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Dagsordenspunkter til styregruppemøde den 26. juni 2020  

 

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

 

1. Godkendelse af dagsorden til styregruppemøde 26/6 

 

Punkter til indstilling/beslutning: 

2. Status for Rammeaftale 2021-2022 III  

3. Domfældte udviklingshæmmede borgere fra Grønland (og Færøerne) 

4. Principper for de sociale tilbuds mer/mindreudgifter forårsaget af Coronakrisen (udsat 

fra 15/5) 

5. Årsrapport fra Socialtilsyn Øst 

6. Årsrapport netværksgruppen Børn og Unge og Status på arbejdet med rekruttering af 

plejefamilier 

7. Rammeaftalens regelsæt vedrørende nedlukning af tilbud 

8. Fælles temadag for kommunerne 

9. Suppleanter til følgegruppen for de særlige pladser 

 

Punkter til orientering: 

10. Møde i Koordinationsforum 16/6 

 

11. Evt.   

 

 

1.Godkendelse af dagsorden til styregruppemøde 26/6 

 

Beslutning: 

• Dagsordenen blev godkendt 

 

 

Punkter til indstilling/beslutning: 

 

 

2.Status for Rammeaftale 2021-2022 III  

 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres om status for arbejdet med rammeaftale 2021-

2022 og giver input til den videre proces 

 

Baggrund: 

På styregruppemøde 15/5 blev det besluttet at Implement på baggrund af styregruppens drøf-

telser udarbejder revideret skitse til rammeaftalen som drøftes i sparringsgruppen og derefter 

indgår i materialet til direktørmødet 25/5, til mødet i KKR dialogforum 27/5 og i materialet til 

behandling af punkt om rammeaftale 2021-2022 på møde i K17 29/5 og i KKR 16/6. Styre-

gruppen godkendte tidsplanen og der arbejdes på at aflyste mødeaktiviteter pga Covid-19 

gennemføres i den mulige form i august. 

 

På direktørmødet 25/5 var der en positiv tilbagemelding i forhold til formatet og den aktuelle 

formulering af fokusområderne. Der var generel opbakning til fokusområderne i Udviklingsstra-

tegien, herunder også i forhold til nøgleordene samarbejde, videndeling og sammenhæng. Det 

blev foreslået at udbygge Styringsaftalen til to fokusområder med et fokusområde, der skulle 
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gå på den foreslåede kapacitetsanalyse og prognose for fremtidens tilbud i KKR Sjælland samt 

et ekstra fokusområde, der mere traditionelt retter sig mod økonomi og effektivisering.  

 

På møde i KKR dialogforum 27/5 fandt Dialogforums repræsentanter fra DH og Skole og Foræl-

dre at man er på rette vej med skitsen. Der er en fin bredde, og det er lykkedes at gøre den 

konkret. Det er vigtigt at fokusere, og passe på med for brede fokusområder. Dialogforum var 

enige om, at der jf. den reviderede tidsplan sigtes imod, at der sker en inddragelse af brugere 

og politiske udvalg til august 2020 i lyset af de begrænsninger, der sættes af corona-pande-

mien.  
 
K17 har behandlet sagen på møde 29/5 og anbefaler sagen til KKR. KKR har behandlet sagen 

16/6 og godkendt den reviderede tidsplan. 

 

Socialstyrelsens centrale udmeldinger:  

Socialstyrelsen har ultimo 2019 udsendt to centrale udmeldinger om henholdsvis udsatte gra-

vide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug (med behov for døgnbehandling) og om borgere 

med udviklingshæmning og dom til anbringelse i sikret afdeling. I forhold til begge centrale ud-

meldinger, er Socialstyrelsen bekymret for det aktuelle udbud af højt specialiserede tilbud. Der 

er tale om små målgrupper for begge centrale udmeldinger, og herunder særligt i forhold til de 

gravide. Socialstyrelsen har genudsendt den centrale udmelding om borgere med svære spise-

forstyrrelser ultimo januar 2020, og her er målgruppen bredere. Rammeaftalesekretariaterne i 

fællesskab har metodisk og processuelt valgt at tilgå opgaven med de centrale udmeldinger 

med stor vægt på tværregional koordinering, hvilket uddybes i bilag sammen med foreløbige 

hovedresultater fra de tre centrale udmeldinger  

 

Direktørgrupperne i Nordjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden har med opbakning 

fra DASSOS i Midtjylland sendt en henvendelse til Socialstyrelsen vedrørende den centrale 

udmelding om udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug. 

 

Socialstyrelsen har inviteret til et kort dialogmøde tirsdag 23. juni 2020 om afrapporteringerne 

på de tre aktuelle centrale udmeldinger. På mødet lægger Socialstyrelsen op til en åben dags-

orden, med en kort status på afrapporteringerne og drøftelse af eventuelle udfordringer som 

arbejdet med afrapporteringerne har ført med sig og herunder f.eks. konkrete udfordringer i 

én af afrapporteringerne, generelle udfordringer på tværs af afrapporteringerne eller tendenser 

i afrapporteringernes resultater, som giver anledning til en drøftelse. 
 

Den videre proces i arbejdet med rammeaftale 2021-2022: 

Der planlægges afholdt dialogmøde med politikere, handicaprådsrepræsentanter, direktører og 

fagfolk 14/8, 9-12 i Roskilde. Der er møde i K17 28/8 og i KKR 7/9, hvor rammeaftalen be-

handles endeligt inden den udsendes til godkendelse i kommunerne, med frist for godkendelse 

15/10.  

 

Der vil på mødet blive givet en orientering 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen orienteres om status for arbejdet med rammeaftale 2021-2022 og gi-

ver input til den videre proces 

 

Bilag: 
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• Skitse til rammeaftale 2021-22 

• Revideret tidsplan for rammeaftale 2021-22  

• Materiale og opsamling fra direktørmøde 25/5: https://rs17.dk/arrangementer/direkto-

ermoede-255-2020.aspx 

• Referat fra møde i KKR Dialogforum 27/5 

• Referat fra møde i K17, 28/5 

• Referat fra møde i KKR 16/6: https://www.kl.dk/media/24433/c-users-amrc-desktop-

referat-fra-moede-i-kkr-sjaelland-den-16-juni-2020.pdf 

• Oversigt over foreløbige resultater og metode vedr. Socialstyrelsens centrale udmeldin-

ger 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

3.Domfældte udviklingshæmmede grønlandske og færøeske borgere  

 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres, drøfter sagen og beslutter den videre proces 

 

Baggrund: 

Lolland Kommune har siden efteråret 2018, efterlyst svar fra Social- og Indenrigsministeriet og 

Ankestyrelsen vedr. de danske kommunernes retsstilling ift. ny praksis fra Grønland. Grønland 

er ophørt med at handle og betale for deres borgere, når de får en dansk dom. Borgergruppen 

er alene de udviklingshæmmede grønlandske borgere, der er visiteret af de grønlandske myn-

digheder til tilbud i Danmark. Det drejer sig ikke om grønlandske borgere, der af egen fri vilje 

har taget ophold i Danmark. 

 

Lolland Kommune foreslår at der laves en ændring af loven, således at Grønland bibeholder 

ansvar og udgifter for domfældte udviklingshæmmede borgere, visiteret af Grønland til Dan-

mark, og som begår yderligere kriminalitet i Danmark, der medfører en dansk dom.  

 

Lolland Kommune har d. 13.5.2020 skrevet en redegørelse til KL med oversigt over forløb og 

problemstillinger vedr. domfældte, udviklingshæmmede grønlandske borgere visiteret til Dan-

mark. Redegørelsen er vedlagt i bilag 

 

Lolland indleder dette punkt 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

• At styregruppen drøfter sagen og herunder om øvrige kommuner oplever tilsvarende 

problematikker 

• At styregruppen beslutter der videre proces og herunder ift. kontakt til KL og ministe-

riet. 

 

Bilag:  

• Redegørelse til KL 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

https://rs17.dk/arrangementer/direktoermoede-255-2020.aspx
https://rs17.dk/arrangementer/direktoermoede-255-2020.aspx
https://www.kl.dk/media/24433/c-users-amrc-desktop-referat-fra-moede-i-kkr-sjaelland-den-16-juni-2020.pdf
https://www.kl.dk/media/24433/c-users-amrc-desktop-referat-fra-moede-i-kkr-sjaelland-den-16-juni-2020.pdf
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• Der var enighed om at sagen egner sig til at blive løftet til det politiske niveau 

• Styregruppen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Lol-

land, Slagelse, Odsherred, Kalundborg og Region Sjælland  

• Arbejdsgruppen udarbejder en udredning, med beskrivelse af sagens forskellige per-

spektiver og den videre proces politisk og administrativt, til styregruppemøde 14/8 

• Sagen behandles uddybende på styregruppemøde 14/8, hvorefter den bæres videre po-

litisk og herunder til KKR og administrativt og herunder til Koordinationsforum i KL 
• Sekretariatet indkalder til 1. møde i arbejdsgruppen 

 

 

4.Principper for de sociale tilbuds mer/mindreudgifter forårsaget af Coronakrisen 

(udsat fra 15/5) 

 

Beslutningstema: Styregruppen drøfter principper og den videre proces ift. de sociale tilbuds 

mer/mindreudgifter i forbindelse med Corona. 

 

Baggrund: 

Styregruppen har 30/3 udsendt følgende henstilling til direktører og chefer i kommunerne: 

”Grundet Covid-19 er der en række borgere, der er hjemme på botilbud hele dagen i stedet for 

også at være i dagtilbud. Det har givet anledning til dialog, tilbud og kommuner imellem, om 

betalingsspørgsmål. Styregruppen for Rammeaftalesamarbejdet i Region Sjælland henstiller til, 

at der i denne usædvanlige periode ikke opkræves ekstrabetaling på botilbuddene kommu-

nerne imellem, men derimod omrokeres medarbejdere fra evt. nedlukkede dagtilbud eller an-

dre funktioner til botilbuddene, såfremt det er nødvendigt. Heraf følger tilsvarende henstilling 

til, at der ikke stilles krav om tilbagebetaling for nedlukkede funktioner. Der kan, efter denne 

nedlukning er overstået, opstå behov for at drøfte spørgsmålet om ekstrabetaling/tilbagebeta-

ling yderligere. Såfremt det sker, vil vi vende tilbage med yderligere informationer herom.” 

  

Henstillingen er forelagt og behandlet af K17 3. april, hvor de godkendte indstillingen. 

 

På styregruppemøde 17/4 blev det aftalt at der på mødet medio maj drøftes principper for de 

sociale tilbuds mer-/mindreudgifter forårsaget af Coronakrisen. 

   

Efterfølgende blev det besluttet at bede nogle repræsentanter fra økonomigruppen om at 

komme med oplæg til principper herfor som kan forelægges styregruppen på møde 15/5 og 

med efterfølgende forelæggelse for K17 og KKR i juni. 

  

I KL’s Information 29 – supplerende spørgsmål og svar COVID-19 og private leverandører, 

modtaget 17/4, fremgår følgende af sidste afsnit: 

  

”b. Mulighed for at hæve takster ved COVID-19 relaterede merudgifter  

Aftaletekst Partierne er enige om at præcisere over for de sociale tilbud, at der inden for gæl-

dende regler er mulighed for at øge taksterne for sociale tilbud efter serviceloven som følge af 

COVID-19 relaterede ekstraudgifter. Hvis tilbuddene ikke kan afholde deres COVID-relaterede 

ekstraudgifter inden for deres almindelige driftsbudget, kan de således hæve deres takster, 

også selv om det er midt i året, så de kan få dækket deres merudgifter af kommunerne.” 

  

KL er efterfølgende kontaktet og har svaret at meldingen i KL’s Information 29 – supplerende 

spørgsmål og svar COVID-19 og private leverandører ikke er en KL melding, men en reference 
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til en politisk aftale, der er indgået mellem folketingets partier. Den politiske aftale giver de so-

ciale tilbud mulighed for at hæve taksterne som følge af covid-19 relaterede ekstraudgifter. KL 

forsøger at få en melding fra SIM, hvordan det skal tolkes, men mener umiddelbart at der er 

tænkt på private tilbud i første omgang . 

  

Økonomigruppen har (uafhængigt af styregruppens tidligere henstilling til kommunerne) for-

slået følgende principper:  

”Det henstilles til både offentlige og private tilbud, at man i den aktuelle situation med Covid-

19, hverken aktiverer nedlukningsreglerne eller øger taksterne midt i året. Alle forsøger at få 

driften til at fungere og opgaverne løst i forhold til borgerne. Det vil først med årets udgang 

kunne siges, om det samlet set har ført til flere eller færre udgifter for det enkelte tilbud. Der 

vil komme udgifter til i form af værnemidler mv. , men der vil ligeledes falde udgifter bort som 

følge af mindre aktivitet uden for botilbuddet eksempelvis. Det anbefales at gøre regnskabet 

endeligt op, før det vurderes, om det er tale om ændret økonomi som følge af Covid-19, som 

ikke kan rummes indenfor de gældende regler om overførelse af underskud/overskud.” 

1) Direkte omkostninger i form af værnemidler, afskærmning og ekstra rengøring 

2) Aktivitetsafhængige omkostninger: Øgede omkostninger – reducerede omkostninger = 

netto aktivitetsafhængige omkostninger 

 Minimumsgrænse på 50.000,- per p-nummer. Beløb under dette må bæres af botilbuddet 

selv.  Taksterne skal beregnes per dag. Hvis der er corona-lukket i 3 måneder= 90/365.” 

  

Da opgørelse af merudgifter skal hænge sammen med den tidligere udsendte hensigtserklæ-

ring om ikke at regulere for ændret sammensætning af aktiviteter m.v. udgår pkt. 2 i ovenstå-

ende. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen drøfter principper og den videre proces ift. de sociale tilbuds mer/min-

dreudgifter i forbindelse med Corona. 

 

Beslutning: 

• Styregruppen besluttede at udsætte punktet til næste styregruppemøde 14/8 

 

 

5.Socialtilsyn Øst’s årsrapport 2019 

 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres og drøfter rapportens anbefalinger 

 

Følgende er modtaget fra Socialtilsyn Øst: 

 

Baggrund: 

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten for socialtilsynene i Danmark fremgår af lov om 

socialtilsyn § 9 og bekendtgørelse om socialtilsyn § 18.   

Socialtilsynets årsrapport skal fungere som en årlig afrapportering til Børne- og Socialministeriet 

om socialtilsynets virke og resultater i forhold til de opgaver og rammer, som er stillet i lov om 

socialtilsyn, samt drøftes i regionens kommuner og Region i forbindelse med indgåelse af kom-

mende års rammeaftale. 

 

Socialtilsynet udarbejder en årsrapport om tilbuddenes kvalitet, som skal sendes til sekretaria-

tet for rammeaftalen og socialstyrelsen senest den 1. juli året efter det kalenderår rapporten 
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vedrører. Årsrapporten beskriver Socialtilsyn Østs erfaringer med tilbuddenes og plejefamilier-

nes faglige og organisatoriske kvalitet på udvalgte fokuspunkter. Socialtilsynets kvantitative 

virke beskrives ligeledes. 

 

Rapportens konklusioner skal indgå i drøftelserne om den rammeaftale på det specialiserede 

sociale område og det almene ældreboligområde, som indgås mellem kommunalbestyrelserne i 

regionen og regionsrådet.  

 

Socialtilsyn Øst aflagde i 2019 i alt 2.098 tilsynsbesøg hos de 399 sociale tilbud og 1.189 ple-

jefamilier, som socialtilsyn Øst havde i 2019-opgaveporteføljen. Alle plejefamilier, tilbud og af-

delinger har minimum fået et besøg som foreskrives i lov om socialtilsyn. 

 

I 2019 havde socialtilsynet særligt fokus på, hvordan tilbud og plejefamilier støtter og hjælper 

børn og unge med overgangen til at blive voksne. Dette fokusområde var et emne, der kom 

frem under socialtilsynets dialoger med regionens kommuner i 2018. Socialtilsyn Øst har i for-

bindelse med fokusemnet interesseret os for, hvad tilbud og plejefamilier gør for at fremme 

den gode udvikling og for at håndtere de udfordringer, de og de unge møder i processen. 

• Derudover har vi blandt andet truffet følgende antal afgørelser, ansøgninger mm..: 

• Ny-godkendt 46 plejefamilier og 17 sociale tilbud  

• Truffet 12 afgørelser med vilkår der indeholdt 13 vilkår  

• Truffet 5 afgørelser om påbud der indeholdt 12 påbud 

• Truffet 1 afgørelse om skærpet tilsyn der indeholdt 1 påbud 

• Truffet 4 afgørelse om tilbagekaldelse af godkendelsen 

• Modtaget 348 ansøgninger vedrørende væsentlige ændringer – 113 på tilbudsområdet og 

235 på plejefamilieområdet  

• Modtaget 73 anmodninger om aktindsigt, disse er behandlet efter henholdsvis forvaltnings-

lovens- og offentlighedslovens regler.  

• Modtaget og behandlet 266 henvendelser om bekymrende forhold – whistleblowordningen.  

 

Tilsynsopgaverne i 2019 blev udført af 72 medarbejdere – 52 tilsynskonsulenter, 16 stabsmed-

arbejdere og 4 ledere.. 

Til at løfte tilsynsopgaven, har der ved udgangen af 2019 været 72 personer involveret i til-

synsarbejdet; tilsynskonsulenter, medarbejdere med stabsfunktioner og ledelse. 

Tilsynsopgaverne i 2019 blev udført af 72 medarbejdere – 52 tilsynskonsulenter, 16 stabsmed-

arbejdere og 4 ledere. 

Pr. 31. december 2019 var der i de plejefamilier vi har tilsynsforpligtelsen med 2.229 god-

kendte pladser. Det er et fald på 2,6 % i forhold til 2018.  

Der er en mindre stigning i antal ledige pladser på plejefamilieområdet på 1,2 % sammenlignet 

med 2018.  

Den samlede vurdering er, at ønsket fra regeringens side om et kvalitetsløft på det sociale om-

råde, er i en fortsat positiv udvikling og at samarbejdsrelationerne mellem socialtilsynet, til-

buddene og kommunerne styrkes blandt andet ved kontinuerlig dialog. Mere specifikt kan det 

konkluderes: 

• At de sociale tilbud og plejefamilierne vedrørende de udvalgte fokuspunkter har en ge-

nerel høj kvalitet. 

• At antallet af godkendte plejefamilier i perioden 2015 – 2019 er faldende, som hænger 

sammen med, at antallet af ansøgninger om ny-godkendelse som plejefamilie er fal-

dende i Socialtilsyn Øst. 



 

  Side 8 af 15 sider 

 

• At 55 % af de plejefamilier Socialtilsyn Øst har ny-godkendt i perioden 2015 – 2019 

fortsat er aktive pr. 31. december 2019.  

• At der er et fald i plejefamilier, der ønsker at ophøre af egen drift. 

• At der er et stigende antal ledige pladser i plejefamilier. 

• At kvalitetsmodellen fortsat har skabt en øget bevidsthed om selve opgaven med at 

være plejefamilie, i forhold til fagligheden og hvilke gensidige forventninger/krav, der er 

mellem plejefamilien og anbringende kommune.  

• At handlekommunernes tilrettelæggelse af arbejdet i forbindelse med denne afklaring 

fra barn til voksen ikke altid opleves af plejefamilier og tilbud som hensigtsmæssig og 

fremmende for et godt forløb for de unge. 

• At plejefamilierne kan blive mere bevidste om og tage ansvar for deres kompetenceud-

vikling.  

• At det ikke er alle anbringende myndigheder, der bakker op om barnets/den unges valg 

af fritidsaktivitet. 

• At tilbuddene kan blive endnu bedre til at inddrage børnene/de unge i forhold til at ud-

arbejde individuelle mål i forhold til at understøtte udvikling af barnets/den unges kom-

petencer til at indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt. 

 

På baggrund af konklusionerne i denne årsrapport kan Socialtilsyn øst anbefale: 

• At både de sociale tilbud og plejefamilierne fortsætter den positive udvikling i forhold til 

arbejdet med deres egne udviklingspunkter, der fremgår af tilsynsrapporten 

• at kommunernes fokus på at rekruttere plejefamilier fastholdes1 og udbygges fordi: 

o Antallet af ny-godkendte plejefamilier falder 

o Antallet af aktive plejefamilier er svagt faldende, herunder antallet af pladser. 

o der er et stigende antal ledige pladser i allerede, godkendte plejefamilier. 

• At de sociale tilbud fortsætter arbejdet med at udvikle deres praksis med at inddrage 

børnene/de unge i forhold til at udarbejde individuelle mål i forhold til at understøtte 

udvikling af barnets/den unges kompetencer til at indgå i sociale relationer og leve et 

så selvstændigt liv som muligt 

• At sociale tilbud, plejefamilier og anbringende kommuner i fællesskab har opmærksom-

hed på, at der indgår specifikke mål vedrørende uddannelse og beskæftigelse i handle-

planerne, således at der sikres et fortsat fokus på anbringende kommuners rolle i koor-

dinering af forhold vedrørende anbragte børn og unges skolegang og uddannelse. 

• At kommunerne har opmærksomhed på sociale tilbuds og plejefamiliers oplevelse af 

kvaliteten af sagsbehandlingen og samarbejdet i forbindelse med, at den anbragte unge 

nærmer sig de 18 år. 

 

Socialtilsyn Øst deltager under punktet. 

 

Indstilling 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning og drøfter de fremsatte anbefalinger 

i forhold til kommende års rammeaftale.  

• At sagen videresendes til K17 og KKR 

 

Bilag: 

• Årsrapport Socialtilsyn Øst 

 

 
1 KKR har i 2018 igangsat et tværkommunalt samarbejde vedr. rekruttering af plejefamilier 
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Beslutning: 

• Socialtilsyn orienterede bl.a. om at der er afholdt gode dialogmøder og herunder er et 

positivt forhold mellem dialogbaseret arbejde og (færre) sanktioner regionalt. Pt. er 

både et fald i antallet af plejefamilier og et stigende antal ledige pladser i plejefamilier. 

Endelig er et fokusområde overgang fra barn til voksen.  

• Beregning af de foreløbige takster placerer Socialtilsyn Øst midt i takstfeltet. Endelige 

takster udmeldes pr. 1/9.  

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Styregruppen drøftede mulige videndelingsinitiativer og herunder f.eks. halve temadage 

om overgang fra barn til voksen og herunder overgang fra plejefamilier til voksentilbud.  

• Sagen videresendes til K17 

 

 

6. Årsrapport og status fra netværksgruppen Børn & Unge og arbejdsgruppen om re-

kruttering af plejefamilier  

 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres om årsrapport for netværksgruppen børn og unge 

samt status for arbejdet med rekruttering af plejefamilier og drøfter den videre proces 

 

Baggrund: 

Netværksgruppen Børn & Unge og arbejdsgruppen om rekruttering af plejefamilier fremlægger 

hhv. årsrapport og status på arbejdet på mødet. 

 

 

Netværksgruppen Børn og Unge  

 

Netværket for børn og unge har i 2019 fortsat haft fokus på samarbejdet med Børnehuset og 

med Socialtilsynet. Der er arbejdet videre med samarbejde om rekruttering af plejefamilier på 

tværs af kommunerne i regionen. Dette arbejde afrapporteres til styregruppen i 2020. Der er 

desuden etableret samarbejde med Ungekriminalforsorgen men henblik på drøftelser af ung-

domskriminalitetsreformen. Samtidigt er der etableret dialog Ankestyrelsen med henblik på at 

styrke læringen på tværs og drøfte strategiske emner med Ankestyrelsen. 

 

Anbefalinger til styregruppen: 

 KKR-netværket for Børn og Unge anbefaler, at der i 2020 sættes fokus på     

        følgende emner: 

1) Rekruttering af plejefamilier på tværs af kommuner i regionen. Styregruppen har 

godkendt kommissorium for en arbejdsgruppe, som udarbejder forslag til fælles 

rekrutering. Målet er at sikre, at kommunernes strategier om styrket anbringelse i 

plejefamilie kan løses ved at sikre tilstrækkeligt antal plejefamilier. Emnet er en del af 

rammeaftalens fokusområde 2 om foprpligtende samarbejder til udvalgte målgrupper.  

2) Samarbejde med Børnehus Sjælland. KKR-netværket for børn og unge ønsker fortsat 

fokus på samarbejdet med Børnehuset om styrkelse af indsatsen til børn udsat for 

overgreb. Emnet indgår i rammeaftalens fokusområde 2 og forpligtende samarbejder til 

udvalgte målgrupper.  

3) Samarbejde med Socialtilsyn Øst om godkendelse m.m. af plejefamilier og institutioner. 

KKR-netværket ønsker fortsat et samarbejde med Socialtilsynet i forhold til særligt 

plejefamilier, men også institutioner i forhold til kvalitet i tilbuddene/anbringelserne. 
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Emnet indgår i rammeaftalens fokusområde 2 om forpligtende samarbejde om tilbud til 

udvalgte målgrupper og fokusområde 4 om videndeling om effekt.  

4) Samarbejde med Ungekriminalforsorgen om implementering af 

ungdomskriminalitetsreformen, herunder behov for pladser på sikrede institutioner. 

KKR-netværket for børn og unge vurderer fortsat, at der er behov for et samarbejde 

med Ungekriminalforsorgen om den nye lovgivning og samarbejdet mellem 

Ungekriminalforsorgen og kommuner for unge med strakspålæg m.m. Emnet indgår i 

rammeaftalens fokusområde 2 om forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte 

målgrupper.  

5) Styrket samarbejde med Ankestyrelsen, herunder tættere dialog om faglige temaer, 

uddannelse på tværs af kommuner m.m. Der er i 2019 igangsat et samarbejde med 

Ankestyrelsen, og det er aftalt, at samarbjdet fortsætter med udvalgte temaer, som 

KKR-netværket for børn og unge drøfter. Emnet indgår i rammeaftalens fokusområde 4 

om praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt. 

6) Rammeaftalens fokusområde 3 om tilbuddenes viden om kompetencer skal i spil og fo-

kusområde 4 om praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt samles desuden 

og drøftes i KKR-netværket for børn og unge ved at skiftende kommuner byder ind med 

oplæg, om noget de arbejder med, som eksempelvis ny metode, lovende resultater 

m.m. Fokus er på, hvad der er interessant i et vidensdelingsperspektiv, både for myn-

dighed og leverandørdelen. 

 

Repræsentanter for netværksgruppen børn og unge deltager på mødet  

 

 

Status fra arbejdsgruppen om rekruttering af plejefamilier 

 

KKR styregruppen har igangsat et projekt med mål om at styrke rekrutteringen af plejefamilier 

i regionen. Målet for projektet er overordnet at sikre rekruttering og godkendelse af flere pleje-

familier med relevante kvalifikationer. Styregruppen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, 

der skulle udarbejde en analyse og anbefalinger med fokus på:  

 

• hvilke metoder kan tages i anvendelse for at rekruttere flere plejefamilier  

o Det undersøges, hvordan kommunerne i regionen i samarbejde kan bidrage til at 

skabe positive fortællinger om plejefamilieopgaven og det bidrag plejefamilier 

yder, for at gøre det attraktivt at være plejefamilie 

o Det undersøges hvordan kommuner og tilsyn på længere sigt kan komme i dia-

log med familier, som i dag ikke overvejer at blive plejefamilie, men som vil 

være velegnede til opgaven. Der udarbejdes en fælles kommunikations- og 

rekrutteringsstrategi, evt. sammen med KL 

• hvilke metoder kan sikre, at relevante ansøgere rent faktisk fastholder deres ønske og 

ender med at opnå godkendelse 

o Der ses nærmere på årsager til frafald hos familier, som vurderes at ville kunne 

opnå godkendelse, men som trækker sig i processen, jf. Socialtilsynets analyse 

af frafald for 1. halvår 2018 
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o Der udarbejdes anbefalinger til hvordan kommuner og Socialtilsyn kan samar-

bejde om at afklare usikkerheder og tvivl, som kan føre til, at egnede familier 

trækker sig fra ansøgningsprocessen. 

 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe på tværs af kommuner i region sjælland og Socialtilsyn Øst, 

der har drøftet muligheden for at styrke rekrutteringen af plejefamilier. Der er igangsat aktivi-

teter, som der efterfølgende følges op på effekten af. Status er, at der er igangsat følgende ak-

tiviteter: 

• Der er udarbejdet to videoer med konkrete plejefamilier, der fortæller den gode histo-

rie. Videoerne deles via en facebook-kampagne. Kampagnen kan ses her: 

https://www.facebook.com/roskildekommune og er i gang nu. Kalundborg Kommune 

har også lagt videoerne op på deres hjemmeside. Der henvises til familieplejens hjem-

meside og der er oprettet en separat mail til at kontakte familieplejen på: blivplejefami-

lie@roskilde.dk 

• Afprøvning af en idé om at sende alle ansatte i Roskilde Kommune et informationsbrev 

om at blive pleje- eller aflastningsfamilie. Det betyder, at medarbejdere modtager et 

brev i deres E-boks i løbet af uge 7. Brevet kan ses nedenfor. Kalundborg og Greve 

Kommune forventes også at udarbejde et lignede brev til deres ansatte 

• Der er afholdt informationsmøde den 5. marts 2020 for interesserede familier med del-

tagelse af flere kommuner fra regionen og Socialtilsynet. Informationsmødet var annon-

ceret i videoerne og i informationsbrevet m.m. På informationsmødet orienteredes om 

det at være plejefamilie, kursusforløb m.m. På mødet indhentedes navne og kontaktop-

lysninger på deltagerne, så det er muligt senere hen at kontakte dem, hvis de ikke sø-

ger om at blive plejefamilie. På den måde opnås viden om, hvad der stopper nogle fa-

milier fra at fortsætte i et godkendelsesforløb.  

 

Repræsentanter fra arbejdsgruppen om rekruttering af plejefamilier deltager på mødet. 

 

Indstilling:  

Det indstilles: 

• At styregruppen drøfter netværksgruppen børn og unges årsrapport og beslutter hvilke 

anbefalinger der indgår i den kommende rammeaftale 2021-2022  

• At styregruppen drøfter status for arbejdet med rekruttering af plejefamilier og beslut-

ter den videre proces 

 

Bilag: 

• Årsrapport 2019 for netværksgruppen børn og unge  

• Informationsbrev til ansatte i Roskilde Kommune 

 

Beslutning: 

• Netværksgruppen orienterede og herunder har de haft særligt fokus på samarbejde ift. 

plejefamilier bl.a. via korte film på facebook (med 60.000 visninger) og informations-

brev sammen med lønseddel til ansatte i Roskilde Kommune. Der har været 30 interes-

serede familier til informationsmøde og herunder har flest fået kendskab via tillægget til 

lønsedlen. Der er ledige pladser i de lette plejefamilier, men behov for de tungere pleje-

https://www.facebook.com/roskildekommune
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familier. Det er relevant at undersøge om nogle af de lettere plejefamilier kan opkvalifi-

ceres til tungere plejefamilier. Endelig er det relevant at se på anvendelse af netværks-

placeringer. 

• Link til video med aflastningsfamilie: 

https://cdn.jwplayer.com/players/kQGIHhRv-i641FeMH.html" 

• Link til video med plejefamilie:  
https://cdn.jwplayer.com/players/qTYT2QV6-i641FeMH.html 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

7. Rammeaftalens regelsæt vedrørende nedlukning af tilbud. 

 

Beslutningstema: Styregruppen drøfter mulig præcisering af rammeaftalens regelsæt for 

nedlukning af tilbud 

 

Baggrund: 

Odsherred kommune har ønsket at drøfte forståelsen af ’Præcisering af regelsættet om lukning 

af tilbud i rammeaftalen’, sådan som den er beskrevet i regelsættet om rammeaftalen. 

 

Baggrunden er dels at Holbæk kommune og Odsherred kommune har en igangværende sag 

om fortolkningen af ’ Præcisering af regelsættet om lukning af tilbud i rammeaftalen’. Denne 

sag drøftes for tiden med en af begge kommuner fælles valgt advokat. Dels er der en ny sag 

på vej, da Holbæk kommune har fremsendt faktura til Odsherred kommune på nedlukning af 

et tilbud, Kikhøj i juni måned 2020 som lukker fordi det sociale tilsyn for Region Hovedstaden 

har tilbagekaldt godkendelsen, hvilket Holbæk Kommune har valgt ikke at anke. 

 

Odsherred og Holbæk indleder punktet 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen drøfter mulig præcisering af rammeaftalens regelsæt vedrørende ned-

lukning. 

 

Bilag: 

• Præcisering af reglerne for nedlukning af tilbud i rammeaftalens styringsaftale og takst-

aftale. https://rs17.dk/media/15376/pr_cisering_af_reglerne_for_nedlukning_af_til-

bud_i_rammeaftalens_styringsaftale_og_takstaftale__002_.pdf 

 

Beslutning: 

• Styregruppen drøftede sagen som styregruppen vurderer som havende principiel karak-

ter. 

• Styregruppen besluttede at sagen belyses yderligere og tages op til uddybende drøf-

telse og beslutning på næste styregruppemøde 14/8. 

• Til næste styregruppemøde udarbejdes oplæg med principiel udredning og afklaring af 

sagen. 

 

 

8. Fælles temadag for kommunerne 

 

Beslutningstema: Styregruppen tager stilling til arbejdsgruppens ansøgning 

https://cdn.jwplayer.com/players/kQGIHhRv-i641FeMH.html
https://cdn.jwplayer.com/players/qTYT2QV6-i641FeMH.html
https://rs17.dk/media/15376/pr_cisering_af_reglerne_for_nedlukning_af_tilbud_i_rammeaftalens_styringsaftale_og_takstaftale__002_.pdf
https://rs17.dk/media/15376/pr_cisering_af_reglerne_for_nedlukning_af_tilbud_i_rammeaftalens_styringsaftale_og_takstaftale__002_.pdf
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Baggrund: 

I regi af netværksgruppen Voksen Handicappede er der nedsat en arbejdsgruppe der skal søge 

at identificere de afledte konsekvenser af Ankestyrelsens principafgørelser ved §§ 83, 85 (10-

19, 11-19) for botilbudsområdet. 

 

Det er især vigtigt, at kommunerne imellem har en fælles forståelse af, hvilke opgaver i botil-

buddene der ydes efter servicelovens §§ 83,83a og § 85. – Ikke mindst i relation til takstfast-

sættelsen. 

 

Arbejdsgruppen har holdt sit første møde d. 16. juni 2020 og besluttede at ansøge Styregrup-

pen om et økonomiske tilskud til at afholde en fælles temadag for kommunerne med delta-

gelse af Ankestyrelsen, Cand.jur Anita Klint samt Socialtilsynet.  

 

Budgetoverslag: 

Honorar til oplægsholdere: 20.000 kr. 

Forplejning:     5.000 kr. 

Lokaler:    00.000 kr. 

I alt:     25.000 kr. 

 

Deltagere: Myndighedsledere i kommunerne. Antallet vil afhænge af Coronaudmeldingerne. 

 

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra. Næstved, Odsherred, Kalundborg, Greve, Vor-

dingborg og Slagelse Kommuner. 

 

Arbejdsgrupperepræsentant Jonna Andersen deltager under punktet. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen drøfter og tager stilling til arbejdsgruppens ansøgning 

 

Beslutning: 

• Styregruppen principgodkendte arbejdsgruppens ansøgning  

• Styregruppen afventer detaljeret budget 

 

 

9. Udpegning af suppleanter til Styregruppen for de særlige pladser 

 

Beslutningstema: Styregruppen udpeger suppleanter for de kommunale repræsentanter i 

styregruppen for de særlige pladser. 

 

Baggrund:  

Styregruppen for de særlige pladser foreslår jf. referat fra seneste styregruppemøde 12/6 at 

der evt. kan udpeges stedfortrædere, så kommunernes repræsentation sikres. 

De kommunale repræsentanter Jakob Bigum Lundberg, Næstved og Allan Ruders, Guldborg-

sund er enig i forslaget. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 
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• At styregruppen udpeger suppleanter for de kommunale repræsentanter til styregrup-

pen for de særlige pladser 

 

Bilag: 

• Referat fra styregruppemøde i styregruppen for de særlige pladser 12/6-2020 

• Link til de særlige pladsers hjemmeside: www.regionsjaelland.dk/ps4 

Beslutning: 

• Odsherred (Erik Pedersen) er udpeget som suppleant for Guldborgsund (Allan Ruders) i 

styregruppen for de særlige pladser 

• Thomas Richelieu, Lolland afløser Jakob Bigum, Næstved i styregruppen for de særlige 

pladser og vender tilbage med forslag til sin suppleant. 

 
 

Punkter til orientering: 

 

10. Møde i Koordinationsforum 16/6  

 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres 

 

Baggrund: 

Der er 16/6 afholdt møde i det tværregionale koordinationsforum i KL, med følgende dagsor-

den: 

 

1.Velkommen og sidste nyt 

2.Status på rammeaftaler 

A) Status ved hvert KKR 

B) Model for monitorering ved KKR Hovedstaden  

3.Koordination i forhold til centrale udmeldinger  

4.Koordination af lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 

5.Regeringens evaluering af planlægning og organisering på det specialiserede socialområde 

6.Kommunale styringsmuligheder på områder med et selvmøderprincip 

7.Særlige pladser i psykiatrien  

8.Standardkontrakter ved KL 

 

Der vil på mødet blive givet en orientering 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag:  

• Dagsorden til møde i Koordinationsforum 16/6-2020 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Ift. punkt 3 om de centrale udmeldinger er der utilfredshed med disse og et ønske om 

at ramme bredere målgrupper mv.  

http://www.regionsjaelland.dk/ps4
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• Ift. rammeaftale Sjællands dialogmøde med Socialstyrelsen 23/6 (også jf. styregruppe-

mødedagsordenspunkt 2) er Socialstyrelsen lydhøre ift. denne problematik og lægger 

op til en dialogproces om de centrale udmeldinger startende efter sommerferien. 

• Ift. punkt. 4 blev ift. drøftelsen omkring Refsnæs m.v. betonet at der ikke er behov/øn-

ske om flere institutioner med objektiv finansiering 

• Diskussionen om Refsnæs skal rejses bredere og drøftes på styregruppemøde 9/10 og 

efterfølgende tages op på næste møde i Koordinationsforum 20/11. 

• Sekretariatet indkalder Faxe (Thomas Knudsen) og Region sjælland (Pia Bille) til møde 

omkring Refsnæs mv. og herunder ift. oplæg til styregruppemøde 9/10.  

 

11. Evt.  

 

Hanne Dollerup, Næstved har fået nyt arbejde som direktør i Børn- og Ungeforvaltningen i 

Odense Kommune med tiltrædelse 1/8 og udtræder derfor af styregruppen. 

 

Næstved kontaktes ift. udpegning af ny repræsentant. 

 

Næste møde: Temastyregruppemøde om rammeaftale 2021-2022, 14/8, 13-15 Scandic Ros-

kilde 

 

 


