
Økonomigruppemøde 14. april 2017 

Tilstede: Hanne Larsen – Roskilde, Annette Travn Rost – Slagelse, Per Trodsøe – Næstved, 

Marianne Granzow – Holbæk; Per Jensen – Kalundborg, John Frejlev – Lolland, Flemming 

Nielsen – Guldborgsund, , Susanne Tegtmeier – Vordingborg, Jan Drachmann – Sorø, Sussi 

Avnsbo – Holbæk, Katrine Skov Hansen – Roskilde, Jasmina Mikkelsen – Vordingborg, Katrine 

Skov Hansen – Roskilde, Dines Ehrhorn Poulsen – Solrød, Jette Nørrekær Lund – Lejre, Agnete 

Mathiesen – Ringsted, Anita Scheel - RS17, Povl Skov - RS17. 

 

Afbud: Tove Wibholm – Faxe, Henrik Belsager – Greve, Søren Hesselholdt – Greve, , Stine 

Hansen – Kalundborg, ,   Kirsten Eklund - Region Sjælland, Inger Lise Kanne – Køge. 

 

1.    Godkendelse af referat 

 

Referat godkendt. 

 

2.    Siden sidst 

a.    Den videre proces for KORA analysen 

 

KORA analysen er behandlet i styregruppen og sendt til K17, der har valgt at udsætte 

sagen til deres næste møde 27/5 

 

3.    Opfølgning på diverse fra mødet 10. marts 

a.    Nyt fra arbejdsgruppen om Socialtilsyn Øst 

b.    Takstanalyse budget 2016 og regnskab 2015 

c.    Borgers egenbetaling ved botilbud og forsorgshjem 

  

A: 

Arbejdsgruppen har haft møde med Socialtilsyn Øst. Tilsynet synes der er problemer  

med det kommunerne indberetter. Kommunerne synes det er administrativt tungt.  

Arbejdsgruppen og tilsynet har aftalt et årligt møde, hvor lovpraktiske problemstillinger 

(løn, indberetninger, egenbetaling mm.) og de økonomiske styringsmæssige aspekter  

vendes. Det er aftalt, at arbejde hen i mod fælles anbefalinger. 

 

Tilsynet præciserer, at tilsynet siger man skal sørge for at få godkendt flere pladser end 

man bruger. 

 

Tilsynet skal sørge for, at man kan sammenligne private og offentlige tilbud. 

 

B. 

Regionen og Næstved udarbejder takstanalyse budget 2016 den korte version. 

Det er efterfølgende aftalt med Bruno Lind, at analysen skal være færdig senest den 

13. maj, hvorefter den behandles i styregruppen. 

 

Mht. takstanalyse regnskab 2015, har styregruppen på deres sidste møde ønsket, at  

denne også udarbejdes. Sekretariatet vil derfor snarest udsende regneark til udfyldelse  

i kommunerne. På næste økonomigruppemøde skal 2-3 kommuner tage ansvar for  

at udarbejde af denne. 

 

Lolland foreslår, at genetablere mødeforum med de 4 andre regioner, og afholde et  

årligt møde. 

 

C. 

Økonomigruppen konkluderer, at i 2016 har man holdt fast i den fælles aftale mellem  

kommunerne, da man forventede en lovændring. Fra 2017 er kommunerne nødt til at  
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overholde gældende lovgivning. Dette indarbejdes i styringsaftale og takstaftale. 

 

4.    Nedsættelse af arbejdsgruppe om fremtidige takstanalyser 

 

Det besluttes, at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Regionen, Vordingborg, 

Lolland og forhåbentlig Slagelse, der ikke deltog i mødet, men økonomigruppen 

vurderer at Slagelse bør deltage pga. deres omlægning til takstpakker. 

 

Arbejdsgruppen skal komme med forslag til hvordan analyserne fremadrettet kan 

udformes, hvilke data de skal indeholde, hvordan data kan trækkes, kan der opgøres på 

målgrupper i stedet for på paragraf, begrebsafklaring og definition af data. Forslaget 

skal behandles på næste styregruppemøde 19. august 2016.  

 

5.    Styringsaftale og takstaftale 2017 – I bedes gennemgå vedhæftede 

styringsaftale og takstaftale fra 2016 i forhold til ændringer til 2017 

 

Økonomigruppen vil gerne holde fast i princippet om så få takster som muligt. 

 

6.    Evt. 

 

Intet under evt. 

 

7.    Næste møde? 

 

Fra kl. 14 – 16 

 

8.    Implement – analyse af takster og funktionsevnevurdering i styringen af det 

specialiserede socialområde 

 


