed. 

– Tydeliggørelse af kommunernes behov og ønsker for 
foranstaltninger i abonnementerne 

 

• Til sikring af den faglige kvalitet i de borgerrettede 
rehabiliteringsindsatser på kommunikationsområdet, anbefales at 
faglige standarder ”God praksis” fra den landsdækkende 
sammenslutning af Danske Tale, Høre- og Synsinstitutioner 
(DTHS) danner praksis på kommunikationsområdet.  

 



Kommunikationsprojektet: Anbefalinger II 

• En fælles definition af et fagligt specialiseret miljø på 
kommunikationsområdet.  

 

• Projektgruppen foreslår implementeringen af en model for et 
Fagligt udviklingsfællesskab i Regionsnetværket, som favner alle 
kommunikationscentrene i region Sjælland. 

 

Projektgruppens anbefalinger indebærer: 

• At der igangsættes et arbejde for større gennemsigtighed i 
aftalerne, og styrkelse af den faglige kvalitet jfr. ovenfor.  

• Det videre arbejde med anbefalingerne ligger i projektgruppen og 
regionsnetværket på kommunikationsområdet.  

• Eventuelle konkrete beslutninger ift. abonnementsaftalerne m.v. 
vil ligge i det samarbejde, der er i kommunerne omkring det 
enkelte kommunikationscenter (abonnementskommunerne). 

•   

• Anbefalinger tiltrådt af styregruppen og K17 

 



 
KKR - direktørmøde  

Maj 2017 



Socialtilsyn Øst 

• Ny organisering – 14. juli 2017 fordi: 

– Mere faglighed 

– Mere ensartethed 

– Mindre ledelsesbehov 

 



Socialtilsyn Øst 

Budgetanalyse. 

• Formålet er: 

– At der kommer gennemsigtighed i 
takstberegningen, herunder forklaringer på 
hvorfor STØ takster ligger over de 4 andre 
socialtilsyns taksters niveau. 

– At identificere mulige reduktioner i udgiftsposter, 
som kan indarbejdes i kommende takster. 

Slagelse og Guldborgsund deltager. 

 



Ny lovgivning 1. jan. 2017 

• Voksenansvarsloven 

• Efterskoler 

• § 85 

• Skærpelser i lovgivningen vedr. godkendelse 
og tilbagekaldelse af godkendelsen 

• Justeret kvalitetsmodel 



§ 85 

• Hvornår omfattet af STØ tilsyn: 
– Ændrede regler pr. 1.1.2017: 

• Der er ikke længere krav om kommunal visitation til boligdelen. 
• Stadig 4 betingelser: 

- Boform som ikke er døgntilbud eller friplejebolig (dvs. privat ejede og lejede 
boliger er nu også omfattet) 

- Der skal være servicearealer og støtten skal ydes af fast personale 
- Støtten skal i væsentlig omfang være efter § 85 
- Målgruppen er personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 

med særlige sociale problemer. 

 

• Tilbud – botilbudslignende boformer 
• Mail af 21. marts 2017 til kommunerne med anmodning om 

oplysninger om kendte 85 tilbud STØ skal føre tilsyn med 
nu. 



Årsrapporten 2016 

• Kvantitative data 

• Fokuspunkter 
- udviklingspunkter 
- ny-godkendelser plejefamilier 



Rekruttering plejefamilier 

”Jorden brænder”. 

 

• I STØ og STH er der samlet et faldende antal 
aktive plejefamilier. 

• Der kommer færre ansøgere. 

 

• Det er en kommunal forpligtigelse at 
rekrutterer. 



Antal aktive plejefamilier 
 

Hvor mange plejefamilier fører vi tilsyn med? 

 

 

 

 

 

 

Tilbagekaldelse af godkendelse / ophør i 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedstaden Øst Samlet 

Antal plejefamilier - 2016 937 1.211 2.148 

Antal plejefamilier - 2015 956 1.233 2.189 

Antal plejefamilier - 2014 951 1.455 2.406 

Hovedstaden Øst Samlet 

Tilbagekaldt 6 9 15 

Ophørt 119 112 231 



Ansøgninger om nygodkendelser modtaget 

 

 

 

 

 

 

Hvor mange har vi godkendt i 2016?  

 

 

 

 

 

Hovedstaden Øst I alt 

2016 128 137 265 

2015 183 193 376 

2014 162 183 345 

Hovedstaden Øst I alt 

Ny godkendelser 112 57 169 

Afslag på godkendelse 18 6 24 

Ansøger trak sin 
ansøgning 

66 53 119 

Antal nygodkendelser 



Nyt fra Børnehus Sjælland 

• Nyt fra Børnehus Sjælland v/Næstved 

 



Rammeaftale 2018:  

Rammeaftale 2018: Økonomi, styring og fokusområder 

 

• Økonomi-analyser på socialområdet v/ KORA  

 

• Styringstiltag i kommunerne   

 

• Ny proces for rammeaftale 2018: Drøftelse af fokusområder 
2018 

 



Rammeaftale 2018: Økonomi 

 

• Økonomi-analyser på socialområdet v/ KORA  

 









Økonomi- og takstanalyser 

• Økonomigruppen udarbejder hvert år 
takstanalyse budget og økonomi- og takstanalyser 
regnskab. I år er første gang der udarbejdes 
økonomianalyse på målgruppeniveau. 

• Kommunerne skiftes til at udarbejde analyserne. 

• På næste styregruppemøde kommer: 

– Takstanalyse regnskab 2015 

– Økonomianalyse regnskab 2015 

– Takstanalyse budget 2017 



Styringstiltag i kommunerne 

Baggrund: 
• I juni 2015 tiltrådte KKR Sjælland en bredere flerårig strategi i forhold til at arbejde 

med styring af takst- og udgiftsudvikling, herunder bl.a. 
– Takstanalyse på målgruppeniveau (ny økonomianalyse) 
– Opfordring til målrettet arbejde for konstant driftsoptimering og stram udgiftsstyring 
– Opfølgning en gang årligt på ovenstående (ny redegørelsesskabelon) 
– Datagrundlaget fremover opdateres en gang årligt og danner grundlag for løbende fælles 

ledelsesinformation (KORA opdatering i år) 

• Der sættes fokus på styring og kvalitetsudvikling. 
– Der udarbejdes en ny økonomianalyse på målgruppeniveau 
– Der udarbejdes en ny redegørelsesskabelon (styringstiltag i kommunerne) 

• Det samlede udgiftsområde udgør ca. 6 mia. 
• Det takstbelagte område udgør ca. 2,7 mia. 
 

 
 



Styringstiltag i kommunerne 

Proces for redegørelseskabelon: 
• August 2016 drøfter styregruppen den nye 

redegørelsesskabelon. 
• Pilottest i Roskilde og Sorø. 
• Behandling i K17 og KKR Sjælland. 
• Udsendes til kommunerne med svarfrist januar 2017. Alle 

kommuner har svaret på skemaet. 
• Temadrøftelse i K17. 

Proces for ny økonomianalyse: 
• Økonomianalysen er netop udarbejdet og skal på næste 

styregruppemøde. 
 



Styringstiltag i kommunerne 

Hvad viser undersøgelsen: 
• Alle kommuner arbejder intensivt med styring af området. 
• Tæt opfølgning på om man får hvad man betaler for. 
• Løbende forhandlinger af pris og ydelse. 
• Der arbejdes på gennemsigtige serviceniveauer. 
• Der er fokus på indgåelse af aftaler om udvikling og progression. 
• Driftsoptimering i egne institutioner. 
• Der nedsættes visitationsudvalg. 
• Der arbejdes med målgruppevurderinger. 
• Særligt fokus på overgangen mellem barn og voksen. 
• Udfordring at der kommer flere unge med komplekse 

problemstillinger ind i systemet, stigende levealder og større behov 
for støtte. 
 



Styringstiltag i kommunerne 

Opsamling (økonomigruppen): 
• Monitorering: sikkert datagrundlag, kontoplan mv. 
• Effekt/resultat: generelle og specifikke krav, opfølgning 

på handleplaner mv. 
• Differentiering: hvornår giver det effekt og hvor kan det 

betale sig at styre? 
• Presse tilbuddene til effektiv drift. 
• Hvordan får vi rykket borgeren – progression, udvikling, 

effekt og midlertidighed? 
– Stille faglige krav til hvordan man opnår progression. 
– Tidsbegrænsning af § 107. 

 



Styringstiltag i kommunerne 

Forslag til det videre forløb (økonomigruppen): 
• Tilrettet registreringspraksis. 
• Ændret kontoplanen. 
• Hvordan kan man ensrette fagsystemer i kommunerne. 
• Se på hvilke områder, hvor det nytter noget og man kan 

flytte borgeren. 
– F.eks. Forebyggelse på børneområdet og socialt udsatte på 

voksenområdet, men ikke på området 
udviklingshæmmede. 

• Inddragelse af velfærdsteknologi. 
• Se på hvordan tilbuddene anvendes. 

 
 



Styringstiltag i kommunerne 

• Styregruppens fokusområder: 
– Effekt/resultat: generelle og specifikke krav, 

opfølgning på handleplaner mv. 

– Hvordan får vi rykket borgeren – progression, 
udvikling, effekt og midlertidighed? 

• For at opnå effekt/resultat og progression er det 
væsentligt med et godt og styrket samarbejde 
mellem myndighed og drift, bl.a. i forhold til 
løbende at få visiteret korrekt og at følge op på 
handleplaner og progression. 

 

 

 



Styringstiltag i kommunerne 

Beslutning i KKR Sjælland: 

• På tværs af kommunerne bør deles erfaringer 
om styring, viden og god praksis. 

• Det er vigtigt, at der i kommunerne er fokus 
på effekt, progression, tæt opfølgning og på 
tidlig forebyggelse. 



FASER Sondering med 
dialogforum,  
nationalt niveau mv. 

AKTIVITETER 
 Møder i dialogforum og handicapråd 

 Løbende sparringsmøder og arbejde 

med oplæg  

 Drøftelse af temaer med  

Det Regionale Dialogforum 

 Administrativ inddragelse af  

det nationale niveau via kontakt  

med KL, ministeriet og Socialstyrelsen 

 

 Output fra den politiske temadag 

behandles på administrativt og politisk 

niveau i styregruppen, KKR og K17  

 Rammeaftalen skrives  

 Møde med Dialogforum ultimo maj 

 Udarbejdelse af endeligt oplæg til ny 

aftale 

 KKR møde den 10 juni om samlet 

udkast til rammeaftale  

November 2016 December 2016 

 Involvering af udvalg 

 Involvering af 

fagpersoner   

 Invitation til politisk 

temadag 

Opfølgning Afholdelse af kickoff 

 En faglig formiddag med borgeren i centrum  

 Faglige sessioner og drøftelser 

 Administrativ udarbejdelse  

af katalog over temaer fra kick-offseminar 
 

 Administrativ 

udarbejdelse af 

katalog over temaer fra 

kick-offseminar 
 

Januar 2017 
Den samlede proces 

Februar-Marts 2017 

Godkendelsesproces  
Udarbejdelse af oplæg 
til rammeaftale 2018 
 

Afholdelse af  
Politisk temadag 
 

Forberedelse af 
faglig og politisk 
temadag 

 Rammeaftalen 

godkendes i 

kommunerne 

 Rammeaftalen for 

2018 sendes til 

Socialstyrelsen 

senest 15. oktober 

2017  

 

April 2017 Maj-juni 2017 August-oktober 2017 

FASER 

AKTIVITETER 
 Drøftelse af 

fokusområder 

 Afholdelse af  

politisk temadag  

den 7. april  







Rammeaftale 2018: Fokusområder I 

Første afstemning : Hvilket fokusområde er det vigtigste? 

• 1.    Styrket samarbejde (39) 

• 2.    Styring (9) 

• 3.    Brugerinddragelse (7) 

 

Anden afstemning: Hvilket fokusområde er det vigtigste? 

• Fokus på (nye) samarbejdsmodeller(18) 

• Klyngesamarbejde(16) 

• Synlig sammenhæng mellem takst, kvalitet og effekt (14) 

• Gennemsigtige fælles tilbud (5) 

• Udligningsordning ift demografi (3) 

• Recovery og rehabilitering (2) 

 

Rammeaftalens fremtidige form: 

• Ca. 10 sider med det politisk interessante: Fokusområder mv. og  
den administrative del i bilag og som links. 

 

   



Rammeaftale 2018: Fokusområder II 

Styrket samarbejde 

 

Klyngesamarbejde med forpligtelse til at arbejde med  

4 Fokusområder: 

1) Fælles drift. Forpligte klyngerne ift. at afsøge fælles tilbud – god 
begrundelse for hvorfor ikke. Rationel drift, Kvalitet/effekt, 
gennemsigtighed. Problematiske målgrupper jf. kommunernes 
tilbagemelding til rammeaftalen 

 

2) Etablering af rejsehold i ft. specialiserede ydelser.  Spredning af 
kompetencer fra specialiserede tilbud. Har vi behovet og hvem 
kan byde ind – (autister).   

 

3) Afprøve pilotprojekter - Metodeudvikling. For alle målgrupper. 
Udvælgelse af målgrupper og udvælgelse af metode 

 

4) Arbejde med modeller for brugerinddragelse. Demokrati og 
inddragelse på tilbud 

  

 



Rammeaftale 2018: Fokusområder III 

Klynger  

• a) 3 gamle amter -  b) underopdeling frivilligt  

• Afrapportering tilbagemelding – efter 2 år fra klyngerne. Cases 

  

Styring  

• Fast track – i fht. styring – bruge 2018 til at undersøge og sætte 
særligt fokus på udviklingen i antallet af borgere med behov for 
tilbud m.v. (Kommunerne angiver at man oplever en vækst)  

• Videndeling ift. styringstiltag 

 

Udfordringer: 

• Højt niveau af køb hos private 

• Faldende salg på kommunale tilbud 

• Kommunerne taber konkurrencekraft og markedsandele 

 

Løsning:  

• Samarbejde 

 



Afslutning 

 

• Input til styregruppen  

 

• Næste møde?  

 

• Andet 

 


