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Dagsordenspunkter til styregruppemøde den 21. februar 2020  

Mødet omhandler rammeaftale 2021-2022 og kommende (økonomi)analyse af opgaveudvikling 

på psykiatriområdet samt effektiviseringsstrategi 2021-2022 og netværksgruppernes årsrap-

porter for 2019. Derudover fremlægger KL deres projekt om Fælles Faglige Begreber som op-

læg til fælles drøftelse af implementering og anvendelse. Endelig orienteres om KLs analyse af 

køb og salg samt implementering af standardkontrakter og Socialstyrelsens centrale udmeldin-

ger. 

 

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

hhv. netværksgrupper/arbejdsgrupper samt styregruppe og sekretariat er faste orienterings-

punkter. 

 

1.Godkendelse af dagsorden til styregruppemøde 21/2 

 

Punkter til indstilling/beslutning 

 

2) Rammeaftale 2021-2022 

 

3) Kommende (økonomi)analyser: Opgaveudvikling på psykiatriområdet 

 

4) Effektiviseringsstrategi og takstanbefaling til rammeaftalen 2021-2022 

 

5) Netværksgruppernes årsrapporter for 2019. 

 

6) Fælles Faglige Begreber med oplæg fra KL 

 

7) Forespørgsel om problemstilling i kommunerne med høje takster for solokørsel  

 

Punkter til orientering 

8) Nyt fra Socialtilsyn Øst: Orientering om kommunemøder 2019 

9) Orientering om KL-projekt om analyse om køb og salg af ydelser på socialområdet. 

10) Orientering om implementering af standardkontrakter 

11) Orientering om centrale udmeldinger 

12) Nyt fra KKR og K17:  

13) Nyt fra styregruppe og sekretariatet 

 

14) Punkter til næste møde: 

* Årsrapport for netværksgruppen Børn og Unge 

* Status for arbejdsgruppen om rekruttering af plejefamilier 

  

15) Evt. 
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1. Godkendelse af dagsorden til styregruppemøde 21/2 

 

 

Punkter til indstilling/beslutning 

 

2. Rammeaftale 2021-2022 

 

 

Beslutningstema: Styregruppen drøfter og godkender initiativer og indsatser der kan kvalifi-

cere indholdet af den kommende Rammeaftale 2021-2022. 

 

Baggrund: 

K17 og KKR har behandlet sag om Rammeaftale 2021-2020 på deres møder hhv. 24. januar 

og 5. februar 2020 og det videre arbejde frem til, at der kan fremlægges forslag til Rammeaf-

tale 2020-2021 til politisk godkendelse påhviler nu Styregruppen.  

 

Der foreligger allerede en række input i relation til erfaringerne med den nuværende Ramme-

aftale og dens fokusområder ligesom seneste dialogmøde den 29. november 2019 har givet et 

væsentligt bidrag i forhold til den nye aftale. 

 

Der forestår to hovedopgaver. Før det første at kvalificere og afgrænse indholdet på de kom-

mende dialogmøder og for det andet at fastlægge processen for udarbejdelse af forslag til 

rammeaftale 2020-2021. 

 

Implement har givet tilsagn om at bistå med begge opgaver i tæt samarbejde med Styregrup-

pen eller en mindre udpeget gruppe. 

 

På baggrund af foreliggende viden, bl.a. vedhæftede bilag og de forestående opgaver lægges 

op til en åben drøftelse i Styregruppe, der bl.a. skal rettes mod og de anførte indstillingspunk-

ter, herunder. 

 

Indstilling: 

Det indstilles at styregruppen drøfter og/eller godkender  

• Forslag vedrørende kommunernes indbyrdes forpligtelser på det specialiserede social-

område jfr. oplæg om fokuseringer 

• Udpegning af emner for nærmere undersøgelser afklaringer m.v. eksempelvis omkring 

kapacitetsbehov på udpegede områder 

• Forslag til standardsagsfremstilling til kommunerne om input og forslag til rammeaftale 

2020-2022  

• Hvorledes input fra kommunemøderne i foråret 2019 og seneste status for fokusområ-

derne kan indgå i forberedelsen af den kommende rammeaftale 

• Oplæg til dagsorden/program til de forskellige møder med hhv. handicaprådsrepræsen-

tanter 11/3, direktører og chefer 3/4 samt afsluttende dialogmøde med udvalgsmed-

lemmer, handicaprådsrepræsentanter, direktører og chefer 17/4  

• Udpegning af repræsentanter, der kan indgå i det videre konkrete arbejde med udar-

bejdelse af Rammeaftale 2020-2021 sammen med Implement   

• Særligt strategisk kritiske faktorer i det forpligtende samarbejde kommunerne i mellem, 
som har betydning for realisering af en fremtidig rammeaftale 
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Bilag: 

• Notat fra Implement fra dialogmøde den 29. november 2019 – fokusområder og forslag 

til justering/supplering af disse (Eftersendes) 

• Forslag til sagsfremstilling til kommuner (Eftersendes) 

• Procesplan frem til vedtagelse af Rammeaftale 2020-2021 

• Kort om kommunemøder ultimo 2019 

• Notat om Kommunernes indbyrdes forpligtelser på det specialiserede socialområde 

• Rammeaftale 2018-2020: Status for fokusområder 

• Oversigt over indhold: leverancer og bilagsoversigt til rammeaftale 2021-2022 

 

Beslutning: 

• Implement bliver tilknyttet arbejdet med rammeaftale 2021-2022 sammen med en spa-

ringsgruppe bestående af styregrupperepræsentanter fra Slagelse, Guldborgsund og 

Faxe. 

• Der sendes følgende rammeaftale-materiale til kommunerne til behandling i fagudvalg 

(for det specialiserede social- og undervisningsområde) og handicapråd: 

Forslag til sagsfremstilling, procesplan, oplæg fra Implement samt notat om forplig-

tende samarbejde. Svarfrist 10. april. 

• Direktør- og chefmødet 3/4 erstattes af et møde med kommunernes fagchefer og fag-

personer som afholdes efter politikermødet 17/4. 
 
 

3. Kommende (økonomi)analyser – opgaveudvikling på psykiatriområdet – lukket 

punkt 

 

 

4. Effektiviseringsstrategi og takstanbefaling til rammeaftale 2021-2022 

 

Beslutningstema: Drøftelse af effektiviseringsstrategi og takstanbefaling til rammeaftale 

2021-22  

 

Baggrund: 

I nuværende rammeaftale har man besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af hen-

stilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle 

kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at re-

ducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder 

ved køb hos private. Herudover har man haft årlige analyser fra VIVE af udgiftsudvikling og 

samarbejde om styring m.v.  

 

Takstanbefaling 2019  

På deres møde 22/6-2018 tiltrådte KKR Sjælland indstillingen om at KKR Sjælland godkender 

takstanbefalingen for 2019 og besluttede en tilsvarende takstanbefaling vedrørende 2019 med 

følgende formulering: KKR Sjælland opfordrer alle kommuner til for 2019 at sikre et målrettet 

arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt 

institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Der 

lægges ikke op til en henstilling over for sælgerkommunerne om en given procentreduktion i 

taksterne for 2019. 

 

Status på den flerårige strategi  



 

  Side 5 af 15 sider 

 

Den flerårige strategi er fortsat grundlaget for rammeaftalen 2018-20. Baggrunden er et ønske 

om at tage et fælles ansvar for at forbedre forholdet mellem kvalitet og pris, og at sikre det 

sker på et faktuelt solidt grundlag. Analyserne giver mulighed for at de enkelte kommuner kan 

overvåge udviklingen, og kan danne grundlag for fælles ledelsesinformation og gennemsigtig-

hed.  Den flerårige strategi er udmøntet i fokusområderne 5 (Videndeling om styring), 6 (sty-

ringsdata og information) og 7 (stigende behov for støtte) i styringsaftalen 
 

Status på effektiviseringsstrategien og fokusområderne i styringsaftalen i 2018 og 2019 

Som en del af styringsaftalens effektiviseringsstrategi er medio 2018 indhentet oplysninger fra 

kommunerne om udviklings- og styringstiltag og med fokus på hvilke tiltag som har haft størst 

værdi og hvilke tiltag der kan anbefales ift. andre kommuner. Rammeaftalesekretariatet har i 

foråret 2019 besøgt 16 af regionens kommuner i mindre klynger med henblik på videndeling 

gennem indsamling af god praksis i forhold til fokusområderne. På møderne er delt viden om 

faglige og styringsmæssige temaer og problemstillinger. Standardkontrakter på børne- og vok-

senområdet er revideret i 2019 og implementeres og evalueres i 2020. VIVE har i 2018 og 

2019 udarbejdet benchmarkanalyser af udgifter på børne og voksenområdet i kommunerne i 

region Sjælland. Ift. fremtidige analyser er på direktørmøde i efteråret 2019 udtrykt ønske om 

analyse af opgaveudviklingen på psykiatriområdet.(For uddybning se dagsordenspunkt 3)  

 
Fremtidig takstmodel og takststruktur 

KLs analyse af køb og salg af ydelser på det sociale område skal "bidrage med løsningsmodel-

ler, der kan fremme et omkostningseffektivt marked, der samtidig sikrer den bedst mulige ind-

sats og progression for borgeren. Med henblik på at skabe øget gennemsigtighed og sammen-

lignelighed beskriver analysen bl.a. mulige modeller for en fremtidig takststruktur.  

På baggrund af analysen er det besluttet at takstmodellen justeres så det bliver obligatorisk 

med en opdeling af taksten i en basis og servicetakst. Det forventes at den nye takstbekendt-

gørelse kommer 1. januar 2021 med i ikrafttrædelse for budgetåret 2022.(For uddybning se 

dagsordenspunkt 9.) 

 
Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen på baggrund af nuværende effektiviseringsstrategi og takstanbefaling 

drøfter og anbefaler at effektiviseringsstrategi og takstanbefaling fortsættes i rammeaf-

tale 2021-2022.  

 

Bilag: 

• Flerårig strategi i rammeaftalens styringsaftale side 9-11 i rammeaftalen: 

https://rs17.dk/media/14996/rammeaftale_sj_lland_2018-2020.pdf 

   

Beslutning: 

• Styregruppen besluttede at anbefale at effektiviseringsstrategi og takstanbefaling fort-

sættes i rammeaftale 2021-2022 

 

 

5.Netværksgrupperne årsrapporter 2019. 

 

Baggrund: 

Netværksgrupperne voksne sindslidende og voksne handicappede fremlægger deres årsrappor-

ter på mødet. 

 

https://rs17.dk/media/14996/rammeaftale_sj_lland_2018-2020.pdf
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Netværksgruppen voksne sindslidende: 

Netværket har i 2019 været særligt optaget af de aktuelle tendenser og udfordringer med sti-

gende behov for psykosociale indsatser samt af udviklingen i og samarbejdet med den regio-

nale psykiatri: 

• fx flere unge med kombinationer af psykiatri, misbrug, udadreagerende adfærd, lav IQ og 

med hjemløshed,  

• nye kommunale tilgange med tidlige og forebyggende indsatser med ny lovgivning, recove-

ryskoler, gruppebaseret støtte, erfaringer med akuttilbud, specialisering, indsats til dob-

beltdiagnoser m.v.  

• den regionale psykiatri og adgang til ambulant-, senge- og distriktspsykiatri, udskrivnings-

praksis og -opfølgning, behovet for udgående psykiatrisk støtte til borgere i eget hjem, 

også i akutte krisesituationer 
 

Anbefalinger til styregruppen:  

- Prioritere den fælles indsats for borgerens bedring gennem sammenhængende forløb på 

tværs af sektorer højt i såvel den enkelte kommune som i KKR-regi.  

- Opfordre til at den enkelte kommune har billige boliger og tilknyttede støttetilbud til unge 

med hjemløshed og typisk lettere psykiske problemer, således de ikke starter voksenlivet 

på forsorgshjem, som sofasovere eller i anden udsat situation som gør selvforsørgelse og 

egenmestring af livet svært. 

 

Fokusområder for 2020:  

De gennemgående emner i netværket bliver: 

- Samarbejdet med den regionale psykiatri samt forventning om den nye regerings initiativer 

på sundheds- og socialområdet. 

- Strategier i f.t. den stigende andel (af især unge), der får psykiske problemer af forskellige 

art og karakter (bl.a. angst, social fobi, selvskadelig adfærd, spiseforstyrrelse m.v.) 

- Effektive indsatser og metoder i en recovery–baseret støtte i praksis,  

- Politiets og regionens udmøntning af udgående psykiatrisk akutberedskab 

- Udvikling af partnerskaber med civilsamfundet 

 

 

Netværksgruppen Voksne Handicappede: 

 

Netværksgruppen har i 2019 særligt drøftet følgende emner  

• Det økonomiske tilsyn, hvor kommunerne i netværket holdt et temamøde med Socialtil-

syn Øst.  

• (Sen)hjerneskadeområdet: Netværket har nedsat en arbejdsgruppe vedr. tværkommu-

nal kompetenceudvikling i neuro-rehabilitering af frontpersonalet i den kommunale 

hjerneskadeindsats.  

• Fortsat overbelægning på Kofoedsminde  

• Fortsat behov for § 108 pladser, som er godkendt til at modtage type 2 borgere.  

• Samråd for domfældte udviklingshæmmede, drøftelser af årsager til at samrådet ikke 

fik nogen sager og forslag som samrådet kunne arbejde videre med.  

• Ankestyrelsens principafgørelse 10-19 og 11-19 og mulige konsekvenser ift. en række 

ydelser, som i dag leveres af botilbud efter § 85 men som fremover skal leveres efter § 

83 eller § 83 a.  



 

  Side 7 af 15 sider 

 

• Manglende tilbud til udviklingshæmmede borgere med psykiatrisk overbygning og evt. 

misbrug. Stigende antal udviklingshæmmede borgere med demens.  

• Stigende antal unge med misbrug og psykiske udfordringer samt meget ringe social til-

pasningsevne  

• Ift. udviklingshæmmede borgere er der mangel på specialister der tilbyder udredning 

og behandling til udviklingshæmmede borgere med psykiatrisk overbygning og evt. 

misbrug.  

 

Netværket anbefaler 

• At styregruppen kigger nærmere på tilbud til udviklingshæmmede borgere.  

• At rammeaftalen/regionen at øger opmærksomhed på udviklingshæmmede borgere 

med ekstra ”diagnose” såsom psykiatrisk overbygning og/eller misbrug og/eller de-

mens, herunder på at styrke det tværsektorielle samarbejde i den forbindelse.  

• At misbrugscentrene udvikler (bedre) metoder målrettet udviklingshæmmede/kognitivt 

begrænsede/skæve borgere med misbrug.  

• At misbrugscentrene generelt stiller deres viden til rådighed for botilbud, herunder at 

det pædagogiske personale på botilbud får tilført viden, så de kan støtte op om mis-

brugsbehandlingen.  

 

Fokusområder for 2020: 

• Tilbud til udviklingshæmmede borgere med psykiatrisk overbygning og evt. misbrug.  

• Udviklingshæmmede med demens.  

• Botilbudslignende konstruktioner: Deling af viden og ideer ift. hvilke fleksible konstruk-

tioner, kommunerne arbejder med at udvikle. (Fx afklaringsforløb, alternativer til § 

107, § 84+ABL § 56 mv.)  

• Advokater som går efter tort/erstatning jf. amerikanske forhold.  

• Flere og flere borgere med autisme (Evt. med netværk voksne sindslidende)  

• Magtanvendelse - Erfaringsudveksling om praksis. (Evt. med netværk voksne sindsli-

dende)  

• Ankestyrelsens principafgørelse 10-19 og 11-19 og mulige konsekvenser ift. en række 

ydelser, som i dag leveres af botilbud efter § 85 men som fremover skal leveres efter § 

83 eller § 83 a.  

• (Sen)hjerneskadeområdet: Fortsat arbejde med tværkommunal kompetenceudvikling af 

frontpersonalet i den kommunale hjerneskadeindsats i neurorehabilitering.  

 

Repræsentanter for netværksgruppen Voksne sindslidende og voksne handicappede deltager 

på mødet  

 

Netværksgruppen børn og unge samt arbejdsgruppen om rekruttering af plejefamilier frem-

lægger årsrapport og status på næste styregruppemøde 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen drøfter netværksgruppernes årsrapporter og beslutter hvilke anbefalin-

ger der indgår i den kommende rammeaftale 2021-2021   

 

Bilag: 

• Årsrapport netværksgruppen voksne sindslidende 

• Årsrapport netværksgruppen voksne handicappede 
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Beslutning: 

• Alle anbefalinger fra netværksgrupperne voksne handicappede og voksne sindslidende 

er et godt grundlag for og tages med i det videre arbejde. 

• Der ønskes med en tydeligere kobling mellem rammeaftale og sundhedsaftale 

• På næste styregruppemøde gives en status på misbrugsområdet, hvor klyngeformænd 

indbydes til at deltage. 

 

 

6. Fælles Faglige Begreber med oplæg fra KL 

 

Beslutningstema:  KL orienterer om FFB-projektet og styregruppen drøfter implementering 

og anvendelse og herunder særlige opmærksomhedspunkter i forbindelse med implementering 

 

Baggrund: 

KL har ønsket at mødes med styregruppen for at fremlægge FFB- projektet og få kommentarer 

fra styregruppen. KL planlægger at besøge alle fem administrative styregrupper 

 

Fælles Faglige Begreber (FFB) er KL’s data-udviklingsprojekt på det specialiserede voksenom-

råde. Projektet er ved at afslutte pilottest sammen med en række kommuner og it-fagsy-

stemsleverandører, og fra starten af 2020 er FFB klar til implementering i kommunerne.  

 

KL-projektet Fælles Faglige Begreber blev igangsat i januar 2017. Formålet med projektet er at 

understøtte et styrket samarbejde mellem udfører og myndighed, bidrage til mere sammen-

hængende forløb for borgeren samt skabe bedre data, der kan give mere viden om, hvorvidt 

indsatsen har haft en effekt for borgeren. 

 

I 2020 til 2021 skal Fælles Faglige Begreber implementeres i kommunerne, hvilket kræver fo-

kuseret prioritering og planlægning lokalt. Som det fremgår af vedlagte notat fra KL, foreligger 

der for nuværende ikke en økonomiaftale eller andre aftaler, som binder kommunerne til at 

skulle implementere inden for en given periode. KL ser det derfor som afgørende, at kommu-

nerne motiveres og prioriterer implementering i perioden 2020-2021, da gevinsterne for alvor 

først høstes når alle kommuner arbejder ud fra samme byggeblokke. Fra årsskiftet målretter 

KL arbejdet mod at understøtte kommunerne i den forandring, som en teknisk og organisato-

risk implementering af Fælles Faglige Begreber fører med sig. Som led i denne implemente-

ringsindsats tager projektgruppen bag Fælles Faglige Begreber rundt til de administrative sty-

regrupper i alle regioner med henblik på dialog om implementeringen. 

 

På møde i det tværkommunale Koordinationsforum i KL 25/11-2019 blev der givet status på 

FFB, hvor udviklingen af begreber er færdig. Socialstyrelsen er ved at lægge sidste hånd på 

VUM. Der sker nu et skift i fokus mod implementering. IT-fagsystemer færdig til sommer. Der 

er ikke tale om en skal-opgave. FFB er født ud af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. 

Hvis FFB skal have effekt i rammeaftalesamarbejdet og på tværs af kommunerne, skal det un-

derstøtte transparens mellem køber og sælger, og tale effekt for borgeren. Man må forvente et 

stort arbejde i forhold til de faglige organisationer. 

 

På styregruppemødet lægger KL op til en drøftelse af, hvilken nytte både den enkelte kom-

mune, men også rammeaftalearbejdet, kan have af Fælles Faglige Begreber, herunder om der 

er særlige opmærksomhedspunkter KL bør have for at denne nyttiggørelse kan realiseres. Alle 

kommuner er velkomne til at byde ind på mødet med deres overvejelser i forhold til implemen-

teringen af Fælles Faglige Begreber. 
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KL deltager og orienterer under punktet. 

 

Indstilling:  

Det indstilles  

• At styregruppen orienteres og drøfter perspektiver for anvendelsen af Fælles Faglige 

Begreber, herunder om der er særlige opmærksomhedspunkter KL bør have i imple-

menteringsfasen 

 

Bilag: 

• Uddybende notat om Fælles Faglige Begreber 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Der afholdes direktør og chefmøde senere på året, hvor temaet om FFB og implemente-

ring tages op  

 

 

7. Forespørgsel om problemstilling i kommunerne med høje takster for solokørsel 

 

Baggrund: 

KKR formanden har bedt om at det bliver undersøgt, om der er en generel problemstilling i 

kommunerne ift. det specialiserede socialområde med høje takster for solokørsler ved (handi-

cap) kørsel ved en privat leverandør. Et generelt niveau skulle være i størrelsesordenen 100 

kr. pr. kørt km. hvilket opleves som værende højt. 

  

Sagen er behandlet på økonomigruppemødet 6/2. Roskilde kommune har oplevet en stor stig-

ning af udgifterne. De øvrige kommuner har ikke umiddelbart denne problematik. 

 

Beslutning: 

• Både fra Økonomigruppen og fra Styregruppen er tilbagemeldingen, at der ikke er en 

generel problemstilling på tværs af kommunerne i KKR Sjælland.   

 

 

Punkter til orientering 

8) Nyt fra Socialtilsyn Øst: Orientering om kommunemøder 2019 

9) Orientering om KL-projekt om køb og salg af ydelser på socialområdet. 

10) Orientering om implementering af standardkontrakter 

11) Orientering om centrale udmeldinger 

12) Nyt fra KKR og K17:  

13) Nyt fra styregruppe og sekretariatet 

 

 

8. Nyt fra Socialtilsyn Øst: Orientering om kommunemøder 2019 

 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres om Socialtilsyn Øst’s kommunemøder 

 

Følgende er modtaget fra Socialtilsyn Øst: 

 

Baggrund 
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Ved etableringen af de fem Socialtilsyn i 2014 etablerede alle fem socialtilsyn årlige møder 

med kommunerne og i lighed med at socialtilsynene mødes med interesseorganisationer mm. 

Dette dagsordenspunkt er en samlet beskrivelse af kommunemøderne i 2019.  

 

Kommunemøder 2019 

På baggrund af kommunemøderne i 2018 valgte Socialtilsyn Øst, STØ, at fastholde formålene 

for møderne: 

• At parterne sammen bidrager til udvikling på det specialiserede område. 

• At bidrage til at sikre det gode samarbejde i hverdagen. 

• At kommunerne får generel orientering om de kommunal tilbuds samlede kvalitet samt an-

tallet at tilbud og plejefamilier i de enkelte kommuner. 

• At socialtilsynet orienterer kommunerne om nye udviklingstiltag på nationalt niveau. 

Alle kommuner / region takkede i 2019 ”ja” til mødet, med undtag af en kommune, som ikke 

har kommunale tilbud og få plejefamilier. Møderne var planlagt til afholdelse i september – de-

cember. Der har været afholdt 12 fysiske møder og 4 virtuelle møder. Møderne har alle haft 

varighed af 1 – 2 timer. I 2019 har Socialtilsyn Øst foreslået fysiske møder med de kommu-

ner: 

• Hvor der har været udfordringer med at afholde virtuelle møder i 2018. 

• Hvor der har været behov for opfølgende møder grundet særlige udfordringer i 2018. 

• Der har ønsket fysiske møde i 2019. 

Standarddagsordenens indhold var udarbejdet på baggrund af sidste års tilbagemeldinger, lov-

ændring på plejefamilieområdet og ændringer i forhold til Tilbudsportalen. Standarddagsorde-

nen indeholdte følgende: 

1. Status for: 

• Antal plejefamilier, tilbud og tilbudstype i X kommune  

• Kommunens kommunale tilbuds kvalitet  

• Hvad optager kommunen i forhold til det specialiserede socialområde? 

2. Det daglige samarbejde i forbindelse med tilsynsopgaverne 

3. Orientering vedrørende: 

• Orientering om Socialtilsynets opgave med at implementere ny lovgivning på plejefami-

lieområdet. 

• Ny tilbudsportal. 

• Det risikobaseret tilsyn  

• Mulige tilkøbsmuligheder fra Socialtilsyn Øst 

 

Enkelte kommuner havde supplerende punkter til dagsordenen. Såfremt der før eller under 

møderne opstod behov for at drøfte enkeltsager, har der været lavet særlige aftaler herom, 

eksempelvis opfølgende møder, hvor relevante ledere og medarbejdere i Socialtilsyn Øst har 

skulle deltage. I forhold til deltagelse har der i lighed med tidligere år har der været en over-

vægt af direktører, chefer og ledere, hvilket Socialtilsyn Øst finder relevant, da punkterne på 

dagsordenen har været overvejende overordnede. Fra STØ har der været deltagelse af tilsyns-

chefen og en afdelingsleder.  

 

Viden og konklusioner fra møderne  

Helt generelt er der et godt samarbejde mellem STØ og kommunerne. Samarbejdet og dialo-

gen har løbende udviklet sig og opleves fortsat som tilfredsstillende for begge parter.   Kom-

munerne oplever en dialogbaseret tilsynspraksis, hvor det er nemt at komme i kontakt med 

socialtilsynet.   
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Kommunerne er i 2019 optaget af: 

- Økonomi – takster – tillægstakster – kontakter og forhandlingskonsulenter 

- Overgangen fra barn til boksen 

- De meget brede målgrupper – hvor er de tilbud, der kan rumme disse borgere? Der var 

både kritik og behov 

- Behovet for tværfaglighed i tilbuddene – både socialfagligt og sundhedsfagligt 

- Plejefamilier – mængde og de rette kompetencer.   

Konkret betyder informationer om hvad der optager kommunerne, at socialtilsynet i årsrapport 

2019 tager fokus på ”Hvordan formår tilbud og plejefamilier at gøre børn og unge klar til vok-

senlivet og at kunne tage ansvar for deres eget liv?” For at belyse dette område vil der blive 

analyseret på udvalget vurderinger af indikatorer i kvalitetsmodellen. 

 

Kommunemøder 2020 

På baggrund af de nuværende erfaringer med kommunemøderne har STØ formuleret formål, 

deltagerkreds, mødeform og indhold i møderne for 2020. 

Kommunerne vælger selv, om de ønsker virtuelle eller fysiske møder. Afholdelse af virtuelle 

møder fordrer at IT-udstyret virker. STØ udarbejder en dagsorden som i lighed med de forrige 

år understøtter ovenstående formål.  

 

Indstilling 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen om kommunemøder 2019 til efterretning. 

• At styregruppen drøfter evt. input til formål og indhold i kommunemøderne 2020 med hen-

blik på, at Socialtilsyn Øst kan matche kommunernes behov for samarbejde og viden. 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

9. Orientering om KL projekt: Analyse af køb og salg af ydelser på det sociale område  

- Resultater og anbefalinger 

 

Beslutningstema: 

Styregruppen orienteres om resultaterne af KL’s analyse.  

 

Baggrund 

KL’s analyse af køb og salg af ydelser på det sociale område skal "bidrage med løsningsmodel-

ler, der kan fremme et omkostningseffektivt marked, der samtidig sikrer den bedst mulige ind-

sats og progression for borgeren". Analysen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse 

fra Finansministeriet, Børne- og Socialministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og hensig-

ten er, at analysen skal levere input omkring løsningsmodeller, som kan indgå i økonomifor-

handlingerne for 2020. Styregruppen tilslutter sig differentierede takster og KLs indsatser ift. 

standardkontrakter der er i tråd med rammeaftale sjællands forslag til standardkontrakter. 

 

Rapporten indeholder anbefalinger på følgende punkter: 

1.Justering af takstmodellen 

2.Finansieringsmodel for sundhedslovsydelser til borgere på botilbud 

3.Sikring af korrekt takstfastsættelse 
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4.Indkøbsfaglighed/brug af standard kontrakter 

  

1.Justering af takstmodellen 

Med henblik på at skabe øget gennemsigtighed og sammenlignelighed beskriver analysen fire 

mulige modeller for en fremtidig takststruktur. Modellerne adskiller sig på en dimension, der 

handler om i hvilken grad takststrukturen skal ensrettes og standardiseres på tværs af kom-

muner og botilbud. 

  

En enig arbejdsgruppe indstiller med afrapporteringen følgende: 

• Justering af takstmodellen så taksterne fremadrettet skal opdeles i en basis- og en 

ydelsestakst. 

• At kommunernes anvendelse af differentierede takster/ydelsespakker understøttes via 

vejledning. 

• At der igangsættes en frivillig afprøvning af en fælles standardiseret model for differen-

tierede takster. 

 

Ift. justering af takstmodellen er det besluttet at det bliver det obligatorisk med en opdeling af 

taksten i en basis og servicetakst. Det forventes at den nye takstbekendtgørelse kommer 1. 

januar 2021 med i ikrafttrædelse for budgetåret 2022. 

 

2.Finansieringsmodel for sundhedslovsydelser 

Rapporten peger på, at den nuværende finansieringsmodel ikke understøtter en helhedsorien-

teret indsats for borgere på botilbud pga. forskellige vilkår for indregning af ydelser i taksten 

efter hhv. sundheds- og servicelov. Rapporten peger derfor på en løsningsmodel, hvor det bli-

ver muligt at indregne sundhedslovsydelser i taksterne på botilbud. Det svarer til kommuner-

nes praksis i dag. Løsningsmodellen indebærer ændringer i Sundhedsloven og Finansieringsbe-

kendtgørelsen. 

  

Ift. Finansieringsmodel for sundhedslovsydelser til borgere på botilbud er det besluttet at det  

bliver muligt at indregne sundhedslovsydelser i taksten for borgere på botilbud ift. de sund-

hedslovsydelser, som indgår i botilbuddet. Sundhedslovsydelser, som bliver leveret udenfor 

botilbuddet, dvs. ydelser, som ikke er indeholdt i taksten, kan der indhentes mellemkommunal 

refusion for. 

  

3.Sikring af korrekt takstfastsættelse 

Rapporten indeholder en anbefaling om at styrke vejledningen korrekt takstfastsættelse. Vej-

ledningen relaterer sig bl.a. til de udfordringer omkring takstfastsættelse som er påpeget af 

Deloittes rapport fra 2018 (bl.a. at ejendomsudgifter og overhead i nogle tilfælde ikke indreg-

nes korrekt). KL har gennem forløbet fastholdt at udfordringerne med korrekt takstfastsæt-

telse er af mindre karakter.  

  

4.Indkøbsfaglighed/brug af standard kontrakter 

Med henblik på at styrke kommunernes køberrolle indstiller arbejdsgruppen i enighed, at der 

nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udvikle standardkontrakter, som kommunerne kan an-

vende ved køb og salg af sociale indsatser. Standardkontrakten vil være frivillig at anvende. 

 

KL går ind i arbejdet med udarbejdelse af en standardkontrakt, som vil kunne anvendes på 

landsplan. KL tager udgangspunkt i RS17’s standardkontrakt. Der bliver etableret en arbejds-

gruppe hvor alle rammeaftalesekretariaterne vil være repræsenteret. 
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Økonomigruppen har på møde 6/2 nedsat en arbejdsgruppe til udarbejdelse af ny takstaftale 

(2021-2022), bestående af repræsentanter fra Slagelse kommune, Holbæk kommune, Næst-

ved kommune og Roskilde kommune. Arbejdsgruppen vil tage udgangspunkt i den nye takst-

bekendtgørelse, som forventes klar til 1. januar 2021 til ikrafttrædelse for budget 2022. 
 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 
 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Der udarbejdes kommissorium for takstaftalearbejdet til næste styregruppemøde 

 

 

10. Orientering om implementering af standardkontrakter 

- Møde med LOS 17/1, undervisningsdag 24/1 og videre proces. 

 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres om implementeringen af standardkontrakterne og 

den videre proces 

 

Baggrund: 

Kommunerne i region sjælland har vedtaget og forpligtet sig til at benytte standardkontrakter 

på børneområdet og voksenområdet. Både når der handles med hinanden mellem kommu-

nerne i region sjælland, når der handles med kommuner i andre regioner og når der handles 

med private tilbud. Standardkontrakterne er udarbejdet for at man kan samarbejde bedre 

både som købere og sælgere (de fleste kommuner er både købere og sælgere) og med private 

tilbud. 

 

Standardkontrakterne er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommu-

nerne og region sjælland og i processen omkring standardkontrakterne er der også afholdt 

møde med LOS som repræsenterer de private tilbud, så de kender kontrakterne når de møder 

dem.  

 

Der er afholdt en tema/undervisningsdag om standardkontrakter 24/1 med ca. 50 deltagere, 

hvor formålet var at lære at bruge standardkontrakterne og gennemgå dem og arbejde med at 

anvende dem på konkrete cases for at blive dygtigere i praksis. Ift. den videre proces er pla-

nen at arbejdsgruppen indsamler erfaringer og lægger op til evaluering næste forår. Indtil 

sommerferien kan arbejdsgruppen kontaktes via mail ift. spørgsmål og kommentarer m.v. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning og kort drøfter evt. input til arbejds-

gruppen. 

 

Bilag: 

• https://rs17.dk/arrangementer/tema-undervisningsdag-om-standardkontrakter-241-

2020.aspx 
• Notat om møde med LOS 17/1-2020 

 

Beslutning: 

https://rs17.dk/arrangementer/tema-undervisningsdag-om-standardkontrakter-241-2020.aspx
https://rs17.dk/arrangementer/tema-undervisningsdag-om-standardkontrakter-241-2020.aspx
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• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

11. Orientering om centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen 

 

Baggrund: 

Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen afrapporteres i forbindelse med Rammeaftalen 

Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper, hvor der er behov for øget koordination på tværs af 

kommuner eller regioner for at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og til-

bud. Kommunerne skal afrapportere på disse via rammeaftalesamarbejdet i forbindelse med 

indgåelse af rammeaftalen. Det er således rammeaftalesekretariaterne i det enkelte KKR, der 

koordinerer afrapporteringen for hver region, og indsamler oplysninger fra de enkelte kommu-

ner til brug for den samlede regionale afrapportering. 

 

Socialstyrelsen har ultimo 2019 udsendt to centrale udmeldinger om udsatte kvinder med et 

skadeligt rusmiddelforbrug (med behov for døgnbehandling) og om borgere med udviklings-

hæmning og dom til anbringelse i sikret afdeling. Ift. begge centrale udmeldinger er Socialsty-

relsen bekymret for det aktuelle udbud af højt specialiserede tilbud. For begge centrale udmel-

dinger er der tale om små målgrupper. Socialstyrelsen har genudsendt den centrale udmelding 

om borgere med svære spiseforstyrrelser ultimo januar 2020. Rammeaftalesekretariaterne 

indsamler data ift. centrale udmeldinger hos kommuner og tilbud, forfatter besvarelserne samt 

koordinerer indbyrdes. De centrale udmeldinger behandles sammen med rammeaftale 2020-

2021 med deadline 15/10 ift. kommunernes behandling og tilbagemelding til Socialstyrelsen. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

12. Nyt fra KKR og K17:  

 

Baggrund:  

K17 og KKR har på deres respektive møder hhv. 24/1-2020 og 5/2-2020 behandlet sagen om 

rammeaftale 2021-2022 og godkendt procesplan for rammeaftale 2021-2022 og forslag til fo-

kusområder samt at der skal fokuseres på en ny forståelse for det forpligtende samarbejde i 

Rammeaftale 2021-2022. 

 

Bilag: 

• Referat fra møde i K17 

• Referat fra møde i KKR https://www.kl.dk/media/23129/referat-moede-i-kkr-sjaelland-

den-5-februar-2020.pdf 
 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 
 

 

https://www.kl.dk/media/23129/referat-moede-i-kkr-sjaelland-den-5-februar-2020.pdf
https://www.kl.dk/media/23129/referat-moede-i-kkr-sjaelland-den-5-februar-2020.pdf
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13. Nyt fra styregruppe og sekretariatet 

 

Thomas Knudsen, Faxe er nyt medlem af styregruppen og erstatter Lejres tidligere medlem 

Henrik Nielsen, der har skiftet job. 

 

 

14. Punkter til næste møde: 

* Årsrapport netværksgruppen børn og unge 

* Status for arbejdsgruppen om rekruttering af plejefamilier 

 

 

15. Evt. 

 


