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Dagsordenspunkter til styregruppemøde den 15/12-2021  
 

Mødet er et temamøde om den aktuelle Rammeaftale 2021-22 og den kommende 
Rammeaftale 2023-24. Øvrige punkter er primært til orientering. 

 

Dagsordenen er inddelt i punkter til indstilling/beslutning og orientering.  
 

1. Godkendelse af dagsorden til styregruppemøde 15/12 

 
 

Punkter til indstilling/beslutning: 
 

2. Rammeaftale 2021-22  

 
3. Rammeaftale 2023-24 

 
4.  Specialiseringen på botilbud: Udfordringer med rekruttering og fastholdelse 

 

5. Punkter til orientering: 
A) Regeringens evaluering af det specialiserede socialområde 

B) Foreløbigt nyt omkring den foreløbige takstbekendtgørelse 
C) Socialstyrelsens centrale udmeldinger  

D) Nationale standardkontrakter på børne- og ungeområdet  

E) Status for de særlige pladser 
F) Børnehuse takststruktur  

G) Orientering om møde med Ankestyrelsen 19/11 

H) Orientering om møde i Koordinationsforum 1/12 
I) Orientering om dagsorden til møde i KKR Dialogforum 16/12 

J) Nyt fra K17 og KKR 
K) Nyt fra netværksgrupper og arbejdsgrupper 

L) Nyt fra styregruppen og sekretariatet  

 
6. Evt. 
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1. Godkendelse af dagsorden til styregruppemøde 15/12 
 

Styregruppen godkendte dagsordenen. 
 

 

Punkter til indstilling/beslutning: 
 

2. Rammeaftale 2021-22  

Beslutningstema: Styregruppen drøfter kommissorier/plan for de enkelte fokusområder og 
arbejdsgrupper samt proces- og tidsplan. 

 
Baggrund: 

På styregruppemøde 10/9 besluttede styregruppen at der er behov for at samarbejde om 

prioriterede områder inden for det enkelte fokusområde, hvor der skal arbejdes i bredden med 
de 5 fokusområder. Dette kan ske på forskellig vis blandt andet ved nedsættelse af 

arbejdsgrupper. Det blev besluttet at det er en direktør/chef der er tovholder inden for det 
enkelte fokusområde for at styrke den tværgående videndeling i styregruppen. 

 

Processen omkring implementering af rammeaftale 2021-22 har været forsinket pga. Covid-
19. På dialogmødet om implementering af rammeaftalen 27/8 er nedsat arbejdsgrupper og 

udpeget tovholdere ift. rammeaftalens fokusområder som er bekræftet på styregruppemøde 
10/9 

 

Oversigt over tovholdere ift. de enkelte fokusområder: 
 

Fokusområde Tovholder fra styregruppen 

1: Styrket mellemkommunalt samarbejde Roskilde (Mette Olander fra 1/1-2022) 

2: En sammenhængende indsats for borgere 

med psykiske vanskeligheder 

Allan Ruders, Guldborgsund 

3: Styrket samarbejde med borgere og deres 

pårørende 

Vini Lindhardt, Slagelse 

4: Praksisnær metodeudvikling og 
videndeling om effekt 

Thomas Knudsen, Faxe 

5: Afdækning af kapacitet og behov for tilbud 
(afventer resultatet af regeringens 

evaluering af socialområdet 

Vakant 

6: Bedre Styringsdata og ledelsesinformation Vini Lindhardt, Slagelse 

  

 

 
Status for arbejdet med fokusområderne 

 
Ift. fokusområde 1: Styrket mellemkommunalt samarbejde. Roskilde har udarbejdet 

kommissorium (vedhæftet). Mette Heidemann har skiftet job pr. 1/12 og afløses af Mette 

Olander som ny direktør i Roskilde pr. 1/1-2022. 
 

Ift. fokusområde 2: En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder. 
Det blev drøftet på dialogmødet 27/8 at fokusområdet søges løst indenfor den eksisterende 

samarbejdsstruktur i regi af rammeaftalen og sundhedsaftalen, med henvisning til at der er 

samarbejdsfora nok og herunder temagrupper som varetog opgaven. 
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Ift. fokusområde 3: Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende. På dialogmødet 

27/8 er nedsat en konferenceplanlægningsgruppe med repræsentanter fra Slagelse, Næstved 

og Socialtilsyn Øst. Gruppen som har afholdt 3 møder og udarbejdet vedhæftede udkast til 
invitation/program for dialogmøde med handicaprepræsentanter, politikere og styregruppen til 

afholdelse 7/4, 15-19 i Ringsted. Der lægges også op til, at KKR dialogforum giver eventuelle 

input på deres møde 16/12 se pkt. 4.J)   
 

Ift. fokusområde 4: Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt gav følgende 
kommuner på dialogmødet 27/8 tilsagn om deltagelse i en arbejdsgruppe, der skulle arbejde 

videre med dette fokusområde: Faxe (tovholder), Køge, Sorø, Ringsted og Slagelse. Faxe, 

Ringsted og Slagelse har bekræftet deres deltagelse, mens Køge og Ringsted ikke ønsker at 
deltage. På denne baggrund indstiller tovholderen at det drøftes på styregruppemødet hvem 

der skal løfte fokusområdet 
 

Ift. fokusområde 5: Afdækning af kapacitet og behov for tilbud. Det er besluttet at afvente 

resultatet af regeringens evaluering af socialområdet og derefter drøfte fokusområdet på 
førstkommende styregruppemøde. Slagelse fremlægger som eksempel en kort status på deres 

kapacitetsprojekt. 
 

Ift. fokusområde 6:  Bedre styringsdata og ledelsesinformation. Fokusområdet er drøftet på 

økonomigruppemøde 11/11 og der er nedsat en data-arbejdsgruppe med deltagelse af 
Slagelse, Næstved og Vordingborg og som har afholdt 1. møde 6/12: 

• Formålet med arbejdet med fokusområdet er bl.a. at øge gennemsigtigheden og 

datamuligheder er umiddelbart at forbedre VIVE analyserne, benytte ECO-nøgletal, 
udbrede K4-datasamarbejdet, benytte data fra partnerskabsprojektet eller KL’s   

nøgletal. Det væsentlige er hvilke data kommunerne synes de har brug for? Og hvilke 
data der skaber større gennemsigtighed? VIVE-analyserne er data om udgiftsniveau- 

pris og mængde – grundigt validerede data, men oplevelsen er at kommunerne ikke 

har brugt dem særligt meget. ECO-nøgletal er på meget overordnet niveau og 
spørgsmålet er hvad de kan bruges til?  

• Samlet vurderes det som mest hensigtsmæssigt at gå i dialog med VIVE ift. hvordan 
analyserne kan forædles og efterfølgende også overveje, hvordan data kommunikeres 

bedre ud til kommunerne. VIVE opleves også som gode og grundige 

samarbejdspartnere.  
• Spørgsmål er hvordan man kan supplere VIVE-analysen og gøre det nærværende for 

kommunerne? Og hvordan man kan udvikle de data der ligger så man kan få en bedre 

styringsmæssig forankring? Hvilke styringsdata kan medvirke til en stærkere styring af 
området. Hvordan får man skilt det ud som man kan styre på? 

• Arbejdsgruppen besluttede at kontakte VIVE ift. dialogmøde i uge 3. 
 

Tovholderne for de enkelte fokusområder giver en status for arbejdet på mødet. 

 
Indstilling: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 
• At styregruppen drøfter status og kommissorier/plan for de enkelte fokusområder og 

arbejdsgrupper samt den videre proces for arbejdet og tidsplan 

• At styregruppen udpeger tovholder fra styregruppen ift. det vakante fokusområde 5 
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• At styregruppen drøfter rammeaftale 2021-22 ift. den kommende rammeaftale 2023-24 
 

Beslutning: 
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Ift. fokusområde 1, opfordrer styregruppen til at Roskilde (Mette Olander som ny 

direktør og medlem af styregruppen pr. 1/1-2022) fortsætter som tovholder for 
fokusområdet. Styregruppen besluttede at indstille at centrale temaer under 

fokusområdet er: Samarbejde om rekruttering af plejefamilier, udvikling af 

kvalitetstilbud og samarbejde om forhandlerkurser, som meldes tilbage til Mette 
Olander. Fokusområdet drøftes igen på næste styregruppemøde med deltagelse af 

Mette Olander.  
• Ift. fokusområde 2, orienterede tovholderen om at fokusområdet belyses i allerede 

eksisterende fora dvs. der er ikke behov for at nedsætte flere fora, men for at 

koordinere og lægge pres gennem SAM og SKU (under sundhedsaftalen) og via 
netværksgruppen voksne sindslidende (under rammeaftalen). De største udfordringer 

er bl.a. at skabe forståelse for forskellen på behandlingspsykiatri og socialpsykiatri og 
arbejde med snitflader og overlevering.  

Styregruppen godkendte at der afrapporteres gennem opsummering af de forskellige 

gruppers drøftelse og herunder med fokus på tværgående indsatser f.eks.: Stepped 
Care, Projekt Rosa og IPS-projektet samt kompetenceudvikling og udvikling af 

samarbejdet. Kommunerne skal opleve at de ikke står alene og den overordnede 
udfordring er hvordan vi sammen bliver stærke nok til at skabe en fælles forståelse af 

fremtidens psykiatri. 

• Ift. fokusområde 3, drøftede styregruppen forslag til invitation og program og foreslog 
at introduktionen til rammeaftalen kom efter drøftelsen af øget borger og pårørende-

inddragelse og herunder spørgsmålet om hvordan vi kommer tættere på borgere og 

pårørende som særligt interessant for de nye byrådspolitikere. Dvs. rækkefølgen vil 
være først dialog med borgere og brugere og efterfølgende relatere til rammeaftalen. 

Samlet skal tydeliggøres at det handler om politikere og borgere og herunder at komme 
tættere på hinanden og at rammeaftalen bliver fortællingen om hvad rammen er. 

Faxe og Næstved lægger arrangementet ind i byrådets introduktionsprogram 

Styregruppen godkendte at planlægningsgruppen arbejder videre med omvendt 
prioritering og fastholder datoen. 

• Ift. fokusområde 4 blev det drøftet hvordan kompetenceudvikling af 
myndighedsmedarbejdere revitaliseres bl.a. via samarbejde med en af 

uddannelsesinstitutionerne f.eks. Professionshøjskolen Absalon og herunder også hjælp 

ift. at afdække kompetencebehov. Der er behov for opkvalificering medarbejderne også 
ift. konkrete her og nu opgaver samt ift. kompetencebehov afledt af den nye 

takstbekendtgørelse og for at indsamle erfaringer fra allerede eksisterende initiativer og 

projekter f.eks. taskforce-forløb. 
Kompetenceudvikling har også betydning for at rekruttere og fastholde medarbejdere. 

Styregruppen besluttede: 1) at arrangere en dag sammen for de kommuner som har 
været i taskforce-forløb med samling af den læring der har været og dialog med 

Socialstyrelsen ift. at facilitere en sådan læringsdeling/vidensdelingsdag. 2) Igangsætte 

konkrete initiativer ift. mere akutte her og nu- opgaver og behov. 3) Involvering af 
Absalon som samarbejdspartner ift. afdækning af kompetencebehov og definition af 

fælles opgave og herunder kontaktes Ringsted som har igangværende samarbejde med 
Københavns Professionshøjskole. 4) Ift. kompetencebehov pga. ny takstbekendtgørelse 

blev besluttet at finde en anden vej. Styregruppen nedsatte en arbejdsgruppe med 
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Slagelse, Holbæk, Guldborgsund, Faxe og Næstved – se dagsordenspunkt 4. for 
uddybning. 

• Ift. fokusområde 5 har man indtil videre afventet evalueringen, men da denne fortsat er 
forsinket blev det drøftet at igangsætte arbejdet og herunder ift. afdækning af 

fremtidens (behov for tilbud) og kapacitet f.eks. via spørgerunde ift. nærmeste 

samarbejdspartnere.  
Styregruppen besluttede at igangsætte arbejdet og Holbæk meldte sig som tovholder 

og Slagelse bidrager. Sekretariatet opstarter og understøtter arbejdet. 

• Ift. fokusområde 6 orienterede tovholderen (Slagelse) om at man har planlagt dialog 
med VIVE ift. at udvikle og udvide VIVE-rapporterne så de kan være redskaber ind i 

budgetarbejdet. Styregruppen drøftede fokusområdet og herunder ønske om fokus på 
effekt og effektmålinger. Der var enighed om at VIVE-rapporterne rummer gode data 

og VIVE er pt. det mest valide og realistiske for indeværende. Det blev drøftet hvilke 

data man kan hente andre steder fra. Både KL og Socialministeriet/Socialstyrelsen er i 
gang med ”data”-projekter (som ikke vurderes som alternativ til VIVE-analyserne), og 

disse undersøges nærmere via dialog med KL. Det blev betonet at status ift. VIVE-
analyserne er at der tidligere er besluttet at analyserne foretages hvert 2.-3. år (i 

stedet for årligt). Sidste VIVE-analyse blev offentliggjort september 2019 (med 2018-

tal). Det blev besluttet at gå videre med dialogen med VIVE og efterfølgende udarbejde 
oplæg til K17 ift. at få genbekræftet mandatet til VIVE-analyserne.  

Styregruppen besluttede at nedsætte en undergruppe som deltager i drøftelserne med 
VIVE, bestående af Slagelse, Faxe og Guldborgsund. På næste styregruppemøde (11/2-

2022) udarbejdes et fyldigt opfølgningspunkt. 

 
Bilag:  

• Link til materiale fra dialogmøde 27/8-2021:   

https://www.rs17.dk/arrangementer/dialogmode-om-implementering-af-rammeaftale-
2021-22/ 

• Kort om rammeaftale 2021-22 (1 side):  
• Kort overblik samlet over fokusområderne 1, 2,3, 4 og 6 - fra rammeaftalen, 

dialogmøde 27/8 og styregruppemøde 10/9. (fokusområde 5 afventer regeringens 

evaluering) 
• Fokusområde 1: Styrket mellem kommunalt samarbejde: Kommissorium fra Roskilde 

• Fokusområde 2: En sammenhængende indsats for borgere med psykiske 
vanskeligheder. 

• Fokusområde 3: Styrket samarbejde med brugere og pårørende: Udkast til invitation 

med kort program for dialogmøde med handicaprepræsentanter og politikere 7/4-2022 
• Fokusområde 6: Bedre styringsdata og ledelsesinformation: Uddrag fra referat af 

datapunkt på økonomigruppemøde 11/11  

 
 

3. Rammeaftale 2023-24 
 

Beslutningstema: Styregruppen drøfter ambitioner for rammeaftale 2023-24 samt proces og 

tidsplan og herunder ift. K17, KKR og netværksgrupperne 
 

Baggrund: 
På styregruppemøde 10/9 besluttede styregruppen at sætte punkt omkring ambitioner for / og 

samarbejde omkring rammeaftalen 2023-24 på næste styregruppemøde. Både strategisk i 

forhold til styregruppens samarbejde med K17 og KKR og praktisk ift. netværksgrupperne 

https://www.rs17.dk/arrangementer/dialogmode-om-implementering-af-rammeaftale-2021-22/
https://www.rs17.dk/arrangementer/dialogmode-om-implementering-af-rammeaftale-2021-22/
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Årshjul: Proces- og tidsplan rammeaftale 2023-2024 

Rammeaftale 2023-24 skal jf. den nye bekendtgørelse være godkendt af kommunerne senest 
1/12-2022. Det vil sige at aftalen skal være godkendt af KKR på deres møde 7/9 og af K17 på 

deres møde 26/8. Styregruppen har møder 26/6 og 12/8. Det vil være at foretrække at 

behandle aftalen på mødet 26/6 og med 12/8 som reservedato og absolut sidste mulighed. 
Efter behandling og godkendelse af rammeaftalen 2023-24 i KKR 7/9 sendes denne til 

behandling i kommunerne som senest 1/12 skal have godkendt aftalen. 

 
Grundet Covid-19 er implementeringen af rammeaftale 2021-22 blevet forsinket og det 

overvejes derfor at forlænge aftalen og herunder fokusområderne så de også gælder for 2023-
2024. Dette skal naturligvis godkendes af styregruppen, K17 og KKR samt drøftes med 

handicaporganisationerne i KKR Dialogforum.  

 
Tidligere rammeaftaler har involveret handicaporganisationer og handicapråd, 

udvalgspolitikere og direktører. Processen ift. rammeaftale 2021-22 bestod af kick-off-møde i 
november 2019, høring af aftaleudkast i handicapråd og udvalg primo 2020, dialogmøde med 

direktørkredsen i maj og det afsluttende dialogmøde med deltagelse af 

handicaprådsrepræsentanter, politikere og direktører i august 2020. Et planlagt møde med 
brugerrepræsentanter i marts 2020 blev aflyst pga. Covid-19. 

 
Ift. processen for rammeaftale 2023-24 skal det overvejes hvem der skal involveres og 

hvornår og herunder om processen skal være anderledes såfremt rammeaftalen for 2021-22 

forlænges til også at gælde for 2023-24. En evt. forlængelse skal drøftes i KKR Dialogforum og 
i KKR primo 2022, når det nye KKR er på plads efter kommunalvalget november 2021. Jf. 

KKRs mødekalender er første ordinære møde 23/3 og forudgående møde i K17 er 4/3 og i 

styregruppen 11/2. Den videre proces er bl.a. afhængig af resultatet af disse drøftelser 
 

Overvejelser omkring skabelse af ejerskab mv. i handicaporganisationer/råd og i de politiske 
udvalg bør ligeledes indgå i drøftelserne af processen omkring rammeaftale 2023-2024 jf. 

datoer i kursiv. 

 
Mødekalender for 2022 og mulige mødedatoer for evt. arrangementer ser pt således ud: 

Mødedato Mødetype og indhold 

17/1-2022 Møde i KKR – konstituerende møde i KKR 

11/2 Møde i Styregruppen – Behandling af forslag om forlængelse 

4/3 Møde i K17 – Behandling af forslag om forlængelse 

23/3 Møde i KKR – Behandling af forslag om forlængelse 

31/3-1/4 K17-seminar 

29/4 Møde i Styregruppen 

20/5 Møde i K17 

14/6 Møde i KKR 

24/6 Møde i Styregruppen – Behandling af forslag til rammeaftale 2023-24 

12/8 Møde i Styregruppen – Reservemøde ift. behandling af rammeaftale 

23-24  

26/8 Møde i K17 – Behandling af forslag til rammeaftale 2023-24 

7/9 Møde i KKR – behandling af forslag til rammeaftale 2023-24 

14/10 Møde i Styregruppen 

4/11 Møde i K17 
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22/11 Møde i KKR 

1/12 Senest godkendelse af rammeaftalen i Kommunerne 

Arrangementsdato Arrangementstype og indhold 

Primo 2022 Høring af rammeaftale 2023-24 i udvalg og handicapråd 

7/4 Kombineret Dialogmøde med brugerrepræsentanter om rammeaftale 

2023-24 og Konference/workshop med brugere og politikere (samt 
styregruppen) jf. fokusområde 3 med indledende introduktion til 

rammeaftalen for handicapråd og politikere efterfulgt af 

styregruppemøde 

29/4 Direktørmøde om rammeaftale 2023-2024 

24/6 Dialogmøde om rammeaftale 2023-24 med 
brugere/handicaprådsrepræsentanter, politikere og direktører 

efterfulgt af styregruppemøde 

 
Indstilling: 

Det indstilles: 
• At styregruppen drøfter ambitioner for rammeaftale 2023-24 samt proces og tidsplan 

og herunder ift. K17, KKR og netværksgrupperne 

• At styregruppen drøfter samarbejde omkring rammeaftalen 2023-24 og herunder ift. 
styregruppens og netværksgruppernes rolle 

• At styregruppen drøfter proces og tidsplan for rammeaftale 2023-24 og herunder ift. 
rammeaftale 2021-22 

 

Beslutning: 
• Styregruppen drøftede 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. Der arbejdes på muligheden om 
konkret forlængelse af rammeaftale 2021-22 til 2023-24 som lægges op til K17 og KKR. 

 
 

4. Specialiseringen på botilbud: Udfordringer med rekruttering og fastholdelse 

 
Baggrund 

Netværksgruppen Voksne handicappede har afholdt møde 30/11 og ønsker at styregruppen 
forholder sig til følgende: 

 

Specialiseringen på de kommunale botilbud er i fare pga. udfordringer med rekruttering og 
fastholdelse 

Flere kommuner i Region Sjælland oplever udfordringer med at rekruttere og fastholde 

kompetente med arbejdere på de specialiserede botilbud.  

Det er et generelt problem – i varierende omfang. Og problemet er voksende.  

Det giver udfordringer både mht. kvalitet og kapacitet. Udfordringer som også fremgår af 
Socialtilsynets rapporter. Hvis det ikke er muligt at rekruttere og fastholde kompetente 

medarbejdere, kan det få konsekvenser for tilbuddenes muligheder for at leve op til 

lovgivningens kvalitetskrav. Hvis tilbud af den årsag må lukkes, kan kommuner/region få 

svært ved at levere den kapacitet, vi har lovet i rammeaftalen.  
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Netværksgruppen vurderer at der er behov for en fælles strategi ift. hvordan vi forholder os til 
dette. Dette indbefatter også en dialog med Socialtilsynet, og hvordan Socialtilsynet kan 

hjælpe med at pege på løsninger. 

Indstilling: 

Det indstilles/ netværksgruppen indstiller: 

• At styregruppen drøfter problematikken og herunder 
a) Overvejer om der skal laves en fælles strategi 

b) Indleder en dialog med Socialtilsynet om problematikken  

 
Beslutning: 

• Styregruppen drøftede hvad der kan gøres i fællesskab for at understøtte rekruttering 
og fastholdelse og herunder hvem der skal involveres i arbejdet f.eks. 

uddannelsesinstitutionerne 

• Holbæk har gode erfaringer med partnerskabsaftale med Professionshøjskolen Absalon 
• Socialtilsyn Øst stiller gerne op, men ifølge Holbæk er de ikke nøgleaktør og andre 

nøgleaktører som er mere relevante skal i spil. Måske skal der også ses på den 
kvalitetsmodel som ligger. 

• Der opleves mangel på uddannede pædagoger, socialrådgivere etc. ift. handicap-og 

psykiatriområdet samt ældreområdet. 
• Der er brug for at få input fra kommunerne til uddannelsesinstitutionerne så 

uddannelserne matcher de kommunale behov samt involvere Socialstyrelsen og de 
faglige organisationer. 

• Der skal ”hurtig”-kvalificeres i nogle sammenhænge og på sigt skal alle relevante 

opkvalificeres. 
• Der blev orienteret om at der er en national aftale om udvidelse med 300 

uddannelsespladser på velfærdsområdet (de fire store velfærdsuddannelser): 

Udmøntningen i sjællandsregionen forventes også at ville omfatte flere pladser på 
pædagoguddannelsen. 

• Styregruppen drøftede at det er vigtigt at uddannelsernes indhold matcher behovet på 
voksenområdet og måske skal andre faggrupper involveres al a ”rette hænder til rette 

opgaver” og der var enighed om at der ligger en opgave på uddannelsesområdet 

• Styregruppen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe med Slagelse, Holbæk, 
Guldborgsund, Faxe og Næstved og herunder sikre involvering af de kommuner, hvor 

professionshøjskolen Absalon er placeret samt desuden en leder fra en større 
kommunal virksomhed. Ift. involvering af de faglige organisationer tages det med i 2. 

runde. 

 
 

5. Punkter til orientering: 

A) Regeringens evaluering af det specialiserede socialområde 
B) Foreløbigt nyt omkring den foreløbige takstbekendtgørelse 

C) Socialstyrelsens centrale udmeldinger  
D) Nationale standardkontrakter på børne- og ungeområdet  

E) Status for de særlige pladser 

F) Børnehuse takststruktur  
G) Orientering om møde med Ankestyrelsen 19/11 

H) Orientering om møde i Koordinationsforum 1/12 
I) Orientering om dagsorden til møde i KKR Dialogforum 16/12 

J) Nyt fra netværksgrupper og arbejdsgrupper 
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K) Nyt fra styregruppen og sekretariatet  
 

 
5. Punkter til orientering 

 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres 
 

Indstilling: 

Det indstilles: 
• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 
 

A) Regeringens evaluering af det specialiserede socialområde 

 
Baggrund: 

Regeringen igangsatte i sommeren 2020 en evaluering af det specialiserede socialområde.  
I evalueringens spor 1 er der udarbejdet en række analyser. Sideløbende afprøves i spor 2 en 

model for specialeplanlægning på det specialiserede socialområde på tre målgrupper: borgere 

med autisme, borgere med erhvervet hjerneskade og borgere med synsnedsættelse. På 
baggrund af dette skal de politiske partier drøfte, hvordan området bedst muligt indrettes 

fremadrettet i regi af evalueringens spor 3. Status pr. primo december 2021 er at evalueringen 
af det specialiserede socialområde er forsinket og en samlet evaluering er ikke offentliggjort 

endnu. 

 
Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

 
Bilag: 

• Kort beskrivelse af det igangsatte arbejde 
• www.sm.dk/arbejdsomraader/handicap/evaluering-af-det-specialiserede-

socialomraade. 

 
 

 
B) Ny takstbekendtgørelse og revision af takstaftale  

 

Baggrund: 
Det længe ventede forslag (se bilag) fra Social- og Ældreministeriet om ændring af reglerne 

om beregning af takster for sociale tilbud – opdeling i service- og basistakster er modtaget fra 

KL medio september og sendt i høring i økonomigruppen. KL har ønsket input til forslaget og 
særligt ift.: 

• Har I bemærkninger til forslaget til placering af omkostninger i henholdsvis basis- eller 
servicetakst? 

• Har I bemærkninger til, at det i modellen specifikt foreslås, at evt. over- eller 

underskud fra foregående år indregnes i basistaksten? 
• Har I bemærkninger til, at der lægges op til, at basistaksten er fast og ikke vejledende 

(dvs. den kan ikke forhandles eller differentieres)? 
• Er den skitserede proces/tidsplan (jf. nedenfor) realiserbar, særligt i forhold til 

implementering? 

http://www.sm.dk/arbejdsomraader/handicap/evaluering-af-det-specialiserede-socialomraade
http://www.sm.dk/arbejdsomraader/handicap/evaluering-af-det-specialiserede-socialomraade
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Økonomigruppens kommentarer er fremsendt til KL ultimo september (se bilag) og indgår i 
processen inden den endelige udarbejdelse af den ny finansieringsbekendtgørelse.  

 
Ift. den videre proces kommer der en egentlig høring af den nye bekendtgørelse senere. Den 

overordnede tidsplan er:  

• 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 

 
Økonomigruppen har nedsat en arbejdsgruppe til udarbejdelse af ny takstaftale som vil tage 

udgangspunkt i den nye takstbekendtgørelse og beskrivelse af de nationale standardkontrakter 

indgår også i den reviderede takstaftale. Pt. afventes modtagelsen af den nationale 
børnekontrakt. På økonomigruppemøde 11/11, blev det aftalt at arbejdsgruppen (Slagelse, 

Holbæk, Næstved og Roskilde) mødes i 1. kvartal af 2022 og at spørgsmål om 
overheadprocent ligeledes indgår i takstgruppens arbejde. 

 

Slagelse indleder punktet. 
 

Beslutning: 
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

• Det blev drøftet om kommunerne kan nå at omberegne 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 udvides 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 rammeaftalesamarbejder. 

 
Bilag: 

• Forslag til ændring af reglerne om beregning af takster for sociale tilbud – opdeling i 

basis og servicetakst 
• Bilag 1: Fordeling af omkostningstyper på basis- og servicetakst 

• Økonomigruppens kommentarer til opdeling i basis- og servicetakster 
• For uddybning se referat af økonomigruppemøde 11/11-2021 pkt. 4: 

https://www.rs17.dk/media/1llfvusx/referat-11-11-21.pdf 

 
 

C) Socialstyrelsens centrale udmeldinger  

 
Baggrund: 

Socialstyrelsen har i 2019/2020 udmeldt de tre områder: Udsatte kvinder med skadeligt 
rusmiddelforbrug, Borgere med udviklingshæmning og dom, Borgere med svære 

spiseforstyrrelser. Afrapporteringen på de 3 centrale udmeldinger indgår som bilag i 

rammeaftale 2021-22. Henover sommeren 2021 har været igangsat høringsrunder om CUerne 
fra Socialstyrelsen og primo oktober 2021 er der afholdt dialogmøde mellem de administrative 

styregruppeformænd og Socialstyrelsen (referat i bilag) og efterfølgende medio november 
2021 fremsendt en orientering til de administrative styregrupper (i bilag).  

 

https://www.rs17.dk/media/1llfvusx/referat-11-11-21.pdf
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Ift. CU om Borgerne med svære spiseforstyrrelser, forventer Socialstyrelsen at konkludere at 
behandlingen af den centrale udmelding afsluttes med begrundelsen om en tilstrækkelig 

tilbudsstruktur og fremadrettet tilrettelæggelse af indsatsen til målgruppen. Socialstyrelsen vil 
gennemføre nogle supplerende vurderingsaktiviteter og herunder besøge et udvalg af 

matrikelløse tilbud på området samt gå i dialog med sundhedsområdet om 

snitfladeproblematikker. 
 

Ift. CU om udviklingshæmmede med dom og behov for anbringelse i sikret afdeling, er der  

samlet givet udtryk for, at man ser positivt på etableringen af en sikret afdeling til målgruppen 
i Vestdanmark. Det kræver dog afklaring af en række forhold (se referat fra mødet med 

Socialstyrelsen 4/10), som skal håndteres i arbejdsgruppe i Social- og Ældreministeriet. 
Socialstyrelsen vil gøre status på proces og resultater i arbejdsgruppen januar 2022 mhp. at 

vurdere de næste skridt i sin sagsbehandling af den centrale udmelding.  KL er i dialog med 

ministeriet om det videre arbejde i arbejdsgruppe om Kofoedsminde.  
 

Ift. CU om udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug og behov døgnbehandling, vil 
Socialstyrelsen vil invitere til et arbejdsseminar i begyndelsen af 2022 om udviklingen fleksible 

løsningsmodeller for indsatsen til målgruppen af socialt udsatte gravide med skadeligt 

rusmiddelbrug. Efter arbejdsseminariet vil Socialstyrelsen vurdere, om der er grundlag for at 
drøfte konkrete løsningsforslag ift. en højt specialiseret og helhedsorienteret indsats for 

målgruppen med DAS’erne, og hvordan sagsbehandlingen af den centrale udmelding videre 
skal forløbe, herunder om der evt. er behov for en fornyet behandling af den centrale 

udmelding.  

 
Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

 
Bilag:  

• Referat fra møde med Socialstyrelsen 4/10 
• Orientering om de centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen modtaget 17/11 

 

 
D) Nationale standardkontrakter på børne- og ungeområdet 

 
Baggrund: 

På Styregruppemøde 25/6 blev styregruppen orienteret om status for de nationale 

standardkontrakter. De nationale standardkontrakter på voksenområdet er udsendt til 
kommunerne i marts 2021 og afløser rammeaftale sjællands voksenkontrakter, mens de 

nationale børnekontrakter er forsinket og forventes offentliggjort ultimo 2021/primo 2022. 

Indtil den nationale børne-og ungekontrakt er offentliggjort opfordres kommunerne fortsat til 
at anvende rammeaftale sjællands egne standardkontrakter. For at understøtte 

implementering af standardkontrakterne er nedsat en tværregional standardkontraktgruppe, 
hvor Sjælland er repræsenteret ved Marlene Winther Roskilde kommune og Lise Weinhandler 

region sjælland. 

 
Erfaringer med den nationale voksenkontrakter er sendt til sekretariatet løbende som har 

videresendt til KL, mens en egentlig evaluering forventes primo 2022.  
 

I forbindelse med implementering af rammeaftale sjællands egne kontrakter er tidligere 

afholdt en undervisningsdag. På økonomigruppemøde 11/11-2021 bakkede økonomigruppen 
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op om et tilsvarende arrangement i forbindelse med implementering af de nationale kontrakter 
når den nationale børnekontrakt er modtaget i 1. kvartal af 2022. 

 
Beskrivelse af de nye standardkontrakter mv. indgår i forbindelse med revision af takstaftalen. 

Jf. punkt 4B) 

 
Link til nationale standardkontrakter på voksenområdet (og rammeaftale sjællands kontrakt på 

børneområdet) ligger som en ”knap” på forsiden af rammeaftale hjemmeside 

 
Sekretariatet indleder punktet. 

 
Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

 
Bilag:  

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

 

 
E) Særlige Pladser på psykiatriområdet  

 
Baggrund: 

På styregruppemøde 10/9 blev styregruppen orienteret om status for de særlige pladser.  

Pr. 1/9 er 5 af de 23 pladser ommærket til almindelige psykiatripladser som anvendes som 
udslusningspladser for den almene psykiatri, mens 2 af de særlige pladser anvendes som 

udslusningspladser for de særlige pladser. Kommunerne betaler ikke for de ommærkede 

pladser, men betaler 75% af ikke udnyttede pladser. Aktuel belægning er 6 ud af 18 pladser, 
dvs kommunerne betaler 75% af de 12 pladser.  

 
Region sjælland har sammen med rammeaftalesekretariatet planlagt en række 

informationsaktiviteter med webinar for kommunerne om de særlige pladser 7/1-2022 

efterfulgt af kommunebesøg på de særlige pladser i 1. kvartal af 2022. Region sjælland har pr. 
2/12 udsendt invitation til webinar til centerchefer med opfordring til videresendelse til 

myndighedschefer og vedhæftet informationsfolder til fagperson. Region Sjælland sender 
medio december julekort med invitation til kommunebesøg på de særlige pladser til 

kommunerne og nytårshilsen med reminder ift. tilmeldingsfrist 11/1-2022. Endelig har 

Psykiatrien har udarbejdet intern retningslinje omkring Psykiatriens mulighed for at sende 
anmodning til visitationsforummet. Styregruppen for de særlige pladser afholder møde 10/12, 

hvor planen drøftes. 

 
Allan Ruders som sidder i styregruppen for de særlige pladser indleder punktet. 

 
Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

• Tovholderen orienterede supplerende at udfordringen er hvordan der skabes reel 
kapacitet på området og der er udfordringer i pladsernes konstruktion også jf. at 

kommunerne ikke oplever behov for den slags pladser og det er relevant at kontakte KL 
• Styregruppen besluttede at bakke op om tovholderens henvendelse til KL 

 

Bilag: 

https://www.rs17.dk/standardkontrakt/standardkontrakt/
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• Dagsorden fra møde i styregruppen for de særlige pladser 10/12 
• Invitation til informationsmøde/webinar 7/1, 9-10 fra de særlige pladser udsendt 2/12 

• Ny opdateret folder fra de særlige pladser til fagpersoner 
• Psykiatriens hjemmeside for de særlige pladser. 

 

 
 

F) Børnehus Sjællands takster  

 
Baggrund: 

Børnehusets takster er godkendt af Børne- og Skoleudvalget i Næstved 27/9.  
 

Indstilling: 

Det indstilles: 
• At styregruppen tager orienteringen til efterretning og at sagen videresendes til 

orientering til K17 og KKR. 
 

Beslutning: 
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

• Sagen videresendes til orientering til K17 og KKR  
• Næstved orienterede om at Børnehus Sjælland bliver en del af aktiviteten omkring og 

får en ekstra ydelse ift. området ”når børn krænker børn”. 
 

Bilag:   

• Børnehus takster 2022 
 

 

G) Møde mellem kommunerne i KKR Sjælland og Ankestyrelsens Dialogforum 19/11 
 

Baggrund: 
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 afholdt møde mellem de sjællandske kommuner og Ankestyrelsen, med følgende 

dagsorden: 
1. Introduktion til formål med mødet  

2. Præsentationsrunde  

3. Præsentation af Dialogforum og underudvalg, herunder deres opgave og afsæt  
a. Baggrund  

b. Formål  
c. Deltagere  

d. Arbejdsopgaver  

4. Kommuners oplevelse af samarbejdet med Ankestyrelsen 
a. Hvilke udfordringer og muligheder oplever kommunerne i samarbejdet med Ankestyrelsen? 

 

Der vil på mødet blive givet en orientering 
 

Beslutning: 
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

 

https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/behandlingssteder/afsnit-s4-vordingborg/foldere/Sider/default.aspx
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Bilag: 
• Dagsorden til møde med Ankestyrelsen 19/11 

 
 

H) Orientering om møde i Koordinationsforum 1/12 

 
Baggrund: 

Der er 1/12 afholdt møde i KL’s Koordinationsforum med følgende punkter på dagsordenen:  

1.Opfølgning på centrale udmeldinger  
2. Kapacitet på sikrede institutioner  

3. Tiårsplan og de særlige pladser i psykiatrien  
4. Øvrig opfølgning fra møder i koordinationsforum  

a) Opfølgning dokumentationskrav og Tilbudsportalen 

b) Opfølgning overlap mellem tilsyn  
c) Opfølgning kommunikationsområdet  

d) Opfølgning Døvekonsulentordningen  
5. Gensidig orientering  

 

Ift. punkt 2 om kapacitet på de sikrede institutioner har rammeaftalesekretariaterne undersøgt 
en række spørgsmål regionalt i forhold til udviklingen i efterspørgsmål efter sikrede pladser, 

delvist lukkedes pladser og sociale pladser.   
 

For Sjællands vedkommende oplever over halvdelen af de sjællandske kommuner udfordringer 

med at finde sikrede og delvist sikrede pladser samt øget behov for sociale anbringelser. 10 
kommuner oplever udfordringer med at finde sikrede pladser, mens 9 kommuner oplever 

udfordringer med at finde delvist sikrede pladser. 9 kommuner oplever øget behov for sociale 

anbringelser på sikrede institutioner. Kommunerne har ca. 14-20 sager årligt, hvor der ikke er 
plads på de ønskede sikrede institutioner. Kommunerne har ca. 25-41 sager årligt hvor der er 

behov for anbringelse på en delvis sikret plads. Ift. sikrede pladser opleves generelle 
udfordringer med at få plads og herunder særligt på Sjælland. 9 kommuner vurderer at der 

bør være flere delvist sikrede pladser i region sjælland. Ift. sikrede pladser og sociale 

anbringelser på sikrede institutioner vurderer kommuner generelt at der ikke er gode 
alternativer. Dels er det ikke ønskeligt med afsoning i arresthuse og fængsler og dels er andre 

alternativer som botilbud og enkeltmandstilbud dyrere og dårligere. (se bilag for uddybning) 
 

Hvis der er behov for at etablere yderligere pladser på sikrede institutioner, skal dette ske i 

dialog med Danske Regioner om placering de ekstra pladser og herunder er det den 
umiddelbare vurdering at en udvidelse skal ske ved at udvide med en ekstra afdeling på en af 

de sikrede institutioner. På tværs af de 5 regioner er mulighederne pt. at åbne 5 permanente 

pladser på Bakkegården (Sjælland), at permanentgøre 3 flexpladser i Jylland: 2 på 
Kompasset(Nord) og 1 på Egely (Syd) og at videreføre de nuværende 3 flexpladser på Sølager 

(Hovedstad) som flexpladser.  
 

På møde i Koordinationsforum blev det besluttet at rammeaftalesekretariaterne undersøger 

spørgsmålet om kapacitet yderligere ved at involvere tilbudssiden mv. (antal afviste mv.) 
Sekretariaterne har afholdt møde primo december og med KL medio december ift. at lægge en 

plan for den videre undersøgelse og proces. 
 

Der vil på mødet blive givet en orientering 

 



 

  Side 16 af 18 sider 

 

Beslutning: 
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

• Der er 14/12 afholdt ekstraordinært møde i Koordinationsforum, hvor det er besluttet 
at åbne 5 sikrede pladser på Bakkegården i region Sjælland, (der kan stå klar om 6 

uger) og permanentgøre 3 flexpladser i Vestdanmark. 

• Der er behov for en mere sammenhængende plan ift. de sikrede pladser, hvor der bl.a. 
opleves vandring fra Øst til Vest og region Syd har igangsat en analyse for at forbedre 

beslutningsgrundlaget. Ift. de sociale anbringelser har kommunerne muligheder for at 

overveje andre løsninger end anbringelse og pladser på sikrede institutioner. 
• Ift. domfældte voksne udviklingshæmmede, hvor Kofoedsminde i region sjælland pt. er 

eneste tilbud, er der overvejende tilslutning ift. at etablere pladser i Vestdanmark. Der 
er nedsat en ministeriel arbejdsgruppe som bl.a. ser på de domstyper borgerne får. 

• Styregruppen orienteres når der er nyt fra Koordinationsforum og herunder på det 

sikrede område og ift. de domfældte udviklingshæmmede. 
 

Bilag: 
• Dagsorden fra møde i Koordinationsforum 

• Tilbagemelding fra Sjælland ift. kapacitet på de sikrede institutioner.  

 
 

 
I) Orientering om dagsorden til møde i KKR Dialogforum 16/12 

 

KKR Dialogforum afholder sidste møde i indeværende valgperiode 16/12, med følgende 
dagsorden: 

1. Status for evalueringen af det specialiserede socialområde  

2. Fokusområde 3. Styrket samarbejde med borgerne og deres pårørende – arbejdet med 
konference i foråret 2022  

3. Evaluering af arbejdet i dialogforum Sjælland i valgperiode 2018- 2022  
4. Eventuelt 

 

Beslutning: 
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

 
Bilag:  

• Dagsorden til møde i KKR-Dialogforum 16/12 (udsat fra 4/11) 

 
 

J) Nyt fra KKR og K17 – Mødekalender 2022 

 
KKR og K17 har afholdt seneste og sidste møder i 2021 hhv. 13/10 og 3/12. 

 
Mødekalender for rammeaftalestyregruppen, K17 og KKR 2022. Styregruppens møder er 

placeret ca. 14 dage før de møder i K17 som er efterfulgt af møder i KKR 

Møde i styregruppen 2022 Møde i K17 2022 Møde i KKR 2022 

  17/1 

11/2 4/3 23/3 

 31/3-1/4 (Seminar)  

29/4 20/5 14/6 

24/6  og 12/8 (reserve) 26/8 7/9 
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14/10 4/11 22/11 

 

Beslutning: 
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

 

Bilag: 
• Referat af møde i KKR 13/10: https://www.kl.dk/media/29060/referat-kkr-sjaelland-

den-13-okober.pdf 

• Referat af møde i K17 3/12 
 

 
K) Nyt fra netværksgrupper og arbejdsgrupper 

 

Økonomigruppen har 11/11 holdt møde bl.a. med kommunernes databehov (jf. fokusområde 
6: bedre styringsdata og ledelsesinformation), takster og standardkontrakter på dagsordenen. 

Netværksgruppen for voksne Sindslidende har afholdt møde 26/11 og her blev bl.a. orienteret 
om at tovholder Kurt Hjortsø fra Roskilde stopper og afløses af Corna Buus-Hinkler fra Køge.    

Ift. Netværksgruppen for specialundervisning og hjælpemidler afløser Næstved Slagelse som 

kontaktperson i styregruppen og Næstved er også tovholder for netværket. 

Arbejdsgruppen for neurorehalibitering og kompetenceudvikling har afholdt tre 

temadage/webinarer 28/9-2018, 8/12-2020 og senest 4/6. Næste temamøde/webinar afholdes 
når Hvidbogen om rehabilitering og anbefalinger fra Socialstyrelsen er offentliggjort 

forventeligt marts-april 2022. 

 
Der vil på mødet blive givet en orientering 

 

Beslutning: 
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

 
Bilag: 

• Referat fra møde i økonomigruppen 11/11-2021 

• Referat fra møde i netværksgruppen Voksne sindslidende 26/11 
• Hvidbog: https://www.rehabiliteringsforum.dk/Nyheder/hvidbog-20/horing/ 

 
 

L) Nyt fra styregruppen og sekretariatet  

 
Mette Heidemann er pr. 1/12 udtrådt af styregruppen pga. jobskifte fra Roskilde til Fredericia 

og afløses af Mette Olander, der er ny direktør i Roskilde pr. 1/1-2021 

 
Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 
• Rammeaftale Sjælland har en solid økonomi med frie midler som giver mulighed for køb 

af analyser og anden bistand samt afholdelse af arrangementer mv. og herunder ift. 

arbejdet med de enkelte fokusområder. 
•  2-3 områder er særligt økonomisk relevante: spørgsmålet om mellemkommunal 

refusion, VIVE-analyser og spørgsmålet om det giver mening at samtænke 
sundhedsaftalen og rammeaftalen jf. at der er en række snitflader ift. sundhedsaftalen. 

 

https://www.kl.dk/media/29060/referat-kkr-sjaelland-den-13-okober.pdf
https://www.kl.dk/media/29060/referat-kkr-sjaelland-den-13-okober.pdf
https://www.rehabiliteringsforum.dk/Nyheder/hvidbog-20/horing/
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Bilag: 
• Oversigt over Rammeaftale Sjællands økonomi. Forventet regnskab 2021 og budget 

2022 
 

6. Evt. 

 
Guldborgsund orienterede om deres deltagelse i temamødet vedr. fælleskommunale 

pejlemærker og sundhedsklynger 23/11, hvor der bl.a. blev drøftet problemstillinger ift. 

snitflade-samarbejder og hvordan kommunerne får skabt kommunalt ejerskab som står mål 
med det regionale ejerskab. 

 
Næstved deltager i rets-psykiatrisk råd en gang om året og orienterede om at Rigsrevisionen 

har udtrykt kritik ift. borgere med dom som er på botilbud. 

 
Næste møde 11/2, 9-12 i Slagelse (hvis det kan lade sig gøre fysisk ellers virtuelt) 


