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Dagsordenspunkter til styregruppemøde den 29/4-2022  

 

Primære punkter er opfølgning og status ift. rammeaftale 2021-2022 og arbejdet med fokus-

områderne samt tidsplan og proces ift. rammeaftale 2023-24. Endelig punkterne nyt fra K17 

og KKR (behandling af forslag om forlængelse af fokusområder mv.) samt udpegning af ny re-

præsentant til styregruppen (Odsherreds repræsentant er gået på pension) samt ny tovholder 

og kontaktperson ift. netværksgruppen Voksne handicappede. Desuden oplæg og dialog med 

Socialstyrelsen om VISO i fremtiden. Til orientering tilbagemelding fra mødet i Koordinations-

forum 5/4 samt øvrige orienteringspunkter omkring §§83 og §85, særlige pladser og nationale 

standardkontrakter. 

 

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

 

1. Godkendelse af dagsorden til styregruppemøde 29/4 

 

Punkter til indstilling/beslutning: 

 

2. Rammeaftale 2021-22– status og plan for fokusområder 2021-22 – dialogmøde 7/4 

 

3. Rammeaftale 2023-24 – proces og tidsplan for 2023-24 og direktørmøde 24/6-2022 

 

4. Nyt fra KKR og K17.  

 

5. Nyt fra styregruppen og sekretariatet 

 

6. VISO i fremtiden – oplæg og dialog med Socialstyrelsen 

 

7. Punkter til orientering: 

A) Møde i Koordinationsforum i KL 5/4. 

B) Vedr. Ankestyrelsens principafgørelser vedr. servicelovens §§ 83,83 og § 85. 

C) Særlige pladser i region sjælland 

D) Nationale standardkontrakter  

 

8. Evt. 
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1. Godkendelse af dagsorden til styregruppemøde 29/4 

 

Beslutning:  

• Styregruppen godkendte dagsordenen 

• Indledningsvis orienterede Næstved om at Børnehus Sjælland udvides med lokaler i 

Roskilde. Sagen sendes til høring i styregruppen og efterfølgende til K17 til behandling 

på deres næste møde 20/5 og som beslutter det videre forløb ift. KKR 

 

 

Punkter til indstilling/beslutning: 

 

 

2. Rammeaftale 2021-22 

– Status og proces for fokusområder 2021-22 og herunder dialogmøde 7/4 

 

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

med fokusområder 2021-22 samt vælger medtovholder for fokusområde 1.  

 

Baggrund: 

På styregruppemøde den 11/2-2022 blev orienteret om status for de enkelte fokusområder. 

Styregruppen besluttede at udsætte behandlingen af fokusområde 1 (styrket mellemkommu-

nalt samarbejde) til det næste styregruppemøde, hvor Mette Olander, som er ny tovholder ift. 

fokusområdet, deltager. 

 

Ift. fokusområde 2 (en sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder- 

tovholder Guldborgsund) godkendte styregruppen den 15/12, at dette belyses i allerede eksi-

sterende fora, og at der afrapporteres gennem opsummering af de forskellige gruppers drøf-

telse.  

 

Ift. fokusområde 3 (styrket samarbejde med borgere og deres pårørende- tovholder Slagelse) 

er pr. 7/4 afholdt dialogmøde med handicaprepræsentanter, brugere, pårørende, politikere og 

direktører samt styregruppe for rammeaftalen med ca. 75 deltagere. Se materiale i bilag 

 

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

deltog Professionshøjskolen Absalon i drøftelsen på styregruppemødet den 11/2 på baggrund 

af deres fremsendte projektoplæg. Fokus er kompetenceudvikling af myndighed og perso-

nale/udfører med først skabelse af overblik gennem afdækning af kompetencebehov og deref-

ter planlægning af kompetenceudviklingsforløb.  

 

Der er enighed om en model, hvor der først gennemføres et projekt med alle kommuner og 

herunder bl.a. interview med myndighed, medarbejdere, ledelse og leverandør indenfor hhv. 

børne og voksenområdet ift. afdækning af kompetencebehov og herunder kompetenceelemen-

ter. Den enkelte kommune udpeger en kommunal repræsentant fra hvert af de fire områder til 

at deltage i et fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterview foregår på 3 tidspunkter primo 

juni. Vedlagt er udkast til brev til kommunerne, som forventes udsendt primo maj. 

 

Ift. fokusområde 5 (afdækning af kapacitet og behov for tilbud – tovholder Holbæk) blev den 

11/2 besluttet at indbyde BDO, LG-Insight og VIVE, og der var enighed om, at der er behov for 

en afdækning ift. alle 17 kommuner. Derefter drøftes og besluttes den videre proces ift. igang-

sætning af yderligere initiativer. 
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Efterfølgende er afholdt møde med BDO den 28/3 og arbejdsgruppen har efterfølgende drøftet 

sagen og har besluttet at prioritere analysetemaerne 3, 4 og 5: 

• 3. Vanskeligt at købe – udfordringer og alternativer – indenfor målgrupperne - afdæk-

ning 

• 4. Fremtidig efterspørgsel. – behov for at købe (og ikke behov for at købe) – indenfor 

målgrupperne – afdækning 

• Analysen af 3. og 4. er grundlag for drøftelsen af 5. Strategi ift. køb og samarbejde.  

 

Arbejdsgruppen forestiller sig i første omgang en for-analyse med rammeaftale Sjællands 4 

netværksgrupper (Voksne sindslidende, Voksne handicappede, Børn og unge, Økonomigrup-

pen). I den sammenhæng har arbejdsgruppen har kontaktet BDO ift. tilbud: indhold, pris, pro-

ces- og tidsplan ift. foranalysen (færdiggørelse inden sommerferien med fremlæggelse på sty-

regruppemøde den 24/6) samt at BDO deltager på styregruppemødet den 29/4 og fremlægger 

deres tilbud. Netværksgrupperne afholder deres næste møder medio-ultimo maj. 

 

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

VIVE’s projektskitseforslag drøftet den 11/2, og der var enighed om, at det var et godt oplæg, 

men styregruppen besluttede at prioritere arbejdet med fokusområde 4 og 5 først og derfor 

udsætte arbejdet med fokusområde 6 indtil videre.  

 

Ift. de økonomiske rammer drøftede styregruppen den 11/2 disse ift. arbejdet med fokusområ-

derne og herunder ift. fokusområde 4 og 5. Ift. fokusområde 6 forudsættes umiddelbart sær-

skilt finansiering, men drøftelsen genoptages efter gennemgang af tilbud ift. fokusområde 4 og 

5.  

 

På mødet fremlægger tovholderne for fokusområderne en status for arbejdet og lægger op til 

den videre drøftelse. 

 

BDO deltager under fokusområde 5 (afdækning af kapacitet og behov for tilbud) 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

• At styregruppen drøfter status og videre proces for arbejdet med fokusområderne. 

• At styregruppen drøfter de økonomiske rammer for opgaverne ift. fokusområderne 

• At styregruppen vælger medtovholder til Roskilde ift. fokusområde 1: Styrket mellem-

kommunalt samarbejde. 

 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Ift. fokusområde 1 udsættes behandlingen indtil styregruppen er fuldtallig (og det bli-

vende styregruppeformandskab er på plads. Der blev ikke drøftet evt. medtovholder.  

• Ift. fokusområde 2 skal dette ses i sammenhæng med SAM, hvor der bl.a. pt er projek-

ter som IPS og ROSA. I september afholdes en temadag om misbrug og herunder dob-

beltdiagnoser med drøftelse af bl.a. placering af den fremtidige misbrugsbehandling.  

• Ift. fokusområde 3 var der samlet set i det store hele tilfredshed med arrangementet og 

herunder særligt drøftelserne ved bordene, mens oplægget måske godt kunne have 
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været mere målrettet drøftelsen af det fremadrettede samarbejde med borgere og på-

rørende. Der blev nævnt at der har været positive tilbagemeldinger fra politikere og 

brugere. Der var enighed om at dialogmødet var relevant for politikere og borgere som 

havde gode drøftelser og samtaler, men at der ift. næste gang skal arbejdes med en 

anden form og organisering f.eks. samtalesalon. 

• Ift. fokusområde 4 er processen at Absalon laver en foranalyse med 3 mødemuligheder 

hvor kommunerne kan dukke op.  Brevet til kommunaldirektørerne (ift. om afdækning 

af kompetencebehov) blev rost og godkendt med enkelte præciserende tilføjelser. Se-

kretariatet koordinerer med Absalon ift. rettelser og udsendelse til kommunaldirektø-

rerne. Absalon fremlægger foreløbige resultater på næste styregruppemøde. Det blev 

drøftet supplerende også at inddrage netværksgrupperne ift. vurdering af hvilke uddan-

nelser der er behov for. K17 orienteres om arbejdet med fokusområdet. 

• Ift. fokusområde 5 blev det forud for mødet besluttet at BDO ikke deltager og det er 

besluttet ikke at gå videre med BDO og deres tilbud. Styregruppen besluttede at der 

tages en ekstra omgang i arbejdsgruppen ift. indhold, proces og tidsplan for arbejdet 

med fokusområdet. Herunder også drøftelse af ønsker til arbejdet med fokusområdet 

og mulige veje at gå samt hensigtsmæssig plan med tilstrækkelig tid til arbejdet mv. 

• Ift. netværksgruppernes inddragelse blev det foreslået at understøtte dem med data  

• Ift. fokusområde 6 vurderes det som særligt politisk interessant og herunder om det er 

mængde eller pris der stiger ift. de oplevede øgede udgifter på socialområdet. Det blev 

besluttet at afvente resultaterne af KL’s analyse som forventes ultimo maj.  Se også 

dagsordenspunkt 4. 
• Generelt var der enighed om at det er mest hensigtsmæssigt at opstarte få fokusområder på 

en gang og herunder ift. udvælgelse af arbejdsgrupper og interesse/kapacitet i kommunerne 

• Indtil det blivende styregruppeformandskab er på plads prioriteres fokusområderne 4, 5+6 

 

Bilag: 

• Overblik over fokusområde 1 

• Udkast til Kommissorium for fokusområde 1 fra Roskilde (Mette Heidemann) 2021. 

• Materiale fra dialogmøde om styrket samarbejde med borgere og pårørende 7/4: 

https://www.rs17.dk/arrangementer/dialogmode-om-styrket-samarbejde-med-borgere-

og-parorende-7-4-2022/ 
• Udkast til brev til kommunerne fra Professionshøjskolen Absalon (fokusområde 4)  

• Tilbud fra BDO ift. afdækning af kapacitet og behov for tilbud (fokusområde 5) - efter-

sendes 

 

 

3. Rammeaftale 2023-24  

– Proces og tidsplan for 2023-24 og direktørmøde 24/6-2022 

 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres og drøfter proces og plan for rammeaftale 2023-

24 og herunder forslag til direktørmøde den 24/6 med invitation og indhold.   

 

Baggrund: 

På styregruppemøde den 11/2 besluttede styregruppen, at der udarbejdes en sag til K17 og 

KKR med forslag til proces for forlængelse af rammeaftale 2021-22 og herunder med forslag 

om, at fokusområderne i rammeaftale 2021-22 også gælder for 2023-24. 

 

https://www.rs17.dk/arrangementer/dialogmode-om-styrket-samarbejde-med-borgere-og-parorende-7-4-2022/
https://www.rs17.dk/arrangementer/dialogmode-om-styrket-samarbejde-med-borgere-og-parorende-7-4-2022/
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Baggrunden for styregruppens forslag er, at de seks nuværende fokusområder i Rammeaftale 

2021-2022 har stor relevans også i de kommende to år, og grundet Covid-19 er implemente-

ringen af Rammeaftale 2021-2022 blevet forsinket.  

 

På baggrund af, at fokusområderne fortsat er fagligt relevante og pga. covid 19-forsinkelsen er 

indstillet til K17 og KKR at der for Rammeaftale Sjælland anbefales en proces, hvor der lægges 

op til, at den nuværende rammeaftale forlænges, så fokusområderne også gælder for den 

kommende toårige periode, 2023 til 2024, og med mulighed for evt. suppleringer. 

 

Sagen er behandlet i K17 den 4/3 og i KKR den 23/3, begge har tiltrådt indstillingen. 
 

Ift. den videre proces med Rammeaftale 2023-2024 lægger styregruppen op til en afgrænset 

proces, hvor der via dialogmøde sikres inddragelse af handicaporganisationer og handicapråd, 

udvalgspolitikere og fagdirektører. På dialogmødet og i processen vil være mulighed for evt. 

suppleringer Der vil under alle omstændigheder være enkelte elementer, der ifølge lovgivnin-

gen skal opdateres i Rammeaftale 2023-2024. Herefter vil et endeligt udkast til Rammeaftale 

2023-2024 skulle behandles i KKR i august/september 2022, og ifølge lovgivningen vil ramme-

aftalen skulle godkendes endeligt i kommuner og regionsråd senest den 1. december 2022.  

 

Ift. tidsplan for rammeaftale 2023-24 er det foreslået, at der den 24/6 afholdes direktørmøde 

om rammeaftale 2023-24 og at der den 12/8 afholdes dialogmøde om rammeaftale 2023-24 

med deltagelse af handicaprepræsentanter, udvalgspolitikere og fagdirektører. Rammeaftalen 

er foreslået behandlet endeligt på styregruppemøde den 12/8 inden videresendelse til behand-

ling i K17 den 2678 og i KKR den 7/9.  

 

Ift. direktørmøde 24/6, er dette foreløbigt indkaldt via Outlook i tidsrummet 9-12. Det kan 

overvejes, om direktørmødet skal indledes med et fagligt oplæg – f.eks. om rammeaftale ho-

vedstadens samarbejdsmodel (jf. fokusområde 1), psykiatri (jf. fokusområde 2) eller om sty-

ring (jf. fokusområde 5 og 6). 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen drøfter og beslutter proces og plan for rammeaftale 2023-24 

• At styregruppen drøfter forslag til indkaldelse og indhold ift. direktørmøde 26/6 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Styregruppen besluttede at udsætte dialogmødet (12/8) om rammeaftale 2023-2024 til 

efteråret, hvor det blivende styregruppeformandskab er på plads og bl.a. med fokus på 

status for rammeaftale 2021-22 og videre frem ift. rammeaftale 2023-24. 

• Ift. direktørmødet 24/6 var der enighed om at det skal indeholde input til rammeaftale 

2023-24 med relevante nedslag ift. direktør og chefkredsen ift. det igangværende ar-

bejde med særligt fokusområderne 5 og 6 bl.a. kapacitet, økonomi, fremtid og herun-

der med fokus på de store linjer.  
• Ift. input til det konkrete program for direktørmødet var der enighed om forslag om op-

læg fra KL:Morten Mandøe om KLs økonomianalyserapport:  
Hvad er det økonomiske billede i fremtiden jf. rapporten om analysens 23 kommuner? 

Hvordan ser det samlet set ud med kommunernes økonomi? 

Indlæg fra de 1-2 sjællandske kommuner som har deltaget i økonomianalysen 

• Faxe og sekretariatet kontakter Morten Mandøe. 



 

  Side 7 af 15 sider 

 

• Afslutningsvis blev det nævnt at forsorgshjemdelen er en udfordring ift. kommunernes 

økonomi og herunder hvordan de borgere placeres i egne boliger fremadrettet jf. at 

kommunernes ejendomme ligger i andre udvalg  
 

 

4. Nyt fra K17 og KKR.  

Beslutningstema: Styregruppen orienteres og drøfter sagen og herunder at der opleves ud-

giftsvækst 

 

Baggrund: 

K17 har afholdt møde den 4/3. Ift. K17 er Søren Bonde fortsat tovholder for socialområdet i 

K17 og rammeaftalestyregrupperepræsentant. Ift. øvrige K17 tovholder-repræsentanter for 

socialområdet afventes K17’s beslutning.  

 

KKR Sjælland har afholdt møde den 23/3. KKR Sjælland tiltrådte indstillingen om anbefalingen 

af en proces, hvor der lægges op til, at den nuværende Rammeaftale 2021-2022 forlænges, så 

fokusområderne også gælder for 2023 til 2024 med mulighed for evt. suppleringer. 

KKR Sjælland pegede på, at der opleves en udgiftsvækst på området og bad K17 om at se 

nærmere på takst- og udgiftsudviklingen på det specialiserede social- og undervisningsom-

råde, herunder børneområdet og private tilbud. Der gives en tilbagemelding til KKR Sjælland 

på et kommende møde. 

 

Der er en forventning om en tilbagemelding på et møde i KKR-Sjælland. Vedhæftet er slides  

om det specialiserede socialområde fra oplæg v. KL på webinar i 20/4. Materialet kan være af-

sæt for tilbagemeldingen til K17/KKR. herunder at KL’s analysearbejde og resultaterne herfra 

også følges tæt. KL har således frem til ØA23 iværksat et analyseprojekt om udgiftsudviklingen 

m,v. på det specialiserede socialområde.  23 kommuner deltager, heraf 2 fra Region Sjælland. 

KL forventer, at der vil komme nogle resultater herfra i løbet af maj måned og formentlig in-

den møde i KKR, men sandsynligvis ikke inden K17 mødet. Ift. slide 7, hvor de samlede udgif-

ter ses, skal der være opmærksomhed på, at tallene viser det samlede udgiftsniveau (pris 

gange mængde). Stigningerne kan eksempelvis både skyldes, at antallet af modtagere af 

f.eks. private tilbud stiger, og at prisen pr. modtager stiger. 

 

Til orientering er primo april udarbejdet en oversigt over takster 2021-2022: Takster, Takstud-

vikling og prisstruktur for tilbud indenfor Styringsaftalen i Rammeaftale Sjælland og heraf 

fremgår også takststigninger og takstreduktioner fordelt på kommuner og tilbud. Oversigten 

dækker ikke det private område. Materialet er indsamlet som bilag til rammeaftale 2021-22.  

 

Næste møde i K17 er 20/5 og i KKR 14/6.  

 

Mødekalender for rammeaftalestyregruppen, K17 og KKR resten af 2022 

 

Møde i styregruppen 2022 Møde i K17 2022 Møde i KKR 2022 

29/4 20/5 14/6 

24/6 og 12/8  26/8 7/9 

14/10 4/11 22/11 
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Til orientering er KKR dialogforum nedsat. KKRs dialogforum består af DH-handicaporganisati-

onerne, Skole og Forældre og KKR-formandskabet.  Det sekretariatsbetjenes af KKR-sekretari-

atet med hjælp fra rammeaftalesekretariatet. Herudover bistår to direktører og i seneste valg-

periode har praksis været at det har været styregruppeformanden og direktøren fra formands-

kommunen. Dvs. direktør Thomas Knudsen, Faxe og direktør Jan Christensen, Vordingborg. 

KKR-dialogforum består i denne periode af Nana Maja Friis Christiansen, DH; Winnie Lindner 

Pedersen, DH og Regitze Spenner Ishøy, Skole og forældre. KKRs formandskab: Mikael Smed, 

Vordingborg og Pernille Beckmann, Greve. Der afholdes 1. møde medio 2022.  

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning  

• At styregruppen drøfter sagen om, at der opleves en udgiftsvækst på området og den 

videre proces ift. at se nærmere på takst- og udgiftsudviklingen på det specialiserede 

social- og undervisningsområde, herunder børneområdet og private tilbud samt tids-

plan ift. K17 og KKR 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Guldborgsund fortsætter som K17’s repræsentant i styregruppen. 

• Det blev drøftet om det kunne være relevant med et oplæg om takster og takstudvik-

ling ift. politikere f.eks. på et møde i KKR til august og herunder måske med deltagelse 

af Morten Mandøe fra KL også jf. dagsordenspunkt 3 

• Første møde i KKR Dialogforum foreslås umiddelbart afholdt efter sommerferien, da nyt 

blivende styregruppeformandskab afventes. 

• Sagen om udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde, hvor KL’s analyse for-

ventes ultimo maj også jf. dagsordenspunkt 2 videresendes til K17 og KKR 

• Sagen om det igangsatte samarbejde med Absalon ift. afdækning af kompetencebehov 

og kompetenceudvikling, jf. fokusområde 4 og dagsordenspunkt 2, videresendes til K17 

• Sagen om udvidelsen af Børnehus Sjælland jf. dagsordenspunkt 1, sendes til K17 efter 

høring i styregruppen og K17 beslutter det videre forløb ift. KKR 

 

Bilag: 

• Referat fra møde i K17 den 4/3 

• Referat fra møde i KKR Sjælland den 23/3:  

https://www.kl.dk/media/49182/referat-sjaelland-marts.pdf 

• Slides om det specialiserede socialområde fra oplæg v. KL på webinar 20/4 

• Oversigt over takster 2021-2022: Takster, Takstudvikling og prisstruktur for tilbud in-

denfor Styringsaftalen i Rammeaftale Sjælland:  

https://www.rs17.dk/media/052gdyjx/takster-2021-2022.pdf 

 

  

5.  Nyt fra Styregruppen og sekretariatet 

 

Beslutningstema: Styregruppen drøfter og beslutter ny styregrupperepræsentant samt ny 

tovholder og styregruppekontaktperson ift. netværksgruppen Voksne Handicappede.  

 

Baggrund: 

På styregruppemøde 11/2 blev drøftet midlertidig og fremtidig bemanding i styregruppen og 

udpeget styregruppeformandsvikar og ny styregrupperepræsentant. Styregruppeformanden er 

https://www.kl.dk/media/49182/referat-sjaelland-marts.pdf
https://www.rs17.dk/media/052gdyjx/takster-2021-2022.pdf
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pr. 11/2 fratrådt grundet konstituering som kommunaldirektør, men forbliver medlem af styre-

gruppen for Slagelse. Styregruppen besluttede at udpege Faxe (formand) og Guldborgsund 

(næstformand) som midlertidigt formandskab for styregruppen. Fremtidig organisering med 

formandskab og organisatorisk placering af sekretariatet afventer K17 jf. er en drøftelse, der 

tages i K3 (styregruppens kontaktpersoner i K17). Sekretariatet er fortsat placeret i Slagelse 

indtil fremtidig organisering er på plads. Direktør Jan Christensen fra KKR-formandskommunen 

Vordingborg indtræder i styregruppen i stedet for Solrød, som tidligere KKR-formandskom-

mune.  

 

Odsherreds styregruppemedlem Erik Pedersen er gået på pension den 1/4 og Styregruppen 

skal derfor udpege en ny styregrupperepræsentant. Der skal også findes ny tovholder for net-

værksgruppen Voksne handicappede, da Holbæk stopper som tovholder efter overtagelsen af 

tovholderskabet for netværksgruppen Børn og Unge fra Roskilde. Endelig har Odsherred været 

styregruppens kontaktperson ift. netværksgruppen Voksne handicappede, og her skal ligeledes 

findes en afløser. 

 

Netværksgruppen Voksne handicappede har været organiseret med en administrativ tovholder 

og fagpersoner, som har varetaget det faglige tovholderskab. Netværket holder ca. 4 årlige 

møder og fungerer som faglig baggrundsgruppe ift. styregruppen for rammeaftalen og som 

erfa/sparringsgruppe mellem kommunerne på voksenhandicapområdet. Tovholderen indkalder 

til møderne og står for dagsordener og referater samt årsrapporten og mødeledelse. Det er en 

overkommelig og vigtig opgave. Rammeaftalesekretariatet sørger for, at sager fra styregrup-

pen kommer op i netværksgruppen, og at netværkets sager kommer i styregruppen. Sekreta-

riatet vil typisk deltage i starten af hvert netværksmøde og orientere om rammeaftalerelevante 

sager: Nyt fra rammeaftalen. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

• At styregruppen drøfter ny styregrupperepræsentant efter Odsherred er udtrådt.  

• At styregruppen drøfter og beslutter ny tovholder for netværksgruppen Voksne handi-

cappede. 

• At styregruppen udpeger kontaktperson fra styregruppen ift. netværksgruppen Voksne 

handicappede. 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Punktet blev gennemført som delvis lukket drøftelse uden sekretariatet og KKR-konsu-

lenten 

• Ift. afløser for Odsherreds afgåede medlem i styregruppen blev besluttet at kontakte 

Kalundborg som er en stor sælgerkommune (Michael Gravesen, direktør børne-social-

området) og alternativt Greve Kommune (Morten Bøgelund, direktør, socialområdet 

børn og voksne) 

• Ift. ny tovholder for netværksgruppen Voksne handicappede blev det besluttet i første 

omgang at spørge i netværksgruppen om nogle ønsker at overtage tovholderskabet. 

 

Bilag: 

• Information om netværksgrupperne på hjemmesiden og særligt Voksne handicappede: 

https://www.rs17.dk/netvaerksgrupper/netvaerksgrupper/ 

https://www.rs17.dk/netvaerksgrupper/faelles-kommissorium/ 

https://www.rs17.dk/netvaerksgrupper/netvaerksgrupper/
https://www.rs17.dk/netvaerksgrupper/faelles-kommissorium/
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https://www.rs17.dk/netvaerksgrupper/voksne-handicappede/ 

 

 

6. VISO i fremtiden – oplæg og dialog med Socialstyrelsen 

 

Følgende er modtaget fra Socialstyrelsen: 

 

Baggrund 

Socialstyrelsen og VISO står i en brydningstid. En tid der kalder på, at VISO tilpasser sine 

ydelser og den daglige drift for at stå godt rustet til fortsat at kunne imødegå kommunernes 

stigende efterspørgsel efter rådgivning og viden – også set i lyset af en fremtidig specialeplan 

på det specialiserede socialområde. 

  

Dialog om udviklingsspor for VISO 

I samspil med VISOs faglige bestyrelse har Socialstyrelsen afdækket en række områder, som 

VISO skal prioritere de kommende år. Overskrifterne er: 

 

− Styrket anvendelse af VISOs viden 

− Fokus på forankring af viden 

− Udvikling af rådgivningsydelser 

− Større viden om rådgivningens effekt 

− Data, drift og styring 

  

Styregruppen bliver på mødet præsenteret for, hvad VISO tænker at arbejde med i de forskel-

lige udviklingsspor. Med afsæt i oplægget ønskes en dialog med Styregruppen om VISOs frem-

tidige rolle, herunder: 

 

- Hvordan understøtter VISOs viden og rådgivning bedst muligt de kommunale behov og 

udfordringer på det specialiserede socialområde?  

- Hvilke former for viden er det særligt væsentligt, at VISO bidrager med? 

- Hvilke formidlingsformer understøtter bedst muligt omsætning af viden på kommunalt 

niveau / tilbudsniveau? 

- Ses der behov for yderligere former for rådgivningsydelser, kortere/længere/på tværs 

af kommuner?  

 

Dialog om udviklingsarbejdet ift. borgere med komplekse udfordringer 

Styregruppen vil på mødet blive præsenteret for et Danmarkskort over antallet af VISO forløb 

(bilag 1) samt en oversigt over antal og indhold i henvendelser til VISO fra de sjællandske 

kommuner (bilag 2) med det formål at drøfte følgende spørgsmål:  

 

- Hvilke overvejelser bidrager overblikket til i forhold til det fælleskommunale udviklings-

arbejde på det højt specialiserede socialområde i regi af rammeaftalen? 

- Vil det være gavnligt, at VISO løbende leverer et lignende overblik til drøftelser i Ram-

meaftale/Styregruppe regi? 

 

Oversigten viser blandet andet, at de hyppigste målgrupper i rådgivningsforløb på voksenom-

rådet i de sjællandske kommuner  er udviklingshæmning, udadreagerede adfærd og autisme-

spektrumsforstyrrelser (bilag 2, tabel 2). De hyppigste målgrupper i rådgivningsforløb på 

børne-, unge- og specialundervisningsområdet i de sjællandske kommuner er autismespek-

trumsforstyrrelser, skolevægring og opmærksomhedsforstyrrelse (bilag 2, tabel 3). 

https://www.rs17.dk/netvaerksgrupper/voksne-handicappede/
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Fra Socialstyrelsen deltager vicedirektør Niels Arendt Nielsen og kontorchef Adam Paaby med 

indledende oplæg og efterfølgende dialog med Styregruppen. 

 

Indstilling 

Det indstilles: 

• At Styregruppen drøfter de af Socialstyrelsen præsenterede udviklingsspor med henblik 

på dialog om, hvordan VISO’s viden og rådgivning bedst muligt understøtter de kom-

munale behov og udfordringer på det specialiserede socialområde  

 

Beslutning: 

• Socialstyrelsen orienterede og herunder at baggrunden for Socialstyrelsens deltagelse 

på styregruppemødet er et ønske om at komme tættere på kommunerne ift. det strate-

giske niveau  

• VISO ønsker at få flest mulige henvendelser, men de skal være relevante 

• Det blev nævnt at kommunerne ønsker noget forebyggende ellers bliver det ren brand-

slukning. 

• Relevante spørgsmål fra kommunerne er bl.a. hvorfor udadreagerende adfærd bliver 

ved med at være et problem og herunder ift. voksen-udredninger ift. adfærd hvorfor 

nogle kommuner har eksempelvis 40 udredningsforløb, mens andre kun har 3. 

• Det blev nævnt at på den ene side efterspørger kommunerne VISO via at noget er spe-

cielt, på den anden side spørger kommunerne om det samme igen og igen. Der er be-

hov for intern læring i kommunerne og modspil fra VISO ift. kommunerne 

• Ift. hvilke ydelsestyper som kommunerne finder relevante blev nævnt ydelser ift. botil-

bud. 

• Det blev fremført at der fra kommunerne er en forventning om at VISO trækker viden 

ud på tværs af sagerne bl.a. med fokus på hvilke behov VISO ser og herunder behov 

for andre typer af pakker som gør det lettere at etablere pakker 

• Det blev også nævnt at man måske slet ikke skal tænke i pakker, men strikke noget in-

dividuelt sammen. 

• Det blev foreslået at VISO overvejer hvordan man kan dele viden og herunder bl.a. ift. 

hvilke blinde pletter VISO ser: Hvad mangler kommunerne og har VISO nogen ople-

velse af at kommunerne køber privat, fordi de ikke kan selv og hvad er kommunerne 

knap så gode til etc. 

• Der blev spurgt om det fremgår noget sted hvor VISO siger nej og det blev svaret at 

disse data kan VISO trække 

• Der var enighed om at det er gavnligt med løbende rapporter og mundtlig formidling til 

kredsen af direktører og chefer. 

• Ift. data blev foreslået at disse koordineres med det statslige data-årshjul, så de ikke 

drukner i andre data. Eksempelvis se på antal bosteder etc. 

• VISO søger kommuner der vil bistå med udviklingsarbejdet og styregruppen vil gerne 

hjælpe. Det skal være i fora hvor der kan tales åbent om udfordringer etc. 

• Absalon har kontaktet VISO ift. at indhente relevant viden ift. arbejdet med kompeten-

cebehov jf. fokusområde 4 og dagsordenspunkt 2  

• Plancher fra VISO’s oplæg udsendes med styregruppemødereferatet 

 

Bilag: 

• Bilag 1 – Landkort/Danmarkskort - opdateret 

• Bilag 2 – Oversigt over rådgivning til de sjællandske kommuner  

• For yderligere om VISO: https://socialstyrelsen.dk/viso 

https://socialstyrelsen.dk/viso
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7. Punkter til orientering: 

A) Møde i Koordinationsforum i KL 5/4  

B) Ankestyrelsens principafgørelser vedrørende §§83 og §85 

C) Særlige pladser i region sjælland 

D) Nationale standardkontrakter  

 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning. 

 

 

A) Møde i Koordinationsforum i KL 5/4  

 

Baggrund: 

Der er 5/4 afholdt møde i det tværregionale Koordinationsforum i KL, med følgende dagsor-

denspunkter: 

1. Kapacitet på de sikrede institutioner 

2. Rapport vedrørende land- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 

3. Opfølgning socialstyrelsens centrale udmeldinger 

4. 10 års plan for psykiatri 

5. De særlige pladser i psykiatrien 

6. Sundhedsklynger og psykiatri  

7. Status på evalueringen af det specialiserede socialområde 

8. Ankestyrelsens principafgørelser vedrørende §§83 og §85 

9. Gensidig orientering 

 

På mødet blev aftalt et ekstra møde ang. de sikrede pladser inden sommerferien 

Næste ordinære møde i Koordinationsforum afholdes 9/11 

 

Vedlagt referat fra møde i koordinationsforum den 5. april 2022 samt oplæg om 10-årsplan. 

Der vil på mødet blive givet en orientering 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Beslutning: 

• Guldborgsund og sekretariatet orienterede og styregruppen tog orienteringen til efter-

retning 

• Ift. Kofoedsminde blev nævnt det fortsatte behov for en anden finansieringsform (i ste-

det for objektiv finansiering) for domstype 2 og herunder ift. kommunernes økonomiske 

incitament til at sende domstype 2 borgere til Kofoedsminde samt at der mangler alter-

nativer jf. manglen på relevante § 108 pladser i kommunerne. Styregruppen besluttede 

at der gives en opsamling på analysen af Kofoedsminde til næste styregruppemøde.  

• Ift. sundhedsklyngerne blev det nævnt at der umiddelbart er en væsentlig administrativ 

opgave ift. at implementere sundhedsklyngerne. 
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Bilag: 

• Referat fra møde i Koordinationsforum 5/4 

• Oplæg om 10 års plan for psykiatrien 

 

 

B) Vedr. Ankestyrelsens principafgørelser vedr. servicelovens §§ 83,83 og § 85. II 

 

Baggrund: 

På styregruppemøde 11/2 besluttede styregruppen, at der foranstaltes et møde med KL om 

problematikken omkring implementering af korrekt praksis, visitation og varetagelse af ydel-

serne efter servicelovens §§ 83,83a og servicelovens § 85 efter Ankestyrelsen principafgørel-

ser 10-19 og 11-19, og herunder at problematikken tages op i KL’s tværregionale Koordinati-

onsforum. 

 

På møde i KLs Koordinationsforum 5/4 (jf. orienteringspunkt A), blev aftalt, at KL undersøger 

muligheden for at bringe problemstillingen ind i Underudvalg til dialogforum for Ankestyrelsen 

og kommuner.  
Efterfølgende er aftalt, at repræsentanter fra Slagelse og Holbæk deltager i næste møde i un-

derudvalget til dialogforum for Ankestyrelsen 28/4 med drøftelse af problematikken og herun-

der P 10-19 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Styregruppen besluttede at følge det igangsatte arbejde tæt og vende tilbage herunder 

ift. KL 

 

Bilag: 

• Dagsorden til møde i underudvalget til dialogforum for Ankestyrelsen 28/4 

 

 

C) Særlige pladser i region Sjælland 

 

Baggrund: 

Der er den 8/4 afholdt dialogmøde med kommunerne samt møde i styregruppen for de særlige 

pladser.  

 

På dialogmødet rejste kommunerne en problemstilling omkring de borgere, som ikke kan 

komme på de særlige pladser og som heller ikke kan få § 108 tilbud – disse borgere falder 

mellem to stole. Der er enighed blandt kommunerne om at gøre en ekstra indsats for at få 

fyldt pladserne op, og at man er glade for invitationen til besøg på de særlige pladser. 

 

Primo april er 10 pladser ud af 18 pladser belagt på de særlige pladser og en borger flytter ind 

efter påske. Derudover er der 3-4 nye sager på vej til visitationsforummet. Der er pt. ommær-

ket de maksimale 25%: 5 pladser til almindelige psykiatripladser jf. at det fulde pladstal er 23.  

Styrelsen for Patientsikkerhed ophævede påbuddet i juni 2021, og de særlige pladser har fort-

sat fokus på at styrke fagligheden samt udvikle og optimere tilbuddet. De særlige pladser 
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sendte julekort til kommunerne med invitation til besøg på de særlige pladser. Kommunerne 

inviteres på individuelt besøg med henblik på vise kommunens sagsbehandlere og myndig-

hedsledere, hvad de særlige pladser er og kan. Det opleves, at der efterfølgende kommer an-

modninger fra de kommuner, der har været på besøg. 

 

Ift. de afviste borgere kunne det overvejes at foreslå de særlige pladser f.eks. at undersøge 

muligheden for etablering af et særligt afsnit, der kunne rumme de afviste borgere. 

 

Der vil på mødet blive givet en orientering 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

Bilag: 

• Dagsorden og materiale til dialogmødet 8/4 

• Bilag 1 til dialogmødet 8/4: Data vedrørende de særlige pladser  

• Bilag 2 til dialogmødet 8/4: Status vedrørende de særlige pladser  

• Referat fra møde i styregruppen for de særlige pladser 8/4  

• Nyhedsbrev om de særlige pladser – eftersendes 

 

 

D) Nationale standardkontrakter 

 

Baggrund: 

På styregruppemøde den 11/2 blev styregruppen orienteret om status for de nationale stan-

dardkontrakter. Den nationale standardkontrakt på voksenområdet anvendes af stort set alle 

kommuner i region Sjælland.  Der er udgivet en version 1.1. af standardkontrakten på voksen-

området. Kontrakten evalueres og revideres i rammeaftaleregi frem mod sommer.  Offentlig-

gørelse af standardkontrakt på børneområdet afventer tilbagemelding fra SÆM.  

 

Det er besluttet i den tværregionale standardkontraktgruppe den 14/3 at udsende et kort fæl-

les spørgeskema vedr. om kontrakten benyttes med svarfrist senest den 9/5.  Standardkon-

trakterne evalueres i 2022, og kommunerne vil modtage et evalueringsskema fra KL inden for 

den kommende tid, hvor det vil være muligt at angive aktuelle udfordringer, forslag til ændrin-

ger og forbedringer mv.  Baggrunden for spørgeskemaet er, at man forud for evalueringsarbej-

det fra kommunal side ønsker at få et indblik i, hvor mange kommuner der reelt benytter sig af 

standardkontrakterne, når de indgår kontrakter om køb og salg af pladser på de specialiserede 

tilbud. Desuden hvad kommunerne angiver som årsag til, at de evt. ikke benytter standard-

kontrakterne, hvilke gevinster der er ved at benytte dem mv. Viden om brug af standardkon-

trakten skal fx bruges som baggrundsviden i forhold til planlægning af eventuelle implemente-

ringstiltag for kommunerne mv. Spørgeskemaet besvares dels ud fra et køberperspektiv og 

dels ud fra et sælgerperspektiv 
 
 Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 
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Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

8. Evt. 

 

Næste møde 24/6, 12.30-15.30 pga. direktørmøde fra 9-12 

 

 


