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Dagsordenspunkter til Styregruppemøde 6/5-2019 

 

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

hhv. netværksgrupper/arbejdsgrupper samt styregruppe og sekretariat er faste 

orienteringspunkter. 

 

 

1) Godkendelse af dagsorden for styregruppemøde 6/5-2019 

 

 

Punkter til indstilling/beslutning: 

 

2) Rammeaftale 2018-2020: Opfølgning på arbejdet med rammeaftalen i 2019 

- Kommunemøder, fagligt symposium 7/6 og ny rammeaftalebekendtgørelse 

 

3) Afrapportering fokusområde 3: Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil 

 

4) Nyt fra Socialtilsyn Øst – årsrapport 2018 

 

5)  Netværksgruppernes årsrapporter – fremlæggelse og drøftelse 

- Netværksgrupperne Voksne sindslidende samt Børn og unge fremlægger 

 

  

6) Punkter til orientering: 

A) Nyt fra arbejdsgrupperne om Forsorgshjem og rekruttering af plejefamilier 

B) Tværkommunal kompetenceudvikling af frontpersonale indenfor neurorehabilitering III 

C) Nyt fra Socialstyrelsen – Rammeaftaleanalyse, forløbsbeskrivelse og dialogmøde 6/5 

D) Status for særlige pladser 

E) Møde i KKR Dialogforum 23/5 

F) Nyt fra styregruppen og sekretariatet 

 

 

7) Punkter til næste møde 9/8 

● VIVE-analyse 

● Status på KL’s analyse af køb og salg af ydelser på det sociale område 

● Kofoedsminde 

● Drøftelse af Socialtilsyn Øst årsrapport 

● Evaluering af udviklingsprojekt om de mest specialiserede tilbud 

 

8) Evt. 
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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling: 

● Det indstilles at styregruppen godkender dagsordenen for styregruppemødet 6/5-2019  

 

Beslutning:  

• Styregruppen godkendte dagsordenen 

 

 

Punkter til indstilling/beslutning: 

 

2.  Rammeaftale 2018-2020: Opfølgning på arbejdet med rammeaftalen i 2019  

- Fokusområder, kommunemøder, fagligt symposium 7/6, takststruktur, ny bekendtgørelse 

 

Beslutningstema: 

Styregruppen drøfter status for arbejdet med rammeaftalens fokusområder 2018-2020 og 

herunder resultatet af kommunemøderne, forslag til program for fagligt symposium 7/6 samt 

ny rammeaftalebekendtgørelse og drøfter den videre proces for arbejdet med rammeaftalen i 

2019 

 

Baggrund 

På styregruppemøde 8/3 drøftede styregruppen status og arbejdsplan for fokusområder i 

rammeaftalen 2018-2020. I 2018 er arbejdet med at konkretisere og uddybe indholdet af 

rammeaftalens fokusområder 2018-2020 i samarbejde med politikere, chefer og direktører og 

herunder afholdt en række arrangementer og temadage. I 2018 er målene i rammeaftalen 

indfriet for dele af fokusområderne, mens der ift. 2019 er aftalt rammer og processer for det 

videre arbejde med indfrielse af fokusområderne. Oversigt over indsatser i 2018 og 

arbejdsplan for 2019 er forelagt og godkendt af K17 og KKR i april og vedlagt i bilag. 

 

Rammeaftalens fokusområder 2018-2020 

Fokusområderne indgår i rammeaftalens udviklingsstrategi og styringsaftale og er følgende: 

1.Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende (udviklingsstrategi) 

2. Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper (udviklingsstrategi) 

3. Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil (udviklingsstrategi)  

4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt (udviklingsstrategi) 

5. Vidensdeling om styring (styringsaftale) 

6. Styringsdata og information (styringsaftale) 

7.Stigende behov for støtte (styringsaftale) 

 

Kommunemøder 2019 

Rammeaftalesekretariatet har i foråret 2019 besøgt regionens kommuner i mindre klynger 

med henblik på videndeling gennem indsamling af god praksis i forhold til fokusområderne.  

Samtlige har været repræsenteret undtagen Sorø og Region Sjælland, der har været nødsaget 

til at melde afbud. 

 

Baggrunden for kommunemøderne er et ønske om at kvalificere og uddybe kommunernes 

skriftlige tilbagemeldinger omkring udviklings- og styringstiltag jf. KKRs beslutning omkring 

videndeling jf. fokusområde 5 og herunder ift. at udarbejde inspirationskatalog. Ift. den videre 

proces kunne en mulighed være at afholde to temamøder for direktører og chefer fra hhv. 

børne- og ungeområdet med videndeling og drøftelse af udviklings-og styringstiltag med 



 

  Side 4 af 15 sider 

 

kommunale eksempler samt etablering af netværk og klynger ift. det videre arbejde og 

samarbejde. Inspirationskataloger kunne så udarbejdes efter temadagene. 

 

På kommunemøderne blev ligeledes udtrykt stort ønske om at skabe sammenhæng mellem 

rammeaftalen og sundhedsaftalen og herunder organisatorisk ift. mødefora mv.  

   

Fagligt symposium 7/6: 

Der planlægges afholdt fagligt symposium medio 2019 med deltagelse af fagpolitikere, chefer 

og direktører om fremtidige behov på det specialiserede socialområde mv. Der foreslås at det 

faglige symposium omhandler ungeområdet og herunder med særlig fokus på psykiatri og 

misbrug jf. vedhæftede programudkast i bilag 

 

Takstprincipper og takststruktur 

På styregruppemøde 4/1 og 8/3 blev i forbindelse med fokusområde 7 og punkt om KLs 

analyse af køb og salg , drøftet takster og takstmodeller og herunder relevansen af at se på 

den nuværende takstaftale og sammenligne på tværs af kommunerne. Det blev herunder 

drøftet at det er nyttigt at få redegjort for hvordan hele takstbilledet har været inde i en 

transformation fra faste til individuelle takster.  

 

Der har været en stor udvikling i takststrukturen siden formuleringen af de nuværende 

takstprincipper omkring færrest mulige takster, færrest mulige særtakster og mindst mulig 

administration. Takststrukturen har ændret sig med flere takster og mere individuelle takster 

og på den baggrund er det relevant at styregruppen drøfter takststruktur, og fremtidige 

takstprincipper og takstaftale 

 

På styregruppemøde 8/3 blev drøftet KLs analyse af køb og salg af ydelser på det sociale 

område, som skal "bidrage med løsningsmodeller, der kan fremme et omkostningseffektivt 

marked, der samtidig sikrer den bedst mulige indsats og progression for borgeren". Analysen 

udarbejdes af en arbejdsgruppe med deltagelse fra Finansministeriet, Børne- og 

Socialministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL. Kommunerne og øvrige 

interessenter på området er løbende blevet inddraget i arbejdet. Hensigten er, at analysen skal 

levere input omkring løsningsmodeller, som kan indgå i økonomiforhandlingerne for 2020. 

Styregruppen tilslutter sig differentierede takster og KLs indsatser ift. standardkontrakter der 

er i tråd med rammeaftale sjællands forslag til standardkontrakter. 

 

Ny rammeaftalebekendtgørelse 

KL har medio april fremsendt udkast til ny rammeaftalebekendtgørelsen fra ministeriet til kort 

høring inden den udsendes i ekstern høring. Ministeriet anfører at Kommuner og regioner skal 

anvende bekendtgørelsen, når de næste gang skal indgå rammeaftaler i 2020 med virkning for 

årene 2021-2022 og beder om særlig opmærksomhed på forslagets § 8, stk. 1, nr. 2, som er 

en sammenskrivning af det tidligere nr. 2 (takstudvikling) og nr. 3 (prisstruktur).  

 

Ift. den tidligere rammeaftalebekendtgørelse er der bl.a sket.: 

● Opdatering ift. at rammeaftalerne er to-årige jf. bl.a.  § 1 og § 3 stk. 2 

● Forenkling bl.a. ift. at begreberne udviklingsstrategi og styringsaftale udgår og erstattes 

af hhv. ”en beskrivelse af behovet for udvikling af nye indsatser og tilbud” og ”en 

styringsdel” 

● Ændring ift. at følgende udgår ift. rammeaftalens anvendelsesområde og dermed ikke 

er omfattet af rammeaftalen:  Plejefamilier efter § 66 stk 1 nr 1 og 2, Opholdssteder for 
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børn og unge efter § 66, stk. 1 nr. 5 samt Pladser på efterskoler, frie fagskoler, og frie 

grundskoler med kostafdeling efter § 66 stk. 1. nr. 7 

 

Sekretariatet har kontaktet KL ift. baggrunden for at Ministeriet lægger op at de nævnte 

områder udgår (plejefamilier, opholdssteder for børn og unge samt skolepladser). Baggrunden 

er ifølge KL og ministeriet at det er en fejl at de oprindeligt kom med da der er tale om private 

tilbud. Selvom de udgår kan der fortsat samarbejdes om de nævnte områder. 

 

Sekretariatet har videresendt bekendtgørelsen til høring i styregruppen og netværksgrupperne 

for Voksne sindslidende, Voksne handicappede, Børn og unge samt Økonomigruppen. Se 

Sjællands bemærkninger og ny rammeaftalebekendtgørelse i bilag.  

 

Sekretariatet indleder punktet. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

At styregruppen drøfter den videre proces ift. arbejdet med rammeaftalen 2019 og 

herunder ift.: 

• Rammeaftalens fokusområder og den videre proces 

• Resultatet af kommunemøderne og herunder samarbejde med sundhedsaftalen samt 

den videre proces ift. udarbejdelse af inspirationskatalog og/eller afholdelse af 

temamøder om udviklings- og styringstiltag for direktører og chefer. 

• Forslag til program for fagligt symposium 7/6  

• Øvrige aktiviteter og herunder særligt rammeaftalemøde 1/11-2019 

• Takstprincipper og takststruktur samt den videre proces ift. takstarbejde og takstaftale  

• Ny rammeaftalebekendtgørelse 

 

Bilag: 

● Oversigt over status for arbejdet med fokusområder og aktiviteter i Rammeaftalen  

● Materiale om sekretariatets besøg hos kommunerne ultimo marts:  

Kort om kommunemøder ultimo 2019 og 4 arbejdspapirer for kommunemøde 1-4 

● Udkast til program for fagligt symposium 7/6 

● Ift. rammeaftalemøde 29/11 linkes til seneste temamøde i efteråret 2018 

● https://rs17.dk/arrangementer/temamoede-om-rammeaftalen-2610-2018.aspx 

● Takstaftale i rammeaftalen: https://rs17.dk/media/13269/bilag_3_-_takstaftale_2018.pdf 

● KL analyse se pkt. 4. referat fra styregruppemøde 8/3: 

https://rs17.dk/media/15456/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_08032019_

revideret_.pdf 

● Udkast til ny rammeaftalebekendtgørelse  

● Bemærkninger til ny rammeaftalebekendtgørelse sendt til KL ultimo april 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• K17 orienteres om resultatet af kommunemøderne 

• Ift. det faglige symposium 7/6 blev besluttet at fastholde programmet og tilføje en 

mere generel indledning der genbekræfter grundlaget for rammeaftalen incl. 

eksempler, at fokus på ungeområdet fastholdes og at afslutningen lægger op til 

efterårsmødet om rammeaftalen 29/11. 

• Ift. takstprincipper og takststruktur melder KL resultaterne af deres analyse ud efter 

sommerferien og styregruppen drøfter takstemaet på styregruppemøde efterfølgende. 

https://rs17.dk/arrangementer/temamoede-om-rammeaftalen-2610-2018.aspx
https://rs17.dk/media/13269/bilag_3_-_takstaftale_2018.pdf
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Ift. den videre proces for rammeaftale 2018-2020 holdes fast i følgende tre punkter 

• 1) Fastholdelse af rammeaftalen som det fællesskab og samarbejde det er med fokus 

på tillid og herunder udviklingsstrategiens fokusområder og styringsaftalens 

effektiviseringsstrategi med fokus på udvikling, styring og videndeling. 

• 2) Effektivisering og samarbejde: a) Skabelse af gennemsigtighed i takstprincipper og 

takststruktur med fokus på borgeren og borgerens progression. b) Ajourføring og 

bekræftelse af effektiviseringsstrategi som gennemgås. c) Drøftelse og skabelse af 

samarbejde om relevante målgrupper og herunder f.eks. overvejelse om etablering af 

tilbud og f.eks. ift. det private med bl.a. fælles forhandling etc.  

• 3) Oprydning og effektivisering i organisationen og herunder særligt ift. snitfladerne 

med sundhedsaftalen  

• Ift. den nye rammeaftalebekendtgørelse tog styregruppen orienteringen til efteretning 

 

 

3. Afrapportering fokusområde 3: Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil 

 

Beslutningstema: 

Styregruppen orienteres om resultatet af arbejdet med fokusområdet og drøfter 

arbejdsgruppens anbefalinger og den videre proces. 

 

Baggrund: 

På styregruppemøde 8/3, blev det besluttet at arbejdet med fokusområde 3 afrapporteres på 

næste styregruppemøde og resultaterne drøftes ift. input til faglige arrangementer. 

  

I forbindelse med Rammeaftale 2018-19 på det specialiserede social- og undervisningsområde 

er der aftalt 4 fokusområder, som en del af udviklingsstrategien på området. Afrapporteringen 

er arbejdsgruppens arbejde med fokusområde 3: Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil.  

 

Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra kommuner og Region: 

Stine Arent Larsen, Konsulent Region Sjælland, 

Henrik Dahl, Centerleder Børnespecialcenter Holbæk Kommune og 

Gitte Møller Petersen, Chefkonsulent Næstved Kommune. 

 

Arbejdet har haft til formål at udbrede de enkelte kommuners specialkompetencer på tværs af 

kommunegrænser og dele erfaringer fra specialtilbud og skabe mulighed for systematiseret 

videndeling mellem kommuner og Region. 

 

I projektet er bl.a. gennemført en spørgeskemaundersøgelse af kommunale tilbud med henblik 

på afdækning af viden og behov indenfor 6 områder og igangsat et pilotforsøg med videndeling 

mellem 2 institutioner i to forskellige kommuner.  

 

Umiddelbart viser projektet at der er potentiale for videndeling, med stor viden som tilbuddene 

meget gerne vil dele, og at dette bør prioriteres. 

 

Resultater og anbefalinger 

De foreløbige resultater peger på et relativt stort ønske om udveksling af viden, men der ses 

store barrierer i forhold til ressourcer. Tilbud der skal levere viden, har behov for at få dækket 

omkostninger, tilbud der skal modtage viden skal tilsvarende afsætte ressourcer. 

 

Arbejdsgruppen anbefaler at videndeling formaliseres og herunder: 
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● At der afsættes økonomiske ressourcer til prioritering af opgaven, bl.a. hvis der skal 

iværksættes pilotforsøg 

● Iværksættelse af temadage. F.eks. peges på behov for dialog med psykiatrien og praksis 

på det sociale område 

● Udarbejdelse af skema over relevant specialviden på tilbuddene i RS17 regi med 

kontaktoplysninger 

● Såfremt der skal arbejdes videre med temaet anbefaler arbejdsgruppen at der sikres en 

forankring i kommunerne  

 

På styregruppemøde deltager arbejdsgruppen og fremlægger rapportens resultater og 

anbefalinger. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

● At styregruppen tager orienteringen om arbejdet med fokusområdet til efterretning. 

● At styregruppen drøfter arbejdsgruppens anbefalinger og den videre proces 

 

Bilag: 

● Endelig rapport incl. bilag 

 

Beslutning: 

• Styregruppen havde indledende drøftelser og sagen behandles igen på næste 

styregruppemøde 9/8, da repræsentanter fra arbejdsgruppen var forhindret i at deltage 

på styregruppemødet 

 

 

4. Nyt fra Socialtilsyn Øst – Socialtilsyn Østs årsrapport 2018 

 

Beslutningstema  

Styregruppen orienteres  

 

Baggrund 

Lov om socialtilsyn trådte i kraft den 1. januar 2014. Grundlaget for udarbejdelsen af 

årsrapporten for det enkelte socialtilsyn 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 kommende års rammeaftale. 

 

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

sekretariatet for rammeaftalen og socialstyrelsen senest den 1. juli året efter det kalenderår 

rapporten vedrører. Årsrapporten beskriver Socialtilsyn Østs erfaringer med tilbuddenes og 

plejefamiliernes 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.  

 

Til at løfte tilsynsopgaven, har der ved udgangen af 2018 været 64 personer involveret i 

tilsynsarbejdet; tilsynskonsulenter, medarbejdere med stabsfunktioner og ledelse. 
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Socialtilsyn Øst har gennemført 1.864 tilsyn og aflagt samtlige tilbud og afdelinger i Region 

Sjælland og Hjørring Kommune tilsynsbesøg, hvilket er i overensstemmelse med lovkravet om, 

at socialtilsynene skal aflægge alle plejefamilier, tilbud og afdelinger minimum et besøg årligt 

 

Indstilling 

Det indstilles: 

● At styregruppen tager orienteringen til efterretning  

● At styregruppen drøfter årsrapporten på styregruppemøde 9/8 og herunder ift. de 

fremsatte anbefalinger. 

● At styregruppen på styregruppemødet 3. oktober drøfter foreløbige tilsynstakster for 2020, 

kommunernes behov for data i årsrapport i 2019 og orienteres om benchmarkprojekt 

vedrørende det økonomiske tilsyn 

 

Bilag: 

• Socialtilsyn Østs Årsrapport for 2018 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning og tiltrådte anbefalingerne fra 

årsrapporten med kommentarer om at det er vigtigt med fortsat fokus på rekruttering 

af plejefamilier samt videndeling om private tilbud.   

• Sagen videresendes til K17 og KKR 

• Årsrapporten drøftes igen på næste styregruppemøde med deltagelse af Holbæk som 

var forhindret i at deltage på styregruppemødet og herunder drøftes også tilsynstakster  

 

 

5. Nyt fra netværksgrupperne -  årsrapporter 2018 – fremlæggelse og drøftelse 

- Netværksgrupperne Voksne sindslidende samt Børn og unge fremlægger 

 

Beslutningstema: 

Styregruppen orienteres og drøfter netværksgruppernes årsrapporter og herunder om der er 

særlige opmærksomhedspunkter og evt. initiativer der skal igangsættes. 

 

Baggrund 

Netværksgrupperne Voksne Sindslidende samt Børn og Unge fremlægger deres årsrapporter 

som efterfølgende drøftes i styregruppen. Hovedpunkter fra rapporterne nedenfor.  

 

Netværksgruppen Voksne sindslidende  

 

Udfordringer og udviklingsbehov 

Netværket har udarbejdet særskilt notat om udfordringer i samarbejdet med den regionale 

psykiatri se med kommunale øjne. Her omtales bl.a.: 

● Behovet for en mere gensidig, forpligtigende aftalebaseret udvikling mellem den 

regionale psykiatri og den kommunale sektor. 

● Ønsket om at bryde nogle af de traditionelle opgavegrænser mellem den regionale 

psykiatri og kommunerne. 

● Større fælles faglig tilgang i psykiatrisk behandling og psykosocial støtte til borgeren 

● Tilbud til borgere, der ”ikke lige passer ind” i den traditionelle senge- og 

distriktspsykiatri, fx borgere med psykisk lidelse og afvigende, udadreagerende adfærd.  

● De særlige psykiatripladser i regionalt regi. 
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Derudover er udfordringerne: 

● Manglen på billige boliger 

● Effektiv tidlig og forebyggende støtte, som øger borgerens egenmestring og mindre 

behov for mere omfattende støtte. 

 

Anbefalinger til styregruppen  

● Den fælles tværsektorielle indsats med fælles mål for borgerens bedring og 

sammenhængende forløb i begge sektorer bør prioriteres højt i såvel den enkelte 

kommune som i KKR-regi.  

● Den enkelte kommunes boliger og støttetilbud til dels unge med hjemløshed (og typisk 

lettere psykiske problemer) og dels til borgere med langvarig hjemløshed, som typisk 

har sammensatte problemer af psykisk, somatisk, misbrugs- og adfærds-karakter, og 

hvor forsorgshjem ikke er det rigtige tilbud til borgeren. 

● Organiseringen på tværs af socialområdet og sundhedsområdet bør drøftes og herunder 

bør dialogen med psykiatrien formaliseres på tilstrækkeligt højt niveau og der bør 

etableres et (samarbejds)fora på direktionsniveau 

● Forslag til fokusområder for 2019: Samarbejdet med den regionale psykiatri generelt 

samt opfølgning på brugen af de nye særlige psykiatripladser og af eventuelle 

alternative tilbud/indsatser. 

Netværksgrupperne voksne sindslidende og voksne handicappede har afholdt fælles 

netværksmøde 5/2 og anbefaler fælles til styregruppen: 

● Det anbefales, at styregruppen kigger på kriterierne de særlige pladser 

En problematik er, at borgeren skal give samtykke. En anden er visitationskriterierne – om 

tilbud kan rumme borgere jf. farlighedskriteriet. Kommuner oplever at farlige borgere 

bliver afvist, selv om det er dem, der lige præcis er målgruppen, når de ikke kan 

rummes i den almindelige psykiatri.  

 

 

Netværksgruppen Børn og Unge 

 

Netværket har drøftet rammeaftalen 2019. Fokusområder for 2019 er:  

● Plejefamilieområdet (fortsætter fra 2018) 

● Sundhedsaftalerne, herunder samarbejdet med børne- og ungdomspsykiatrien  

● Tilsyn og godkendelse af private tilbud, herunder tilbuddenes arbejde med systematiske 

progressionsmålinger (funktions- og trivselsindikatorer), og anvendelse af 

standardkontrakter som værktøj til at sikre sammenhæng ml indsatser og udgifter.  

● Netværket har ikke yderligere bemærkninger til rammeaftale 2019, end det 

kommunerne har indmeldt. 

 

Status: Erfaringer og resultater 

● Samarbejdet med Børnehus Sjælland har været drøftet og der er arbejdet med dette i 

2018, ligesom i de seneste år  

● Samarbejdet med Socialtilsyn Øst har været på dagsordenen og netværket er glade for 

at Socialtilsynet deltager på udvalgte møder med henblik på sikring af det gode 

samarbejde. Der er særligt fokus på drøftelse om rekruttering af plejefamilier og der 

afrapporteres på dette arbejde marts 2019 til KKR-styregruppen.  

 

Anbefalinger (til styregruppen) 
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● Flere af kommunerne har deltaget i temadagen om udfordringer på børne- og 

ungeområdet med fokus på psykiatri arrangeret af KKR-styregruppen. Netværket 

foreslår, at sundhedsaftaler sendes i høring i KKR-netværket for børn og unge og at 

KKR-netværket for børn og unge udarbejder udkast til kommissorium for det videre 

arbejde. Der var fokus på nødvendigheden af inddragelse af dagtilbud og skoleområdet. 

 

Økonomigruppen: 

• Økonomigruppen har i 2018 primært koncentreret sig om drøftelser af VIVE-analysen 

både forud for analysen primo april 2018 og efterfølgende ift. behandling af analysen og 

herunder anbefalinger.  

• Derudover har økonomigruppen i 2018 medvirket til indsamling af oversigt over 

takstudvikling:  Takststigninger og forklaringer på disse jf. KKRs beslutning som en del 

opfølgningen på effektiviseringsstrategien i efteråret 2017.  

• Endelig har økonomigruppen primo 2019 drøftet takstanalyser med en anbefaling af at 

disse ikke genoptages.  

• Økonomigruppen har ikke udarbejdet en egentlig årsrapport, men der henvises til 

referater på hjemmesiden: https://rs17.dk/netvaerksgrupper/oekonomigruppen.aspx 

 

Supplerende kan seneste referater fra netværksgrupperne Voksne handicappede, Børn og 

Unge, Voksne sindslidende og Økonomigruppen findes på hjemmesiden jf. link i bilag.  

 

Tovholderne fra netværksgrupperne deltager på styregruppemødet og fremlægger 

årsrapporterne og herunder ift. udviklingsbehov og anbefalinger mv. til styregruppen 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

● At styregruppen tager orienteringen til efterretning. 

● At styregruppen drøfter netværksgruppernes årsrapporter og herunder om der er 

særlige opmærksomhedspunkter og evt. initiativer der skal igangsættes. 

 

Bilag: 

● Årsrapporter fra netværksgrupperne Voksne sindslidende og Børn og unge. 

● Referater fra senest møder i netværksgrupperne  

https://rs17.dk/netvaerksgrupper/netvaerksgrupper.aspx 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen fra netværksgrupperne til efterretning 

• Styregruppen tilsluttede sig netværksgruppen Voksne sindslidendes anbefalinger og 

herunder at samarbejdet med regional psykiatri er et kardinalpunkt samt at der er 

behov afklaring af mødefora mv. ift. sundhedsaftalen. 

• Styregruppen tilsluttede sig netværksgruppen Børn og unges anbefalinger og herunder 

anbefalinger ift. arbejdet med rekruttering af plejefamilier og ift. samarbejdet med 

Børnehus Sjælland, med undersøgelse af det forhold at Børnehus Sjælland har færre 

egentlige børnehussager end de øvrige børnehuse. 

• Netværksgruppernes anbefalinger tænkes ind i de øvrige anbefalinger i 

kommunemøderne og herunder i det videre arbejde med fokusområderne. 

 

 

6. Punkter til orientering: 

A) Nyt fra arbejdsgrupperne om Forsorgshjem og rekruttering af plejefamilier 

https://rs17.dk/netvaerksgrupper/oekonomigruppen.aspx
https://rs17.dk/netvaerksgrupper/netvaerksgrupper.aspx
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B) Tværkommunal kompetenceudvikling af frontpersonale indenfor neurorehabilitering III 

C) Nyt fra Socialstyrelsen – rammeaftaleanalyse, forløbsbeskrivelse og dialogmøde 6/5 

D) Status for særlige pladser 

E) Møde i KKR Dialogforum 23/5 

F) Nyt fra styregruppen og sekretariatet 

 

Beslutningstema: 

Styregruppen orienteres og drøfter evt. spørgsmål og supplerende input samt evt. videre 

proces 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

● At styregruppen tager orienteringen til efterretning og drøfter evt. supplerende spørgsmål 

og temaer som skal tages med i det videre arbejde samt evt. videre proces 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning – uddybninger under de enkelte punkter  

 

 

 

A) Nyt fra arbejdsgrupperne om forsorgshjem og rekruttering af plejefamilier  

Arbejdsgruppen om hjemløshed/socialt udsatte - § 110 området  

Arbejdsgruppen om styrkelse af anbringelser i plejefamilier 

 

 

Arbejdsgruppen om hjemløshed/socialt udsatte – temadag 15/1 om § 110 området 

 

Baggrund: 

Arbejdsgruppen omkring hjemløshed/socialt udsatte fremlagde deres rapport vedrørende 

presset på 110 forsorgshjemmene på styregruppemødet i marts 2018 og styregruppen 

bakkede op om arbejdsgruppens anbefalinger på styregruppemøderne i maj og oktober 2018. 

På styregruppemøde 12. oktober besluttede styregruppen derudover efter anmodning fra 

arbejdsgruppen op til 20.000 kr. til afholdelse af temadag med fokus på § 110 området.  

 

Temadagen er afholdt 15/1-2019 med ca. 80 deltagere og havde især fokus på samarbejde om 

og forebyggelse af, at unge tager ophold på § 110 forsorgshjem og borgere med langvarigt 

ophold på forsorgshjem. 

 

Arbejdsgruppen vurderer at det var en rigtig god dag, hvor folk på kryds og tværs af 

myndigheder og forsorgshjem fik drøftet de valgte udfordringer (langvarige hjemløse 

problematikken og unge-hjemløse problematikken). Det virker til, at der er behov for at der 

mødes på denne måde omkring specifikke temaer, da det giver forskellige vinkler på de 

udfordringer, der opleves i forbindelse med hjemløshed. Arbejdsgruppen mødes næste gang 

den 18. marts, hvor der bl.a. skal drøftes temadagen, og hvad den videre proces er her fra. 

 

På styregruppemødet indledes punktet af en repræsentant fra arbejdsgruppen 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

● At styregruppen tager orienteringen til efterretning. 
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● At styregruppen drøfter den videre proces. 

 

Bilag: 

● Materiale fra temadagen:  

https://rs17.dk/arrangementer/temadag-om-hjemloeshed-og-forsorgshjem-151-2019.aspx 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Resultater og anbefalinger tænkes ind i det videre arbejde med fokusområderne 

 

 

Status på projekt om rekruttering af plejefamilier: 

 

Baggrund: 

Netværksgruppen Børn og Unge arbejder med udfordringer på plejefamilieområdet og  

målet for projektet er overordnet at sikre rekruttering og godkendelse af flere plejefamilier 

med relevante kvalifikationer. Fokus er derfor på at øge udbuddet af plejefamilier i regionen på 

kort og længere sigt. 

 

På styregruppemødet 8/3 tiltrådte styregruppen arbejdsgruppens anbefalinger om at der 

igangsættes fælles kampagner på tværs af kommunerne i regionen for at styrke rekrutteringen 

og at der samarbejdes mellem kommuner og Socialtilsynet om fælles informationsmøder og 

kampagner herom. På styregruppemødet blev det besluttet at sagen behandles igen på 

styregruppemøde 6/5. Efterfølgende er der 10/4 afholdt møde i plejefamilieprojektets styregr 

uppe.  

 

Tovholder for netværksgruppen fremlægger status på styregruppemødet. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 
 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Arbejdsgruppen arbejder videre med 2-3 konkrete initiativer og rekrutteringsforslag 

som fremlægges på styregruppemøde 9/8  

 

 

B) Tværkommunal kompetenceudvikling af frontpersonale indenfor 

neurorehabilitering III 

 

Baggrund: 

Arbejdsgruppen om tværkommunal kompetenceudvikling af frontpersonale indenfor neuro-

rehabilitering har afholdt temadag om emnet 28/9-2018 og har på den baggrund anbefalet at 

arbejdet fortsættes med særlig fokus på erfaringer fra Hovedstaden. Arbejdsgruppen har 

anbefaler følgende ift. kommunerne: 

● At hver kommune arbejder med kompetenceprofiler.  

● Tværfagligt modul med fokus på neurorehabilitering på professionshøjskoler. 

● At hver kommune har et samarbejde med de specialiserede neuro-enheder  

https://rs17.dk/arrangementer/temadag-om-hjemloeshed-og-forsorgshjem-151-2019.aspx
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På styregruppemøde 8/3 godkendte styregruppen godkendte arbejdsgruppens oplæg og  

besluttede at arbejdsgruppen fortsætter arbejdet og kommer med konkrete forslag til 

aktiviteter til næste styregruppemøde.  

 

Arbejdsgruppen er udover hjerneskadekoordinatoren fra Roskilde kommune og koordinatoren 

for CSU Slagelse, efterfølgende udvidet med hjerneskadekoordinatoren fra Næstved Kommune 

og leder af Blomstergården Slagelse Kommune. 

 

Arbejdsgruppen vurderer at det videre arbejde med kompetenceløft for frontpersonale er 

afhængig af det reviderede forløbsprogram for senhjerneskadede der nu kommer til at hedde: 

Anbefalinger for tværsektoriellerforløb for voksne med erhvervet senhjerneskade. 

Anbefalingerne er pt. i høring og forventes udgivet inden sommerferien.  

Arbejdsgruppens tanke er en langsigtet løsning med udgangspunkt i at kompetenceløftet skal 

være bæredygtigt og ikke blot en enkeltindsats. Arbejdsgruppen vil derfor afvente 

forløbsprogrammets anbefalinger på nationalt niveau og efterfølgende med udgangspunkt i 

disse komme med oplæg til næste styregruppemøde 9/8-2019. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

C) Nyt fra Socialstyrelsen: Rammeaftaleanalyse, forløbsbeskrivelse og dialogmøde 

 

Socialstyrelsens analyse af rammeaftalerne på det sociale område 2019-2020 

Socialstyrelsen kan på baggrund af nærværende rammeaftaleanalyse konkludere, at 

rammeaftalerne på det sociale område for 2018-2020 overordnet set opfylder de krav, der 

fremgår af rammeaftalebekendtgørelsen. Kommunerne og regionen i Nordjylland og på 

Sjælland har på eget initiativ valgt at gøre deres rammeaftaler toårige allerede med 

rammeaftalen for 2018. Dette betyder, at Nordjylland og Sjælland har forlænget deres 

rammeaftaler for 2018-2019 til også at gælde i 2020.  

 

Forløbsbeskrivelse: 

Socialstyrelsen udgiver en ny forløbsbeskrivelse i regi af den nationale koordinationsstruktur. 

Forløbsbeskrivelsen præsenterer Socialstyrelsens faglige anbefalinger i forhold til højt 

specialiserede indsatser til børn og unge med sjældne handicap 

 

Forløbsbeskrivelsen indeholder udvalgt viden om virksomme og lovende indsatser, der er 

centrale for målgruppen, samt viden om organisering af borgerens forløb. Med 

forløbsbeskrivelsen får kommunerne et styrket vidensgrundlag, hvorudfra der kan 

tilrettelægges et sammenhængende og virkningsfuldt forløb. 

 

Dialogmøde 6/5 

Socialstyrelsen afholder dialogmøde med styregruppens formandskab 6/5 - følgende punkter: 

1. Orientering fra de sjællandske kommuner 

2. Socialstyrelsens reaktion på lukning af tilbud, der er omfattet af centrale udmeldinger 

3. Socialstyrelsens vurdering af behovet for centrale udmeldinger 
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4. Foreløbige konklusioner fra Socialstyrelsens opfølgning på den centrale udmelding for 

borgere med svære spiseforstyrrelser 

5. Centrale tematikker i årets høring af bruger- og interesseorganisationerne 

6. Orientering om igangværende og kommende forløbsbeskrivelser 

7. Aftalen om de specialiserede sociale tilbud og specialundervisningstilbud 

8. Næste dialogmøde 

9. Eventuelt 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning og drøfter evt. videre proces 

 

Bilag: 

• Bilag:  Socialstyrelsens rammeaftaleanalyse 
• Følgebrev fra Socialstyrelsen 26/4 

• Link til forløbsbeskrivelse:  
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/national-koordination  

• Dagsorden til dialogmøde 6/5 

• Oversigt over tilbud omfattet af centrale udmeldinger 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Det blev anført at den tværgående analyse er nyttig at læse op på ift. inspiration fra de 

øvrige regioner til den næste rammeaftale 

 

 

D) Status for særlige pladser 

 

Baggrund: 

Folketinget har den 8.6.2017 vedtaget, at regionerne skal: ”etablere særlige pladser på 

psykiatriske afdelinger som en del af deres sygehusvæsen”. For Region Sjælland betyder det 

oprettelse af 23 pladser i Psykiatrien.  Den regionale styregruppe for de særlige pladser har i 

2019 planlagt møder 19/6 og 20/11. Tværregionale drøftelser foregår i Koordinationsforum i 

KL, senest 10/4. Visitationskriterierne er ændret pr. ¼ jf. vedhæftede nyhedsbrev fra 25/3. 

 

Status pr. ultimo april 2019 er 19 indskrevne borgere. Medio april er status at alle borgere er 

blevet revisiteret efter deres første 6 måneder, der er endnu ingen erfaring med afslutning af 

et forløb. Lederen af de særlige pladser Inge Fjordside har opsagt sin stilling og stopper med 

udgangen af april måned.  

 

Bilag: 

• Nyhedsbrev om de særlige pladser 25/3-2019:  

https://rs17.dk/media/15476/nyhedsbrev_vedr._de_s_rlige_pladser_i_region_sj_lland_

docx__002_.pdf 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Beslutning: 

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/national-koordination
https://rs17.dk/media/15476/nyhedsbrev_vedr._de_s_rlige_pladser_i_region_sj_lland_docx__002_.pdf
https://rs17.dk/media/15476/nyhedsbrev_vedr._de_s_rlige_pladser_i_region_sj_lland_docx__002_.pdf
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• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

E) Møde i KKR dialogforum 23/5 

 

Baggrund: 

Der afholdes møde i KKR dialogforum 23/5, med foreløbig følgende dagsordenspunkter: 

1.Status for arbejdet med rammeaftale 2018-2020 

2.Plan/overvejelser for arbejdet med den kommende nye 2-årige rammeaftale 2021 og 2022 

3.De særlige pladser – orientering om status 

4.Evt. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

F) Nyt fra styregruppen og sekretariatet 

Der vil på mødet blive givet en orientering 

 

Mette Heidemann (tidligere direktør i Kalundborg) er ny direktør på voksenområdet i Roskilde 

pr. 1/6 og indtræder i styregruppen derfra. 

 

7. Punkter til næste møde 9/8 

● VIVE-analyse 

● Status på KL’s analyse af køb og salg af ydelser på det sociale område 

● Kofoedsminde: Opfølgning på møde i Koordinationsforum 10/4 

● Drøftelse af Socialtilsyn Øst årsrapport 

● Evaluering af udviklingsprojekt om de mest specialiserede tilbud 

 

 

8. Evt. 

 

 


