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Dagsordenspunkter til styregruppemøde den 11/2-2022  
 
Primære punkter er opfølgning ift. rammeaftale 2021-2022 og 2023-24 og netværksgrupperne 
fremlægger deres årsrapporter som input til det videre arbejde. Derudover punkter om § 
83/85-udfordringer og kommende møde i Koordinationsforum 5/4 (kapacitet på de sikrede in-
stitutioner, særlige pladser, ny takstbekendtgørelse og §83/85). Endelig punkterne nyt fra KKR 
(ny konstituering) og K17 samt bemanding i styregruppen og placering af sekretariatet. Øvrige 
punkter er til orientering. 
 
Dagsordenen er inddelt i punkter til indstilling/beslutning og orientering. 
 
1. Godkendelse af dagsorden til styregruppemøde 11/2 
 
Punkter til indstilling/beslutning: 
 
2.  Nyt fra Netværksgrupperne:  Fremlæggelse af årsrapporter og ny tovholder B/U  
 
3. Rammeaftale 2021-22– status og plan for fokusområder 2021-22  
 
4. Rammeaftale 2023-24 – Foreløbige overvejelser og plan for 2023-24 og direktørmøde 29/4 
 
5. Vedr. Ankestyrelsens principafgørelser vedr. servicelovens §§ 83,83 og § 85. 
 
6. Møde i Koordinationsforum i KL 5/4  
– Kapacitet på de sikrede institutioner, særlige pladser, ny takstbekendtgørelse og §83/85 
 
7. Nyt fra KKR og K17.  
 
8. Midlertidig og fremtidig bemanding i Styregruppen og organisatorisk placering af Sekretariat 
 
9. Punkter til orientering: 

A) Nyt fra Socialstyrelsen: Seminarer om den centrale udmelding om gravide 
B) Nationale standardkontrakter 
C) Møde mellem kommunerne i KKR Sjælland og Ankestyrelsens Dialogforum 19/11 og 

10/12  
D) Ændring i reglerne om mellemkommunal refusion for udgifter til servicelovstilbud 
E) Aftale i rammeaftaleregi om varetagelse af sundhedsopgaver:  Status på betaling 

for sundhedslovsydelser på botilbud 
 
10. Evt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Side 3 af 18 sider 

 

1. Godkendelse af dagsorden til styregruppemøde 11/2 
 
Styregruppen godkendte dagsordenen. 
 
 
Punkter til indstilling/beslutning: 
 
 
2.  Nyt fra Netværksgrupperne:  Fremlæggelse af årsrapporter og ny tovholder B/U 
Beslutningstema: Netværksgrupperne fremlægger deres årsrapporter med input til rammeaf-
talen og der vælges ny tovholder for netværksgruppen Børn og Unge 
 
Baggrund: 
Som vanligt på årets første styregruppemøder fremlægger netværksgrupperne deres årsrap-
port for foregående år (2021) med efterfølgende drøftelse af temaer mv. ift. aktuelle og kom-
mende rammeaftale mv. 
 
Der skal findes ny tovholder for netværksgruppen Børn og Unge, da den tidligere tovholder fra 
Roskilde har skiftet job og Roskilde derfor stopper som tovholder (efter at have haft opgaven 
siden 2011). Roskilde har været organiseret med en tovholder og en sekretær. Netværket hol-
der ca. 4 årlige møder og fungerer som faglig baggrundsgruppe ift. styregruppen for rammeaf-
talen og som erfa/sparringsgruppe mellem kommunerne på børne-/ungeområdet. 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 
styregruppen kommer op i netværksgruppen og at netværkets sager kommer i styregruppen. 
Sekretariatet vil typisk deltage i starten af hvert netværksmøde og orientere om rammeaftale-
relevante sager: Nyt fra rammeaftalen. 
 
På mødet deltager repræsentanter for netværksgrupperne Børn og Unge, Voksne Sindslidende 
og Voksne handicappede med fremlæggelse af årsrapporter. 
 
Indstilling: 
Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 
• At styregruppen drøfter netværksgruppernes input og forslag 
• At styregruppen drøfter og beslutter ny tovholder for netværksgruppen Børn og Unge. 

 
Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 
• Tovholderen for netværksgruppen voksne sindslidende fremlagde deres årsrapport og 

herunder blev bl.a fremhævet målgrupperne 1) mennesker med psykisk sygdom og 
misbrug og 2) mennesker med psykisk sygdom og kognitive problemer samt et ønske 
om at kommunerne stod stærkere og var mere med til at bestemme og sætte rammer 
ift. psykiatrien og herunder regionen. Repræsentanten for netværksgruppen voksne 
handicappede fremhævede målgruppen udviklingshæmmede med psykiske problemer 
og misbrug. Styregruppen drøftede sagen og udtrykte opbakning til alle indlæg 

• Den administrative tovholder for netværksgruppen børn og unge fremlagde kort årsrap-
porten, da den faglige tovholder er stoppet pga. jobskifte. Netværket er pt. en relativt 
lille gruppe som har afholdt et møde i 2021 med særligt fokus på børnehus, mens fokus 
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i 2020 var særligt samarbejde med socialtilsyn og plejefamilier. Der har været stor ud-
skiftning i netværket og herunder særligt i børnechefer og man har afventet udpegning 
af ny tovholder ift. at finde ud af hvad der skal ske. Holbæk meldte sig som ny tovhol-
der for netværket og sagen behandles igen på styregruppemøde 29/4. 

• Lollands repræsentant fra netværksgruppen Voksne handicappede fremlagde årsrappor-
ten. Det er et meget stabilt netværk som oftest består af teamchefer/ledere eller virk-
somhedsledere. I 2020-2021 er afholdt 2 temadage om kompetenceudvikling indenfor 
hjerneskadeområdet. Særlige fokusområder i 2021 har derudover været udviklings-
hæmmede der bliver ældre og udvikler sindslidelser og demens samt domfældte udvik-
lingshæmmede og herunder problematikken omkring finansiering ift. grønlandske bor-
gere. Endelig har netværket sat fokus på rekrutteringsproblemer ift. faguddannet per-
sonale og den gode sagsoverdragelse samt mangel på §108 pladser som alternativ til 
Kofoedsminde. Styregruppen drøftede sagen og herunder ros til rapporten. 

• Samlet tog styregruppen orienteringen til efterretning og drøftede input og forslag som 
vil indgå i det videre arbejde og herunder ift. arbejdet med nuværende og kommende 
rammeaftale. 

• Holbæk vender tilbage på næste styregruppemøde 29/4 ift. tovholderskab for net-
værksgruppen Børn og Unge. 

 
 
Bilag: 

• Årsrapport Børn og Unge 
• Årsrapport Voksne Sindslidende 
• Årsrapport Voksne Handicappede 
• Information om netværksgrupperne på hjemmesiden og særligt Børn og Unge: 

https://www.rs17.dk/netvaerksgrupper/netvaerksgrupper/ 
https://www.rs17.dk/netvaerksgrupper/faelles-kommissorium/ 
https://www.rs17.dk/netvaerksgrupper/born-og-unge/ 

 
 
3. Rammeaftale 2021-22  
– status og plan for fokusområder 2021-22  
Beslutningstema: Styregruppen orienteres og drøfter status og godkender plan for arbejdet 
med fokusområder 2021-22 samt vælger medtovholder for fokusområde 1.  
 
Baggrund: 
På styregruppemøde 15/12-2021 gav tovholderne for de enkelte fokusområder en status for 
arbejdet. Ift. fokusområde 1(styrket mellemkommunalt samarbejde) opfordrede styregruppen 
til at Roskilde (Mette Olander som ny direktør og medlem af styregruppen pr. 1/1-2022) fort-
sætter som tovholder for fokusområdet som drøftes på næste styregruppemøde. Ift. fokusom-
råde 2(en sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder) belyses dette i 
allerede eksisterende fora og styregruppen godkendte at der afrapporteres gennem opsumme-
ring af de forskellige gruppers drøftelse. Ift. fokusområde 3(styrket samarbejde med borgere 
og deres pårørende) foreslog styregruppen at programmet til dialogmødet med politikere og 
borgere fokuserer på øget borger og pårørende inddragelse først og rammeaftaleintroduktion 
til sidst. Ift. fokusområde 4(praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt) blev det be-
sluttet at kontakte professionshøjskolen Absalon kontaktet ift. samarbejde med kompetence-
udvikling. Ift. fokusområde 5(afdækning af kapacitet og behov for tilbud) besluttede styre-
gruppen besluttede at igangsætte arbejdet og Holbæk meldte sig som tovholder og Slagelse 
bidrager. Ift. fokusområde 6(bedre styringsdata og ledelsesinformation) blev det besluttet at 
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kontakte VIVE ift. dialog om mulige analyser og styregruppen nedsatte en undergruppe der 
deltager i arbejdet (Slagelse, Guldborgsund og Faxe) 
 
Ift. fokusområde 3 er udarbejdet revideret udkast til invitation med kort program til dialog-
møde med politikere og borgere 7/4, se bilag. 
Ift. fokusområde 4 (praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt) er der 2/2 afholdt 
møde med professionshøjskolen Absalon omkring samarbejde om kompetenceudvikling. På 
mødet blev aftalt at Absalon fremsender oplæg (eftersendes mandag) og deltager på styre-
gruppemødet. 
Ift. fokusområde 5 er udarbejdet udkast til brev til mulige samarbejdspartnere som inviteres til 
at give oplæg og tilbud på opgaven, se bilag 
Ift. fokusområde 6 er afholdt møde med VIVE 19/1 som efterfølgende har fremsendt projekt-
skitse, se bilag  
 
På mødet fremlægger tovholderne for fokusområde en status for arbejdet og lægger op til den 
videre drøftelse. 
 
Indstilling: 
Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 
• At styregruppen drøfter status og godkender plan for det videre arbejde med fokusom-

råderne. 
• 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 
• Behandlingen af fokusområde 1 udsættes til næste styregruppemøde 29/4, hvor Mette 

Olander, som er ny tovholder ift. fokusområdet, deltager. 
• Ift. fokusområde 3 arbejder sekretariatet og oplægsholdere arbejder videre med invita-

tionen og programmet inden endelig udsendelse og herunder orienteres arbejdsgruppen 
• Ift. fokusområde 4 deltog Absalon i drøftelsen og herunder på baggrund af deres frem-

sendte projektoplæg. Fokus er kompetenceudvikling af myndighed og personale/udfører 
med først skabelse af overblik gennem afdækning af kompetencebehov og derefter 
planlægning af kompetenceudviklingsforløb. Absalon lægger op til en model hvor der 
først gennemføres et pilotprojekt med f.eks. to kommuner og herunder bl.a. interview 
med myndighed, medarbejdere, ledelse og leverandør indenfor hhv. børne og voksen-
området ift. afdækning af kompetencebehov og herunder kompetenceelementer. Styre-
gruppen anførte at to kommuner i pilotundersøgelsen er for lidt og foreslog at man in-
terviewer flere kommuner samme sted og f.eks. 4 kommuner på en gang. Det ville in-
volvere flere kommuner og vi ville også stå stærkere i afdækningen. Styregruppen be-
sluttede at der arbejdes videre med oplægget med forudsætning om involvering af en 
bredere kreds. 

• Ift. fokusområde 5 blev udkast til tilbuds-invitation til udvalgte samarbejdspartnere 
godkendt og det blev besluttet at indbyde BDO, LG-Insight og VIVE. Der var enighed 
om at der er behov for en afdækning ift. alle 17 kommuner og derefter drøftes og be-
sluttes den videre proces ift. igangsætning af yderligere initiativer  

• Ift. fokusområde 6 blev VIVE’s projektskitseforslag drøftet. Der var enighed om at det 
var et godt oplæg. Styregruppen besluttede at prioritere arbejdet med fokusområde 4 
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og 5 først og derfor udsætte arbejdet med fokusområde 6 indtil videre. Der gives en til-
bagemelding til VIVE som også indbydes til at afgive tilbud ift. fokusområde 5. 

• Styregruppen drøftede de økonomiske rammer for arbejdet med fokusområderne og 
herunder ift. fokusområde 4 og 5. Ift. fokusområde 6 forudsættes umiddelbart særskilt 
finansiering. Drøftelsen genoptages når der er modtaget tilbud  ift. fokusområde 5 og 
tilbud ift. fokusområde 4 er gennemgået. 

  
Bilag: 

• Overblik over fokusområde 1 
• Udkast til Kommissorium for fokusområde 1 fra Roskilde (Mette Heidemann) 2021. 
• Revideret program for dialogmøde mellem borgere og politikere 7/4 (fokusområde 3) 
• Oplæg fra Professionshøjskolen Absalon (fokusområde 4) – eftersendes mandag 7/2 
• Brev til mulige samarbejdspartnere: Invitation til oplæg og tilbud (fokusområde 5) 
• Projektskitse fra VIVE om mulige analyser (fokusområde 6) 
• Mail fra Komponent (fokusområde 5 og 6) 

 
 
4. Rammeaftale 2023-24  
– Foreløbige overvejelser og plan for 2023-24 og direktørmøde 29/4 
 
Beslutningstema: Styregruppen orienteres og drøfter foreløbige overvejelser og plan for 
rammeaftale 2023-24 og herunder forslag til direktørmøde 29/4.   
 
Baggrund: 
På styregruppemøde 15/12-2021 drøftede Styregruppen rammeaftale 2023-24 og besluttede 
at indgå i dialog med KKR-formandskabet om mulig forlængelse af rammeaftale 2021-22 til 
også at gælde for 2023-24 og herunder dialog om evt. suppleringer. Det blev besluttet at der 
arbejdes på muligheden om konkret forlængelse af rammeaftale 2021-22 til 2023-24 som læg-
ges op til K17 og KKR. Ift. arrangementer var der i mødekalenderen for rammeaftale 2023-24 
forslag om afholdelse af direktørmøde om rammeaftale 2023-24, 29/4 og dialogmøde om ram-
meaftale 2023-24 med brugere/handicaprådsrepræsentanter, politikere og direktører 24/6. I 
forbindelse med rammeaftale 2021-22 var der høring i handicapråd og udvalg primo 2020 og 
denne mulighed kan ligeledes overvejes ift. rammeaftale 2023-24 med evt. høring i primo 
2022. 
 
Indstilling: 
Det indstilles: 

• At styregruppen supplerende drøfter plan for rammeaftale 2023-24 og beslutter den vi-
dere proces og herunder ift. KKR og K17 

• At styregruppen drøfter forslag til indkaldelse til direktørmøde 29/4 
 
Beslutning: 

• Der udarbejdes sag til K17 og KKR med forslag til proces for forlængelse af rammeaf-
tale 2021-22 og herunder med forslag om at fokusområderne i rammeaftale 2021-22 
også gælder for 2023-24. 

• Ift. tidsplan for rammeaftale 2023-24 blev det besluttet at der 29/4 afholdes direktør-
møde om rammeaftale 2023-24 og at der 24/6 afholdes dialogmøde om rammeaftale 
2023-24 med deltagelse af handicaprepræsentanter, udvalgspolitikere og fagdirektører. 
Rammeaftalen behandles endeligt på styregruppemøde 12/8 inden videresendelse til 
behandling i K17 7/9 og i KKR  
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5. Vedr. Ankestyrelsens principafgørelser vedr. servicelovens §§ 83,83 og § 85. 
 
Følgende er modtaget fra netværksgruppen Voksne handicappede/ Jonna og Jeanett Slagelse:  
 
Beslutningstema: Styregruppen for Rammeaftale Sjælland drøfter og beslutter, at der foran-
staltes et møde med KL omkring implementering af korrekt praksis, visitation og varetagelse 
af ydelserne efter servicelovens §§ 83,83a og servicelovens § 85 efter Ankestyrelsen principaf-
gørelser 10-19 og 11-19. 
 
Baggrund 
De seneste mange år er der nationalt opbygget en praksis, hvor kommunerne har visiteret 
ydelserne personlig pleje, praktisk hjælp så som rengøring og tøjvask eller indkøb henhørende 
under servicelovens §§ 83, 83a som en del af den socialpædagogiske indsats efter servicelo-
vens § 85, når borgeren var i personkredsen for at modtage socialpædagogisk hjælp og støtte 
efter servicelovens § 85. Det har betydet, at man ikke har vurderet om ydelsernes indhold 
havde karakter af §§ 83/83a, men udelukkende visiteret til, at borgeren var i personkredsen 
for at modtage socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85. Principafgørelse 10-19 præci-
serer, at uagtet om borgeren er i personkredsen for § 85, så skal borgerens behov for pleje el-
ler praktisk bistand visiteres efter §§ 83/83a. Det betyder, at det egentlige indhold i servicelo-
vens § 85 er begrænset til ydelser så som socialpædagogisk støtte til eksempelvis struktur af 
hverdagen eksempelvis gennem understøttende uge-skemaer, håndtering af økonomi eller 
post.  
 
Implementeringen af principafgørelserne i kommunerne har været drøftet flere gange i net-
værksgruppen for Voksne Handicappede. Det er bekendt ikke nogen kommuner der for nuvæ-
rende har implementeret følgerne af principafgørelserne da følgerne heraf er vidtrækkende og 
komplekse både såvel for de berørte borgere, økonomisk og organisatorisk. Ligesom det er 
uafklaret hvilke følger principafgørelserne får for organisering af botilbuddene og implemente-
ring af den nye takstbekendtgørelse. Flere kommuner har søgt, at få dette afklaret både i mi-
nisterie og i KL. Dette har dog ikke været muligt at få opklaret. 
 
Juristnetværket på tværs af de 5 socialtilsyn har udarbejdet et notat som ridser konsekven-
serne op for botilbuddene og socialtilsyn som følge af principafgørelserne. (se vedlagte bilag). 
Da der er stor samhandel af pladser på tværs af kommunerne i region Sjælland samt en ram-
meaftale der om forsyningsforpligtigelse vil det give mellemkommunale udfordringer i samar-
bejdet, hvis kommunerne imellem ikke har en fælles forståelse/fortolkning af principafgørel-
serne når der købes pladser hos hinanden -  ikke mindst i forhold til takstsammensætning og 
pris. 
  
Kommunerne har behov for centrale udmeldinger der angiver retning og peger på nødvendige 
omstillinger i den sociale indsats til borgere der har et samtidigt behov for både en §§ 83 og § 
85 indsats. Det være både i forhold til konsekvenser for målgruppe, drift af botilbud, serviceni-
veauer, personalekompetencer m.v. 
 
Til orientering er alle kommuner indkaldt til møde i KL 31/3 omkring samspillet mellem social- 
og sundhedsydelser og i den forbindelse om KL skal tage nogle initiativer. 
 
Slagelse indleder punktet 
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Indstilling: 
Det indstilles: 
At Styregruppen drøfter og træffer beslutning om: 

• At der foranstaltes et møde med KL om problematikken 
• At problematikken tages op i KL’s tværregionale Koordinationsforum 

Bilag:  

• Notat vedr. ændret praksis fra Ankestyrelsen i forhold til bevilling af støtte efter §§ 
83/85 

Beslutning: 
• Styregruppen besluttede at der foranstaltes et møde med KL om problematikken og at 

problematikken tages op i KL’s tværregionale Koordinationsforum 
 

 
6. Møde i Koordinationsforum i KL 5/4  
- Kapacitet sikrede institutioner, særlige pladser, ny takstbekendtgørelse og §83/85. 
 
Beslutningstema: Styregruppen orienteres og drøfter kapacitet på de sikrede institutioner og 
sociale anbringelser samt øvrige anbefalinger og indstillinger til møde i KL’s Koordinationsfo-
rum ift. særlige pladser, ny takstbekendtgørelse og servicelovens § 83/§85.  
 
A) Kapacitet på de sikrede institutioner 
 
Baggrund: 
På styregruppemøde 15/12 blev orienteret om møde i Koordinationsforum i KL 1/12 og herun-
der pkt. 2 om kapacitet på de sikrede institutioner. Rammeaftalesekretariaterne har undersøgt 
en række spørgsmål regionalt i forhold til udviklingen i efterspørgslen (i kommunerne) efter 
sikrede pladser, delvist lukkede pladser og sociale pladser (sociale anbringelser).  Generelt op-
lever ca. halvdelen af de adspurgte kommunerne udfordringer med at finde sikrede og delvist 
sikrede pladser samt øget behov for sociale anbringelser og vurderer at der bør være flere 
pladser, da det ikke er ønskeligt med afsoning i arresthuse og fængsler. 
Der er 14/12 afholdt ekstraordinært møde i Koordinationsforum, hvor det er besluttet at åbne 
5 sikrede pladser på Bakkegården i region Sjælland og permanentgøre 3 flexpladser i Vestdan-
mark.  
 
I januar 2022 har rammeaftalesekretariaterne undersøgt spørgsmålet om kapacitet yderligere 
ved at involvere tilbudssiden ift. antal afviste mv. Det har ikke været muligt at få data fra alle 
tilbud, men de indhentede data viser at de pågældende tilbud har oplevet at afvise borgere 
grundet manglende kapacitet. Af øvrige datakilder ift. kapacitet på de sikrede institutioner har 
været inddraget belægningsstatistik som viser at der i spidsbelastningsperioder har været ka-
pacitetsmangel og såfremt der ønskes at undgå kapacitetsmangel og derudover have en buf-
ferkapacitet, bør der åbnes flere pladser både i Øst- og Vestdanmark. Da der er åbnet 5 nye 
pladser i Østdanmark kunne et muligt scenarie være at der ligeledes åbnes 5 nye pladser i 
Vestdanmark. I forbindelse med etablering af nye sikrede pladser og herunder geografisk pla-
cering mv. er det relevant at vægte effektivitet ift. etableringsomkostninger og drift.   
 
ift. de sociale anbringelser er det relevant med en specifik drøftelse, da denne anbringelses-
form er steget og aktuelt udgør ca. 30% af anbringelserne på de sikrede institutioner. Det bør 
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herunder overvejes om sociale anbringelser er det rigtige tilbud til de anbragte og om de soci-
alt anbragte hører hjemme sammen med kriminelle unge på de sikrede institutioner eller om 
der skal være særlige afdelinger på de sikrede institutioner for sociale anbringelser. Ift. at pro-
blemstillingerne omkring de sociale anbringelser på de sikrede institutioner er der brug for 
mere viden og det bør det overvejes at nedsætte en tværregional arbejdsgruppe. En arbejds-
gruppe ville give mulighed for at løfte opgaven med afdækning af udviklingen i de sociale an-
bringelser og skabe grundlag for drøftelse af området og herunder mulige løsningsmuligheder 
og alternativer mv. ift. de socialt anbragte og deres problematikker. 
 
Af øvrige relevante sager til møde i Koordinationsforum er Særlige Pladser jf. pkt. 5, Ny takst-
bekendtgørelse jf. pkt. 6 og problematikkerne om servicelovens §83 og §85 jf. pkt. 4. og ram-
meaftalestyregruppens indstillinger og anbefalinger ift. de nævnte punkter tages op på møde i 
Koordinationsforum 5/4. Endelig forventes der også en orientering om Kofoedsminde på møde 
i Koordinationsforum jf. at der på møde i Koordinationsforum 1/12-2021 blev orienteret om at 
der er overvejende tilslutning ift. at etablere pladser til domfældte udviklingshæmmede i Vest-
danmark og herunder nedsat en ministeriel arbejdsgruppe også  jf. punkt 10A. 
 
 
B) De Særlige pladser - webinar 7/1 mv 
 
Beslutningstema: Styregruppen orienteres og drøfter dels muligheden for at foreslå i Koordi-
nationsforum at ommærkningsprocenten for de særlige pladser hæves og dels mulige forslag 
til at hæve belægningsprocenten på de særlige pladser i region sjælland. 
 
Baggrund: 
På styregruppemøde 15/12-2021 blev orienteret om at region sjælland sammen med ramme-
aftalesekretariatet har planlagt en række informationsaktiviteter bl.a med webinar for kommu-
nerne 7/1. Styregruppens repræsentant i styregruppen for de særlige pladser orienterede om 
seneste møde 10/12 og rammeaftalestyregruppen bakkede om henvendelse til KL ift. udfor-
dringer i de særlige pladsers konstruktion. 
 
De særlige pladser har 7/1 afholdt informationsmøde-webinar for kommunernes socialchefer 
og myndighedsledere med ca. 30 deltagere (incl. rammeaftalesekretariatet) og alle 17 kom-
muner repræsenteret. Der er en ny fagligt kompetent ledelse på de særlige pladser som ræk-
ker hånden ud til kommunerne og gerne vil i dialog og samarbejde bedst muligt med kommu-
nerne. På webinaret blev der udtrykt kommunal interesse for løbende fælles dialogmøder mel-
lem pladserne og kommunerne samlet og de særlige pladser tog forslaget til efterretning og 
vender tilbage med forslag til næste webinar. Det er planen at de enkelte kommuner besøger 
de særlige pladser i 1. og 2. kvartal 2022. 
 
Næste dialogmøde mellem Psykiatrien og socialcheferne i kommunerne forventes at blive den 
8. april 2022 kl. 9-10 som et virtuelt møde. Næste nyhedsbrev forventes i april efter næste 
møde i styregruppen for de særlige pladser. 
 
Ift. den aktuelle belægning primo februar 2022 er denne stadig lav med 6 ud af 18 pladser be-
lagt. Kommunerne betaler 75% af udgifterne til de tomme pladser. Det oprindelige pladstal er 
23 pladser og heraf er 5 pladser ommærket til almindelige psykiatripladser jf. at der er mulig-
hed for at ommærke 25% af pladserne. 
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Ift. den lave belægningsprocent kan det overvejes om rammeaftale sjællands styregruppe skal 
foreslå de øvrige rammeaftalestyregrupper i regi af KL’s koordinationsforum at man samlet går 
videre med et forslag om at øge muligheden for ommærkning til almindelige psykiatripladser 
fra 25% til f.eks. 40% af pladserne. For sjællands vedkommende vil det betyde at man så 
kunne ommærke 9 ud af 23 pladser til almindelige psykiatripladser og bevare 14 pladser som 
særlige psykiatripladser. Et argument for yderligere ommærkning er udover den lave belæg-
ningsprocent også at de ommærkede psykiatripladser anvendes fuldt ud. Af andre tiltag kan 
det ligeledes overvejes om styregruppen skal skrive til kommunerne og opfordre dem til at an-
vende pladserne. 
  
Psykiatrien har den 1. februar 2022 sendt høringsbrev ud til kommunerne om ommærkning af 
særlige pladser. 
 
 
C) Ny takstbekendtgørelse 
 
Beslutningstema: Styregruppen orienteres og drøfter om de skal anbefale og indstille ift. 
KL’s Koordinationsforum at fristen for ikrafttræden af takstbekendtgørelsen flyttes fra 1/1-
2023 til 1/1-2024 eller alternativt anbefale at der etableres en overgangsordning.  
 
Baggrund: 
På styregruppemøde 15/12-2021 drøftede styregruppen om kommunerne kan nå at ombe-
regne takster ift. den nye takstbekendtgørelse som jf. tidsplanen skulle træde i kraft 1/7-2022 
med virkning for taksterne for 2023, men hvor status er at høringsperioden tidsmæssigt udvi-
des og med mulighed for samlet forsinkelse. Styregruppen besluttede at gå i dialog med KL ift. 
hvad der er realistisk deadline ift. beregning af takster og orientere de øvrige rammeaftale-
samarbejder. 
 
Den overordnede (og nu forsinkede) tidsplan for 2021-22:   
• September – medio november: udarbejdelse af udkast til bekendtgørelse  
• Primo oktober: dialog med Danske Regioner, LOS; DE, DI og Selveje Danmark  
• Medio december – medio januar: ekstern høring  
• Primo/medio februar: færdigt udkast til ny finansieringsbekendtgørelse  
• Juli: ikrafttræden med virkning for beregning af taksterne for 2023  
 
Ifølge KL medio december 2021 var planen, at den reviderede finansieringsbekendtgørelse, 
som indebærer en opdelingen i basis- og servicetakst, skulle sendes i høring i slutningen af 
året/januar 2022. Ministeriet har modtaget en række input fra bl.a. regionerne om, at den fo-
restående ændring af finansieringsbekendtgørelsen, vil medføre store forskydninger mellem 
borgere internt på det enkelte botilbud. Det har medført, at ministeriet vil indhente yderligere 
input, inden arbejdet med den reviderede bekendtgørelse fortsætter. Der er uvist, hvad det 
betyder for den samlede tidsplan, udover at det medfører en forsinkelse af, hvornår bekendt-
gørelsen bliver sendt i høring. Ifølge KL primo januar 2022 har Ministeriet (SÆM) i uge 1 op-
lyst, at de er ved at afklare bemærkninger, der er kommet fra Danske Regioner og KL bliver 
inviteret til et nyt møde om det, når det er afklaret. Så under alle omstændigheder er proces-
sen pt. forsinket. 
 
Sekretariatet har spurgt de øvrige rammeaftalesekretariater om de deler rammeaftale sjæl-
lands bekymring for om det er realistisk at nå at omberegne takster ift. den nye takstbekendt-
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gørelse  og hvad der kunne være en realistisk deadline ift. beregning af takster. Såfremt be-
kymringen deles kunne det være relevant (via KL) at gå videre med et ønske om overgangs-
ordning og evt. forlængelse af fristen så bekendtgørelsen først har virkning for taksterne for 
2024. 
 
Halvdelen af de øvrige sekretariater er bekymrede for om det kan nås og herunder at 1. juli 
begynder at virke meget optimistisk/urealistisk. De øvrige sekretariater afventer og vurderer 
nærmere nå de endelige præmisser for taksterne er på plads. 
 
Grundet forsinkelsen er 1. møde i rammeaftale sjællands takstgruppe (til revision af takstafta-
len mv.) indtil videre udsat fra januar til februar.  
 
Til øvrig orientering er der sket nogle mindre ændringer i takstbekendtgørelsen og den gæl-
dende takstbekendtgørelse er fra 14/12-2021 (nr. 2431 af 14. december 2021) 
Med bekendtgørelsen ændres følgende: 

a) Ændringer i plejefamilietyperne som følge af lov 1530 af 18. december 2018. 

b) Ændringer som følge af L 27, der pt. er under behandling i Folketinget: 
https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/L27/som_fremsat.htm,  hvor der foreslås 
indsat ny hjemmel i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet til, at social- og ældre-
ministeren efter forhandling med justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om 
betaling for ophold i delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på 
døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger, når afgørelsen 
er truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet efter §§ 15-17 i lov om bekæmpelse af ung-
domskriminalitet. 

c) Satser er opdateret til 2022 pl og foreslås med virkning fra 2023 efter opregulering at 
kunne afrundes til hele kr.   

Ændringer i bekendtgørelsen har været i høring. Høringen og de foreslåede ændringer kan fin-
des på høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65789 
Takstbekendtgørelsen findes på:  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2431 
 
 
Indstilling: 
Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 
 

• At styregruppen drøfter kapacitetsproblematikken omkring de sikrede institutioner og 
herunder forslag om at åbne 5 nye sikrede pladser i Vestdanmark. 

• At styregruppen drøfter de sociale anbringelser på de sikrede institutioner og herunder 
forslag om at nedsætte en tværregional arbejdsgruppe. 

• At styregruppen tager problematikkerne omkring kapacitet på de sikrede institutioner 
og de sociale anbringelser op i KL’s Koordinationsforum og herunder ift. anbefalinger 
om etablering af nye sikrede pladser i Vestdanmark og nedsættelse af arbejdsgruppe 
om sociale anbringelser.  
 

• At styregruppen drøfter muligheden for at foreslå at den mulige ommærkningsprocent 
hæves f.eks. til 40% og at dette forslag bringes videre til drøftelse i KL’s Koordinations-
forum 
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• At styregruppen drøfter muligheden for forslag der kan hæve belægningsprocenten og 
herunder f.eks. at styregruppen skriver ud til kommunerne. 

 
• At styregruppen drøfter om de skal anbefale at fristen for ikrafttræden af takstbekendt-

gørelsen flyttes fra 1/1-2023 til 1/1-2024 eller alternativt anbefale at der etableres en 
overgangsordning.  

• At styregruppen kontakter KL ift. denne anbefaling og herunder indstiller at sagen tages 
op i Koordinationsforum  
 

• At styregruppens indstillinger og anbefalinger ift. problematikkerne om servicelovens 
§83/§85 jf. pkt. 4, tages med og op på møde i Koordinationsforum 5/4. 
 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 
• Styregruppen bakker op omkring forslag om at åbne 5 nye sikrede pladser i Vestdna-

mark og omkring forslag om at nedsætte en tværregional arbejdsgruppe ift. de sociale 
anbringelser på sikrede institutioner og dette tages op på møde i Koordinationsforum. 

• Styregruppen bakker op omkring forslag om at hæve den mulige ommærkningsprocent 
for de særlige pladser til 40% og dette tages op på møde i Koordinationsforum. 

• Ift. forslag der kan hæve belægningsprocenten drøftes dette på næste styregruppe-
møde 29/4. 

• Styregruppen bakker op om at problematikkerne om servicelovens §83/§85 jf. pkt. 4, 
tages med og op på møde i Koordinationsforum 5/4. 

• Ift. sagen om den nye takstbekendtgørelse blev der orienteret om at der 10/2 og 11/2 
er modtaget besked fra KL om at Social- og Ældre-ministeren har besluttet at udskyde 
arbejdet med ændringerne af takstreglerne, således at de ikke vil træde i kraft den 1. 
januar 2023. KL forventer umiddelbart at der vil blive arbejdet mod en model, hvor det 
kan have virkning for taksterne per 1.1.24. Sagen drøftes på møde i rammeaftalenet-
værket 15/3 og på møde i Koordinationsforum 5/4. Styregruppen og økonomigruppen 
orienteres løbende. 

Bilag:  
• Referat fra møde i Koordinationsforum 1/12-2021 
• Belægningsstatistik sikrede institutioner 
• Statistik over udviklingen i sociale anbringelser  

 
• Referat fra møde i styregruppen for de særlige pladser 10/12 
• Materiale fra informationsmøde/webinar 7/1 om de særlige pladser. 
• Høringsbrev om ommærkning af særlige pladser udsendt til kommunerne 1/2-2022 
• Psykiatriens hjemmeside for de særlige pladser. 

  
• Link til høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65789 
• Link til takstbekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2431 

 
 
7. Nyt fra KKR og K17.  
Beslutningstema: Styregruppen orienteres og drøfter sagen 
 



 
  Side 13 af 18 sider 

 

Baggrund: 
KKR Sjælland holdt konstituerende møde den 17. januar 2022. 
På det konstituerende møde i KKR blev valgt følgende formandskab: Formand, Borgmester Mi-
kael Smed (A), Vordingborg. Næstformand, borgmester Pernille Beckmann (V), Greve. For ud-
dybning se link til mødereferat i bilag.  
 
KKRs dialogforum består af DH-handicaporganisationerne, Skole og Forældre og KKR-formand-
skabet.  Det sekretariatsbetjenes af KKR-sekretariatet med hjælp fra rammeaftalesekretaria-
tet. Herudover bistår to direktører og i seneste valgperiode har praksis været at det har været 
styregruppeformanden og direktøren fra formandskommunen. 
 
Ift. K17 er Søren Bonde fortsat tovholder for socialområdet i K17 og rammeaftalestyregruppe-
repræsentant. Da Slagelses kommunaldirektør er fratrådt skal K17 findes en ny K17 repræsen-
tant som kan være tovholder for socialområdet sammen med Søren Bonde.  
 
K17 afholder næste møde 4/3 og KKR holder næste møde 23/3. 
 
Indstilling: 
Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning og drøfter sagen. 
 
Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 
 
Bilag: 

• https://www.kl.dk/media/30533/referat-fra-moede-i-kkr-sjaelland-den-17-januar-
2022.pdf 
 

 
8. Midlertidig og fremtidig bemanding i Styregruppen og organisatorisk placering af 
Sekretariatet 
 
Beslutningstema: Styregruppen orienteres og drøfter midlertidig og fremtidig bemanding i 
styregruppen og herunder organisatorisk placering af sekretariatet med henblik på indstilling til 
17 samt udpeger styregruppeformandsvikar og ny styregrupperepræsentant. 
 
Baggrund: 
Styregruppeformand Vini Lindhardt er indtil videre konstitueret som kommunaldirektør i Sla-
gelse. Der lægges op til at der blandt de øvrige medlemmer udpeges en styregruppeformands-
vikar i konstitueringsperioden og der drøftes fremtidig organisering og formandskab med hen-
blik på indstilling til K17 og herunder også organisatorisk placering af sekretariatet. 
 
På styregruppemøde 15/12-2021, blev orienteret om at Mette Heidemann er pr. 1/12 er ud-
trådt af styregruppen og afløses af Mette Olander pr. 1/1-2022 som Roskildes repræsentant.  
Jesper Tangbæk, Solrød er udtrådt af styregruppen pr 1/1-2022 jf. at KKR-formandskabet er 
skiftet fra Solrød til Vordingborg og der skal derfor findes en ny styregrupperepræsentant. De 
seneste to valgperioder har praksis været at den relevante direktør fra KKR formandens kom-
mune er (født) medlem af styregruppen. For Vordingborg er det direktør Jan Christensen der 
dækker det specialiserede socialområde og som forventes og anbefales at indtræde i styre-
gruppen.  
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Indstilling: 
Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 
• At styregruppen drøfter midlertidig og fremtidig bemanding i styregruppen og herunder 

organisatorisk placering af sekretariatet  
• At styregruppen drøfter fremtidig organisering og formandskab med henblik på indstil-

ling til K17  
• At styregruppen udpeger styregruppeformandsvikar for Vini Lindhardt, Slagelse i kom-

munaldirektør-konstitueringsperioden 
• At styregruppen udpeger styregrupperepræsentant til afløsning for Jesper Tangbæk, 

Solrød 
 
Beslutning: 

• Sekretariatet deltog ikke under punktet 
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 
• Styregruppeformanden meddelte at hun pr. d.d. efter styregruppemødet fratræder som 

styregruppeformand grundet konstituering som kommunaldirektør. Styregruppefor-
manden fratræder også sine formandshverv og tovholderskaber i rammeaftaleregi, 
men forbliver menigt medlem af styregruppen for Slagelse.  

• Styregruppen besluttede at udpege Faxe (formand) og Guldborgsund (næstformand) 
som midlertidigt formandskab for styregruppen. Formandskabet fordeler den tidligere 
styregruppeformands rammeaftalehverv og herunder tovholder-/kontaktperson-hverv. 

• Fremtidig organisering med formandskab og organisatorisk placering af sekretariatet 
drøftes på næste styregruppemøde 29/4. 

• Sekretariatet er fortsat placeret i Slagelse indtil fremtidig organisering er på plads. 
• Styregruppen besluttede at anbefale at direktør Jan Christensen fra Vordingborg som 

den relevante direktør fra KKR-formandskommunen indtræder i styregruppen. 
• Odsherreds styregruppemedlem Erik Pedersen meddelte at han går på pension 1/4 og 

derfor udtræder af styregruppen. Styregruppen udpeger afløser på næste styregruppe-
møde 29/4.  

 
 
9. Punkter til orientering 

A) Nyt fra Socialstyrelsen: Seminarer om den centrale udmelding om gravide 
B) Nationale standardkontrakter 
C) Møde mellem kommunerne i KKR Sjælland og Ankestyrelsens Dialogforum 19/11 
D) Ændring i reglerne om mellemkommunal refusion for udgifter til servicelovstilbud  
E) Aftale i rammeaftaleregi om varetagelse af sundhedsopgaver:  Status på betaling 

for sundhedslovsydelser på botilbud 
 
Beslutningstema: Styregruppen orienteres 
 
Indstilling: 
Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 
 



 
  Side 15 af 18 sider 

 

A) Nyt fra Socialstyrelsen og Ministeriet (SÆM) 
-Seminarer om behandlingsindsatser til gravide og arbejdsgruppe om Kofoedsminde 
 
Baggrund:  
På styregruppemøde 15/12 blev orienteret om at ift. den centrale udmelding om udsatte gra-
vide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug og behov døgnbehandling, vil Socialstyrelsen vil in-
vitere til et arbejdsseminar i begyndelsen af 2022 og ift. den centrale udmelding om udvik-
lingshæmmede med dom og behov for anbringelse i sikret afdeling gøres der status på proces 
og resultater i arbejdsgruppen i januar 2022.  
Socialstyrelsen afholder februar-marts faglige seminarer om behandlingsindsatser til gravide 
og Social- og ældreministeriet afholder møde i arbejdsgruppen om Kofoedsminde i februar. 
 
Socialstyrelsen afholder 9.februar og 16.marts 2022 to faglige seminarer om behandlingsind-
satser til socialt udsatte gravide med rusmiddelforbrug. Formålet med seminarerne er at ud-
folde den eksisterende viden om målgruppen i Danmark og erfaringer med helhedsorienterede 
behandlingsindsatser i Norden. Konkret vil seminarerne berører følgende fire temaer: 
1. Målgruppens kendetegn og problemstillinger samt støtte- og behandlingsbehov 
2. Motivering af målgruppen til at tage imod behandling 
3. Helhedsorienterede indsatser og fagprofessionelles kompetencer 
4. Indsatsresultater, økonomi og tilbudsstruktur. 
 
På seminarerne vil en række fagpersoner, specialister og centrale embedsmænd fra Danmark 
og det øvrige Norden holde oplæg. Seminarerne afholdes som en led i Socialstyrelsens 
sagsbehandling af den centrale udmelding, der er udmeldt på området og for at styrke 
vidensgrundlaget blandt centrale aktører på området. Seminarerne vil dels udfolde viden om 
målgruppen og i forlængelse heraf dels skabe rum for drøftelser af relevante indsatser og til-
bud til målgruppen i Danmark og hvordan disse kan tilrettelægges fremadrettet. Til semina-
rerne har Socialstyrelsen inviteret en deltagerkreds fra kommuner og regioner som kan være 
med til at drøfte danske og nordiske indsatsresultater, tilbudsstrukturer og tilrettelæggelsen af 
indsatsen i Danmark.  
 
Efter høring i de faglige netværksgrupper har Rammeaftale sjælland tilmeldt 2 misbrugskonsu-
lenter fra Lolland samt rammeaftalesekretariatet.  
 
Social- og ældreministeriet afholder møde i arbejdsgruppen om domfældte med udviklings-
hæmning den 7. februar 2022. På mødet drøftes, hvordan en ny struktur med to sikrede tilbud 
til domfældte med udviklingshæmning kan indrettes, herunder hvordan regler om modtage-
pligt og finansieringsform udformes mest hensigtsmæssigt. Forslaget om oprettelse af et nyt 
sikret tilbud drøftes i regi af arbejdsgruppen som følge af de afrapporteringer, som Socialsty-
relsen har modtaget på den centrale udmelding om borgere med udviklingshæmning og dom 
med behov for anbringelse i sikret afdeling.  
 
Fra Sjælland deltager repræsentanter fra Lolland og region sjælland, der allerede sidder i ar-
bejdsgruppen samt Faxes repræsentant i styregruppen og rammeaftalesekretariatet.  
 
Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 
 
 
B) Nationale standardkontrakter 
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Baggrund: 
På styregruppemøde 15/12 blev styregruppen orienteret om status for de nationale standard-
kontrakter.  
 
De nationale standardkontrakter på voksenområdet har ultimo 2021 og primo 2022 været un-
der revision i den tværregionale standardkontraktgruppe, hvor Sjælland er repræsenteret ved 
Marlene Winther, Roskilde kommune og Lise Weinhandler, region sjælland. På den baggrund 
har KL har pr. 31/1 udgivet en ny version 1.1 af de nationale standardkontrakter på voksen-
området. Nyheden og kontrakterne ligger på KL’s hjemmeside og rammeaftale sjællands hjem-
meside. Kommunerne er orienteret 1/2 via netværksgrupperne som er bedt om at videresende 
til de relevante i egen kommune. 
 
De nationale standardkontrakter på børneområdet afventer primo februar 2022 stadig godken-
delse fra Social- og Ældreministeriet. Evt. undervisningsdag i regi af rammeaftale sjælland om-
kring de nationale standardkontrakter afventer den nationale børnekontrakts godkendelse. 
 
Bilag:  

• Link til nyhed og kontrakter på KL’s hjemmeside: 
Ny version af standardkontrakter på det specialiserede voksenområde (kl.dk)  

• Link til nationale standardkontrakter på voksenområdet (og rammeaftale sjællands kon-
trakt på børneområdet): https://www.rs17.dk/standardkontrakt/standardkontrakt/ 

 
Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 
 
 
C) Møde mellem kommunerne i KKR Sjælland og Ankestyrelsens Dialogforum 19/11 
og 10/12 
 
Baggrund: 
På styregruppemøde 15/12 blev orienteret om at Ankestyrelsens dialogforum ønsker at styrke 
dialogen mellem kommunerne og Ankestyrelsen, derfor afholdes en række møder efterår 2021 
og start 2022 mellem dialogforum og direktører og chefer i kommunerne i de enkelte KKR. Der 
er 19/11 og 10/12 afholdt møde mellem de sjællandske kommuner og Ankestyrelsen og jf. bi-
lag med mødereferat og plancher modtaget efter afholdelse af sidste styregruppemøde 15/12-
2021. 
 
Bilag: 

• Referat og plancher fra møde med Ankestyrelsen 19/11-2021 
• Referat og plancher fra møde med Ankestyrelsen 10/12-2021 

 
Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 
 
 
D) Ændring i reglerne om mellemkommunal refusion for udgifter til servicelovstilbud 
 
Baggrund: 
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KL har i december 2021 fra forskellig side fået tilsendt en video fra Dataproces, som er fore-
lagt Social- og Ældreministeriet jf. svar nedenfor.  
 
I videoen gør en jurist i Dataproces opmærksom på virkningerne af det nye lovforslag i forhold 
til ændring af retssikkerhedsloven, der griber ind i reglerne om mellemkommunal refusion, jf. L 
27 - 2021-22. Juristen, som gennemgår lovforslaget, fortæller om de problemer opholdskom-
muner vil stå med i forhold til de sager, hvor anbringelseskommuner ikke hjemtog deres hand-
leforpligtelse i 2010. Samt at det nye lovforslag muligvis vil medføre, at der ikke længere er 
hjemmel til at få refusion for de borgere, der opholder sig hos en anden kommune pr. 1.1.22.  
  
KL har forelagt videoen for Social- og Ældreministeriet, som har svaret: 
”Dataproces har fremførte samme argumentation i deres høringssvar til lovforslaget, og mini-
steriet var i den forbindelse også i dialog med dem herom. Ministeriet er ikke enige i deres 
vurdering. Det fremgår eksplicit af bemærkningerne til lovforslaget (s. 7, 1. spalte, 2. afsnit), 
at den hidtidige retstilstand videreføres, dvs. at der er mellemkommunal refusion for de bor-
gere, hvor kommunen ikke hjemtog handleforpligtelsen i 2010. Dette skyldes, at overgangsbe-
stemmelserne i lov nr. 550 af 26. maj 2010 fortsat er gældende”. 
 
Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 
 
 
E) Aftale i rammeaftaleregi om varetagelse af sundhedsopgaver 
- Status på betaling for sundhedslovsydelser på botilbud 
 
Baggrund: 
De 17 kommuner samt Region Sjælland har indgået en Rammeaftale 2021-22 på det speciali-
serede social- og undervisningsområde. https://www.rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-
2021-2022/. I Rammeaftalens takstaftale for 2021 står følgende på side 5: 
 
”Nyt i takstaftalen 2021-22  
Regeringen og KL har i økonomiaftalen 2020 aftalt øget gennemsigtighed i takststrukturen via:  
2.Finansieringsmodel for sundhedslovsydelser til borgere på botilbud ændres så omkostninger 
til sundhedsfaglig behandling, der er led i opholdet, indregnes i taksterne på botilbud og at 
borgerens aktuelle opholdskommunes udgifter til øvrige sundhedslovsydelser dækkes af den 
tidligere opholdskommune. Dette med forventet ikrafttræden hhv. 1/1-2022 for ændring af 
serviceloven, mens tidspunktet for ikrafttrædelse af ændring af sundhedsloven og retssikker-
hedsloven pt. (pr. ultimo november 2020) er uafklaret.” https://www.rs17.dk/me-
dia/hs3hbnew/bilag-2-takstaftale-2021.pdf 
 
Sekretariatet har spurgt KL januar 2022 om de har mulighed for at opdatere os på finansie-
ringsmodellen for sundhedsydelser jf. økonomiaftalen 2021-22 og KL har svaret følgende: 
  
”Som lovet her en status i forhold til betaling for sundhedslovsydelser på botilbud. Der har væ-
ret fremsat to lovforslag om betaling for sundhedslovsydelser på botilbud; L 27 og L 85 i Folke-
tinget. 
 
Lovforslag nr. 27 ang. mulighed for at indregne sundhedsudgifter i takster 
L 27 indebærer, at der etableres mulighed for, at servicelovstilbud skal indregne udgifterne til 
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visse sundhedsydelser, som ydes af tilbuddets personale, i taksten for tilbuddet. Det vil gælde 
for tilbud, som er omfattet af finansieringsbekendtgørelsen, nr. 1017 af 19/08/2017.  
 
Link til lovforslag L 27: L 27 - 2021-22 (oversigt): Forslag til lov om ændring af lov om retssik-
kerhed og administration på det sociale område, lov om social service og lov om bekæmpelse 
af ungdomskriminalitet. (Forenkling og præcisering af regler om finansiering, mellemkommu-
nal refusion og satsregulering m.v.). / Folketinget (ft.dk) 

Lovforslaget er vedtaget til ikrafttræden 1. januar 2022. Vi har lige fået revideret finansierings-
bekendtgørelse i høring. 
   
Lovforslag nr. 85 ang. mellemkommunal refusion for sundhedsydelser 
Forslaget L 85 omhandler indførelse af regler om mellemkommunal refusion for (øvrige) kom-
munale sundhedsydelser til borgere på specialiserede sociale institutioner og botilbud. 
  
Forslaget indebærer, at der etableres mulighed for mellemkommunal refusion for kommunale 
sundhedsydelser, der leveres til børn, unge eller voksne på offentlige eller private specialise-
rede sociale tilbud. Det vil sige, at den kommune, hvori tilbuddet er beliggende vil kunne op-
kræve refusion for kommunens udgifter for de pågældende ydelser fra borgerens betalings-
kommune jf. retssikkerhedsloven. 
  
Link til lovforslag L 85: L 85 - 2021-22 (oversigt): Forslag til lov om ændring af sundhedslo-
ven, lov om elektroniske cigaretter m.v. og lov om tobaksvarer m.v. (Mellemkommunal refu-
sion for kommunale sundhedsydelser til borgere på sociale botilbud m.v. og tilpasning af ge-
byrmodellerne for produkter omfattet af lov om elektroniske cigaretter m.v. og lov om tobaks-
varer m.v.). / Folketinget (ft.dk) 
  
2. og 3. behandling af L 85 er udsat fra december til foråret 2022. Det sker for, at der er tid til 
en lovteknisk gennemgang af lovforslaget for ordførerne. Lovforslagets oprindelige ikrafttræ-
delsesdato var d. 1. januar 2022. Sundhedsministeriet lægger op til, at et revideret lovforslag 
kan træde i kraft 1. august 2022.” 
 
Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 
 
 
10. Evt. 
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