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Nyhedsbrev
2016 er et travlt år med mange spændende opgaver. Foråret og sommeren har bl.a. budt på
rammeaftale 2017, en central udmelding om borgere med spiseforstyrrelse og KORA
analyserne.
Hen over efteråret venter et ligeså spændende arbejde med at få udviklet en ny proces for
rammeaftale 2018, hvor politisk involvering og ejerskab kommer i fokus.
Ligesom der er igangsat en proces for at få udarbejdet en ny økonomianalyse.
Rammeaftale 2017
Rammeaftale 2017 er behandlet i styregruppen, K17 og KKR, og den behandles i kommunerne
her efter sommerferien.
På kapacitetssiden opleves overordnet balance mellem udbud og efterspørgsel, og mellem
behov og udbudte tilbud. Det forventes der efterspørges flere plejefamilier, kommer flere
senhjerneskadede borgere, og der forventes mangel på pladser på herberg og forsorgshjem.
I udviklingsstrategien sættes der fokus på:


Eventuel central udmelding



Kommunikationsområdet – fortsat fra 2016



Økonomi – fortsat fra 2016



Hjemløshed/socialt udsatte – ny



Bedre kvalitet i støtten til borgere i grænseområdet mellem psykiatri-, socialpsykiatriog misbrugsområdet og som har voldelig risikoadfærd - ny



Proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018 - ny

Link til rammeaftalen
Central udmelding om borgere med spiseforstyrrelse
I november 2015 udsendte Socialstyrelsen en central udmelding om borgere med
spiseforstyrrelser. Sekretariatet har udsendt spørgeskemaer til kommunerne, og i samarbejde
med regionen er udarbejdet rapport om status på området.
Kommunerne oplever udbuddet af højt specialiserede indsatser som tilstrækkeligt, men at
målgruppens begrænsede størrelse betyder at kendskabet til målgruppens behov og relevante
tilbud kunne være større. Kommunerne oplever at sektorovergange mellem psykiatri og
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socialområdet er en udfordring, og et centralt tema er, hvordan samarbejdet mellem
sektorerne kan forbedres.
Rapporten behandles i kommunerne samtidig med Rammeaftale 2017.
Link til materiale om den centrale udmelding

KORA analyse
KORA analysen er behandlet i styregruppe, K17 og KKR, og i juli måned er rapporten på
voksenområdet sendt til politisk behandling i kommunerne. Rapporten på børneområdet er
netop sendt til kommunerne.
Overordnet viser analyserne bl.a., at kommunernes udgifter til voksenområdet pr. 18-64 årig
er steget fra 2010 til 2014. I samme periode er antallet af botilbudsmodtagere steget, mens
enhedsudgifterne til botilbud er faldet.
På voksenområdet viser den regionale benchmarking, at kommunerne i Region Sjælland i 2014
brugte en større andel (61 pct.) af deres samlede botilbudsudgifter til at købe pladser hos
eksterne leverandører end kommunerne i de øvrige regioner (51-56 pct.). Den større samlede
købsandel dækker bl.a. over et relativt højt niveau af køb hos private leverandører (22 pct.).
Overordnet set viser analyserne, at kommunernes udgifter til det specialiserede børneområde
pr. 0-22 årig er faldet fra 2010 til 2014. I samme periode er andelen af
foranstaltningsmodtagere faldet, mens enhedsudgifterne til sociale foranstaltninger er steget
blandt kommunerne i Region Sjælland. Der er færre børn, der modtager en social
foranstaltning i kommunerne, end man statistisk skulle forvente ud fra børnenes sociale
baggrund.
På børne-/ungeområdet viser den regionale benchmarking, at kommunerne brugte en relativ
stor del deres samlede anbringelsesudgifter til at købe pladser hos eksterne leverandører. I
Region Sjælland er købsandelen 61 pct., hvor den i de øvrige regioner er mellem 48 pct. og 63
pct.. Den større samlede købsandel dækker bl.a. over et relativt højt niveau af køb hos private
leverandører (36 pct.).
Takstanalyse budget 2016 og fremover
Takstanalysen er behandlet som orienteringssag på styregruppemødet i august, dernæst i K17
og sendes til KKR. Takstanalysen viser, at kommunerne samlet set overholder den udmeldte
pris- og lønudvikling på max 1,6 %. Der er dog store forskelle kommunerne imellem.
Link til takstanalysen
En arbejdsgruppe under økonomigruppen er i øjeblikket ved at se på indhold og udformning af
de fremtidige økonomianalyser. Styregruppen har bl.a. bedt om at der kommer fokus på
målgrupper, og at der sker en opdeling mellem voksen- og børneområdet. Det forventes at
arbejdsgruppen har et forslag klar til efteråret.
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Regnskab 2015
Skemaer til regnskab 2015 er udsendt til kommunerne 23. juni. Alle kommuner har svaret og
økonomigruppen udarbejder analyse i løbet af efteråret. Fremover vil kommunerne på skift
udarbejde økonomianalysen.
Opkrævning af bidrag til sekretariatet
Efter sommerferien er udsendt faktura til kommunerne på det årlige sekretariatsbidrag. Der er
betalingsfrist den 3. oktober.

Nyttig info - kontaktpersoner i kommunerne
Sekretariatet har opdateret listen over rammeaftalekontaktpersoner i kommunerne. Der er
tidligere udarbejdet en opgavebeskrivelse for kontaktpersoner. Begge dokumenter ligger på
RS17.dk´s hjemmeside.
Link til netværksgrupperne
Misbrugsprojektet
Den nye statusundersøgelse følger strukturen i den tidligere undersøgelse fra 2014. KL´s 12
anbefalinger er omdrejningspunktet for undersøgelsen. Undersøgelsen bygger på data fra 3
kildetyper: Et kvantitativt spørgeskema til hver kommune, en kvalitativ evalueringsworkshop i
hver af de tre kommuneklynger, og endelig er der indsamlet nogle enkelte overordnede
statistiske oplysninger fra kommunerne i den nye undersøgelse.
Den nye undersøgelse er gennemført i februar 2016. Den viser, at der er sket en udvikling,
hvor kommunerne samlet set i højere grad lever op til KL´s anbefalinger, men den viser også,
at kommunerne som helhed fortsat ikke lever op til KL´s anbefalinger.
Kommunikationsområdet
Der er nedsat en projektgruppe, der har udarbejdet kommissorium for fælles strategi på
kommunikationsområdet. Projektgruppen skal belyse:
1. Kommunikationscentrenes abonnementer, priser og serviceniveauer med henblik på øget
gennemsigtighed.
2. Mulige finansieringsmodeller samt muligheden for en øget fleksibilitet i betalingsaftalerne.
3. Mulighederne for etablering af et udviklingsfællesskab på tværs af kommunikationscentrene.
4. Forsyningssikkerhed med særlig vægt på taleområdet
Slagelse er tovholder for gruppen, og der er deltagelse af Næstved, Roskilde, Holbæk,
Kalundborg, Vordingborg, Greve og Sorø kommuner.
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