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Mødedeltagere 
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Anita Scheel 

Povl Skov 

 

Fraværende 

Faxe, Holbæk, Lolland, Odsherred, Sorø 
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1. Godkendelse af referat fra 1. december 2016 

 

Referat vedhæftet. 

 

Godkendt. 

 

2. Udviklingsprojekt: Behov for at arbejde med andre former for specialisering 

 

Pia Bille og Stine Arent Larsen fra Regionen er med via video (håber vi ) 

 

I forlængelse af arbejdet med de mest specialiserede tilbud og vidensdelingsworkshop 4. 

november, samt på baggrund af oplæg og drøftelser på Kick-offmøde 25. november, har 

styregruppen besluttet at igangsætte et projekt i regi af ekspertpanelet og med assistance fra 

økonomigruppen. Projektet forankres i ekspertpanelet og økonomigruppen, og 

netværksgrupperne inddrages som videnspersoner. 

Projektet skal bl.a. belyse behov for at arbejde med andre former for differentierede takster, 

gennemsigtighed, principper for beregninger af timepris og ydelser samt hvordan det 

økonomisk kan styres og fælles modeller for køb og salg af ydelser. Vedlagt er 

projektbeskrivelse. 

 

Region Sjællands repræsentant i økonomigruppen melder sig til arbejdsgruppen. 

 

3. Siden sidst fra styregruppen 

 

Opdatering af KORA-analysen foretages af KORA. Kommunerne leverer data hertil. 

Mails sendt den 7. og 9. februar til økonomigruppen. 

Svarfrist den 1. marts på voksenområdet.  

Børneområdet udsendes den 3. marts med svarfrist den 10. marts, 

 

Økonomigruppen skal til en start kun aflevere regnskab for økonomianalysen. 

Startende med regnskab 2015. Mail sendt til økonomigruppen den 20. januar. 

 

Den foreslåede turnusordning vedtages ikke. Der tilbydes i stedet henholdsvis 10.000,- for 

takstanalyse budget og 20.000,- for takstanalyse regnskab og økonomianalyse regnskab. 

Mail sendt til økonomigruppen den 20. januar. 

 

Ny proces for rammeaftale 2018. Punkt 3 i referat. 

Dialog med Socialstyrelsen omkring centrale udmeldinger. Punkt 6 i referat. 

Styregruppemødereferat 

 

Nye medlemmer i styregruppen – Roskilde og Kalundborg. 

 

Turnusordning:  

Ingen kommuner ønsker at udarbejde takst- og økonomianalyser. Pengene er ikke 

afgørende, kommunerne kan ikke ansætte nogen i så kort en periode, og har ikke 

ressourcer til det. Økonomigruppen foreslår igen enten turnusordningen eller at 

sekretariatet styrkes og kommunerne betaler for det. Det vil være mere effektivt, 

http://rs17.dk/media/12669/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_13-01-2017.pdf
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hvis den samme person udarbejder dem hvert år eller en økonomimedarbejder med 

kendskab til opgaven. 

 

4. Økonomianalyse (ny) for 2015 og takstanalyse (den gamle) for 2015 

 

Skema til økonomianalysen er sendt til medlemmerne af økonomigruppen den 20. januar med 

svarfrist den 24. februar. En kommune har afleveret. 

Data til takstanalyse gennemgås i øjeblikket i sekretariatet. 

Der mangler stadig en kommune til at udarbejde opsamling på de to analyser til styregruppen. 

 

9 kommuner har afleveret data til økonomianalysen, mange har problemer med data 

på børneområdet og afleverer derfor ikke. 

Der kommer et dataknæk ved 2018 pga. ny kontoplan. 

Økonomigruppen savner at KKR går tilbage i egen kommune og melder ud. Lige nu er 

der et informationsgab. 

Ingen kommuner ønsker at udarbejde analyserne. 

 

5. Takstaftale 2018 

 

Roskilde og Regionen gennemgår den – hvad er tidsplanen? 

 

Skal behandles i styregruppen 19. maj og skal på økonomigruppemødet den 4. maj. 

 

6. Redegørelsesskabelon for styringstiltag 

 

Status: Alle kommuner har afleveret. Skal på næste styregruppemøde. 

Mail udsendt 2. december med svarfrist 6. januar. 

 

Økonomigruppen opfatter opsamlingen på redegørelsesskabelonerne som et 

glimrende administrativt og politisk inspirationskatalog. Man ved dog ikke, om de 

nævnte styringstiltag har virket. Sekretariatet er ved at sætte kommunenavne på 

ved de enkelte oplysninger, så kommunerne kan ringe til hinanden. 

 

Hvis økonomigruppen skal opdele opsamlingen i nogle områder bliver det: 

1. Monitorering: Sikkert datagrundlag, kontoplan mv. 

2. Effekt/resultat: generelle og specifikke krav, opfølgning på handleplaner mv. 

3. Differentiering: hvornår giver det effekt og hvor kan det betale sig at styre? 

4. Visitation. Det er i visitationen, at pengene bliver udløst. 

5. Presse tilbuddene til effektiv drift. 

6. Hvordan får vi rykket borgeren – progression, udvikling, effekt og 

midlertidighed? 

a. Stille faglige krav til hvordan man opnår progression. 

b. Tidsbegrænsning af § 107. 

 

Økonomigruppen mener kommunerne fremadrettet bør se på: 

1. At få tilrettet registreringspraksis. 

2. Få ændret kontoplanen. 

3. Hvordan man kan ensrette fagsystemer i kommunerne. 

4. Se på hvilke områder, hvor det nytter noget og man kan flytte borgeren. 
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a. F.eks. forebyggelse på børneområdet og socialt udsatte på 

voksenområdet, men ikke på området udviklingshæmmede. 

5. Inddragelse af velfærdsteknologi. 

6. Se på hvordan tilbuddene anvendes. 

 

 

Man kan også fraråde at arbejde med styringstiltag uden den nødvendige relation til 

kvaliteten i ydelsen, som f.eks. faste procentvise reduktioner/besparelser. 

 

7. Materiale til rammeaftale 2017 

 

Der er udsendt: Tilbudsoversigt - Skema voksne - Skema børn. 

Udsendt henholdsvis den 2. og 14. december med svarfrist den 6. og 20. januar. 

Ikke alle kommuner har svaret. 

Socialtilsyn Øst ønsker at gennemgå tilbudsoversigten sammen med sekretariatet, da den ikke 

er identisk med deres liste. 

 

8. Budget 2017 

 

Sekretariatet planlægger at indlæse data i uge 12. Alle kommuner har svaret. 

Hvem ønsker at samle op på data og udarbejde analyse til styregruppen? 

 

Ingen kommuner ønsker at udarbejde analysen. 

 

9. Årshjul 

 

Forslag vedhæftet. 

 

Udsættes. 

 

10. Eventuelt 

 

Guldborgsund foreslår at Tilsynet inviteres med til næste møde. 

 

11. Punkter til kommende møder 

 

Beskrivelse af dataleverancer og dataudveksling 

Lolland. Nedsættelse af arbejdsgruppe? 

 

Etablering af økonomigruppe på tværs af regionerne 

Afventer KL. 

 

 

 

 

 

  


