
 

Referat Økonomigruppemøde 

 

Mødedato Torsdag den 16. november 2017 

Tid Kl. 13-15 

Sted Torvegade 15, 4200 Slagelse - Mødelokale 3 på 1. sal 

  

Mødedeltagere 

Ringsted, Slagelse, Vordingborg, Lolland, Region Sjælland, Holbæk, Kalundborg,  

 

Povl Skov, Sekretariatet rammeaftale Sjælland, Slagelse 

 

Afbud 

Guldborgsund, Greve, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Sorø, Solrød, Næstved, (Faxe), 

(Stevns) 

 

 

1.Godkendelse af referat fra møde 10/8-2017 

 

Lolland og Roskilde foreslår at referatet præciseres vedrørende buskørsel, således at 

taksterne ændres med virkning fra 1. januar 2018. Der kan ikke nås at beregne nye takster 

for 2017 på nuværende tidspunkt. Desuden skal der fastlægges et serviceniveau for buskørsel 

i botilbud og hvad borgeren evt. selv må afholde. 

 

Beslutning: 

• Referatet blev godkendt med ovenstående tilføjelse 

 

Bilag: 

• Referat fra økonomigruppemøde 10/8-2017  

 

 

 2. Siden sidst:  

• Styregruppemøde 15/9, møde i K17 29/9 og i KKR 11/10. 

 

Sekretariatet orienterer 

 

Bilag:  

• Referat fra styregruppemøde 18/8 

https://rs17.dk/media/14241/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_18082

017_revideret.pdf 

• Referat fra styregruppemøde 15/9 

https://rs17.dk/media/14248/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_15092

017.pdf 

• Referat fra møde i KKR Sjælland 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_84362/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-

lland_den_11.PDF 

 

Beslutning: 

• Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

 

3. Status for Samråd for Domfældte udviklingshæmmede og herunder takstmodel 

 

Styregruppen, K17 og KKR har besluttet at etablere et samråd for domfældte 

udviklingshæmmede som finansieres vi en takstmodel med en forventet pris på 15-20.000 pr. 

  

www.RS17.dk 

 

 

 

 

 

https://rs17.dk/media/14241/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_18082017_revideret.pdf
https://rs17.dk/media/14241/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_18082017_revideret.pdf
https://rs17.dk/media/14248/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_15092017.pdf
https://rs17.dk/media/14248/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_15092017.pdf
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_84362/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-lland_den_11.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_84362/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-lland_den_11.PDF
http://www.rs17.dk/
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sag. Der forventes ca. 30 sager og Næstved varetager sekretariatsopgaven. Der afholdes et 

opstartsmøde ultimo november med deltagelse af Næstved, fagpersoner fra Lolland og 

Slagelse samt sekretariatet. 

 

Bilag:  

• Referat fra møde i KKR 11/10-2017 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_84362/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-

lland_den_11.PDF 

 

Beslutning: 

• Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

4. Status for Særlige pladser i psykiatrien – herunder høring af bekendtgørelse om 

handleplan og bekendtgørelse om betaling mv. samt møde i KL 9/11 og status fra 

Region Sjælland  

 

Sekretariatet og Region Sjælland orienterer 

 

Følgende fra Region Sjælland: 

Den endelige takstbekendtgørelse foreligger endnu ikke, så der kan være behov for 

efterfølgende rettelser. Det bemærkes, at der i udkast til bekendtgørelse ikke er taget højde 

for eventuel efterregulering. Økonomigruppen har i diverse mailkorrespondance rejste en 

række ”bekymringspunkter”. 

• Sammenblanding af takstfinansiering og objektiv finansiering 

• Udgiftsfordelingen mellem kommune og region – hvordan sikres driftsoptimering? 

• Fremtidige kapacitetstilpasning? 

• Efterregulering? 

• Andet? 

På mødet drøftes de forskellige udfordringer mv. 

 

Bilag: 

• Bemærkninger til KL 

• Høringssvar fra KL til ministeriet 

• Høringssvar fra Styregruppen til ministeriet 

• Udkast til betalingsaftale fra region Sjælland 

 

Beslutning: 

• Sekretariatet og Region Sjælland orienterede.  

• Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning og drøftede sagen.  

• Region Sjælland anførte at bekymringspunkerne langt hen ad vejen er nogle, der ikke 

kan gøres meget ved lokalt, idet konstruktionen er politisk bestemt. Ved at drøfte 

sagen kan klargøres hvad der er vilkår og hvad der kan gøres noget ved. 

• Lolland anbefalede særskilt bogføring ift. de særlige pladser 

• Der orienteres løbende og igen på næste møde 

 

 

5.Økonomi og styring og herunder VIVE-analyse jf. rammeaftalens flerårige strategi 

 

Kontrakt og tilbud fra VIVE er sendt til høring i økonomigruppen som har stillet følgende 

spørgsmål til VIVE som er besvaret jf. nedenfor i bilag 
  
Bilag: 

• Referat møde i KKR Sjælland 11/10 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_84362/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-

lland_den_11.PDF 

• Kontrakt og tilbud fra VIVE 

• Økonomigruppens spørgsmål til VIVE og VIVES svar  

 

Orientering: 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_84362/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-lland_den_11.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_84362/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-lland_den_11.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_84362/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-lland_den_11.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_84362/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-lland_den_11.PDF
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• VIVE-analysen gennemføres fra april-august samtidig med kommunernes redegørelse 

for styringstiltag. I efteråret 2018 afholdes direktørmøde om styringsinformation 

jf.fokusområde 5 i rammeaftale 2018-2019 og med forventet deltagelse af 

økonomigruppen. Det er besluttet i KKR at kommunerne årligt skal redegøre for 

takstændringer. 

 

Beslutning: 

• Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning 

• Økonomigruppen anførte at der er særlige problematikker på børneområdet som der 

bør være opmærksomhed på 

• Økonomigruppen orienteres og inddrages løbende i økonomianalysen 

 

 

6.Fokusområder 2018-2019 i styringsaftalen 

 

Sekretariatet orienterer 

 

Orientering: 

• Arbejdet med fokusområderne i rammeaftale 2018-2019 startes op i 2018 

• Økonomigruppen forventes inddraget i arbejdet med fokusområderne 5-7 i 

styringsaftalen 

 

Beslutning: 

• Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning 

 

Bilag:  

• Rammeaftale 2018-2019 https://rs17.dk/media/13347/rammeaftale_14.06.17.pdf 

 

 

7. KL koordinationsforum 10/11 og herunder særligt projekt om incitamenter på 

botilbudsområdet jf. drøftelser på KL koordinationsforum 

 

Sekretariatet orienterer 

 

Bilag:  

• Referat fra møde i Koordinationsforum 10/11 

• Overvejelser om projekt om incitamenter på botilbudsområdet 

 

Beslutning: 

• Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning 

• Ift. projekt om incitamenter på botilbudsområdet anførte økonomigruppen at der 

udover den økonomiske vinkel og også bør være et fagligt fokus. 

• Økonomigruppen fremsender evt. kommentarer til projektet om incitamenter på 

botilbudsområdet til sekretariatet som ekspederer dem videre til KL 

 

 

8. Status for udviklingsprojekt omkring specialiserede ydelser og takster mv. 

Katalog for specialiserede ydelser på autismeområdet 

 
Styregruppemøde godkendte i møde d. 13/1 projektforslaget til Behov for at arbejde med 

andre former for specialisering – typisk ydelser, der udgøres af en afgrænset del af en 

traditionel plads. 

 

Projektet er forankret i ekspertpanelet og tager afsæt i autismeområdet. De deltagende tilbud 

er Autisme Center Vestsjælland, Himmelev og Autismecenter Storstrøm. Erfaringerne fra 

projektet vil efterfølgende kunne overføres til andre specialiserede områder.  

  

Projektet er gennemført i to dele.   

 

https://rs17.dk/media/13347/rammeaftale_14.06.17.pdf


  Side 4 af 6 sider 

 

Første del var dialog mellem kommuner og autismetilbud, der fandt sted på en workshop d. 5. 

maj. Workshoppen formål var at indkredse på den ene side, hvilke ydelser kommunerne 

kunne have behov for og på den anden side, hvilke ydelser tilbuddene ville have mulighed for 

at levere. Resultatet var oplæg i stikord til, hvilke specialiserede ydelser, som der var 

interessante at arbejde videre med. 

  

I projektets anden del har autismetilbuddene arbejdet med at præsentere de ydelser, de har 

mulighed for at levere inden for de kategorier, som er efterspurgt af kommunerne, herunder 

at klargøre til hvilken pris, ydelserne kan leveres. Dette arbejde er resulteret i det katalog for 

specialiserede ydelser, der nu kan præsenteres.  

 

Spørgsmålet om valg af model for beregning af ydelsernes pris blev drøftet i møde mellem 

tilbuddene og repræsentanter for økonomigruppen d. 28. juni. Konklusionen på drøftelsen 

blev, at tilbuddene skulle beregne timepriser på vilkår som IDV. Den konklusion er 

præsenteret for styregruppe ved mødet i september. Timepriserne er således 

omkostningsbaserede og svarer til de timepriser, der anvendes ved øvrigt salg af 

enkeltydelser.  

 

Den videre plan er at udsende ydelseskataloget til kommunerne og efter 6 til 9 måneder 

(afhængig af det volumen som køb og salg af de nye ydelser får) at evaluere projektet som 

baggrund for oplæg til styregruppen om evt. at udbrede projektet til andre målgrupper.  

 

Projektet har sammenhæng med det fokusområde 3 i rammeaftalen for 2018 og 2019 der 

handler om at få delt erfaringer fra de specialtilbud, der er beliggende i regionen.    

 

Resultat af foreløbig proces, herunder kataloget fremlægges for økonomigruppen forud for 

styregruppens behandling 8.12.2017. Særligt ønskes en vurdering af, om økonomigruppen ser 

andre principper for beregning af prisen for ydelserne.  
 

Bilag: 

• Katalog for specialiserede ydelser på autismeområdet 

 

Beslutning: 

• Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning 

• Det blev anført at der allerede eksisterer mulighed for at afregne konsulentydelser på 

timebasis 

• Økonomigruppen udtrykte ros til arrangementer hvor bestillere møder udbydere og 

støtter fortsatte initiativer som skaber forbindelse mellem udbydere og bestillere. 

 

 

9A. Takst som en afgørelse 

Lolland Kommune har fået denne afgørelse og orienterer om sagen 

 

Bilag: 

• Takst som en afgørelse  

 

Beslutning: 

• Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

9B. Socialtilsyn Øst.  

 

Punktet er tilføjet efter udsendelse af dagsorden og behandles i sammenhæng med punkt 9A. 

 

Bilag:  

• Baggrundsbilag ift. STØs takster fra John Frejlev. 

 

Beslutning: 

• Lolland kommune anbefaler, at Socialtilsyn Østs takster præsenteres på samme måde, som 

Socialtilsynet gennemgår de sociale tilbuds økonomi på - jævnfør Lov om Socialtilsyn 
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paragraf 17, stk 1-4. Der anbefales især at følge paragraf 17 for så vidt angår gennemgang 

af udgifter til ledelse og personale. 

• Økonomigruppen tilsluttede sig Lollands kommunes anbefaling. 

 

 

10.  Brutto-nettotakster 

Håndtering af egenbetaling fra borgerne i §§ 108, 109 og 110 tilbud  
Skal beløbet indgå i taksten og sendes til handlekommune, som tager stilling til opkrævning af 

borgeren og indhenter betaling fra egen borger? Eller alternativt uddelegerer til 

opholdskommune efter beslutning om borgers betaling.  

 

Sekretariatet har kontaktet KL som har svaret at Bekendtgørelsen har været i høring og det 

fremgår, at det er handlekommunen, der skal opkræve egenbetalingen.  
  

Bilag: 

•        https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60911 

 

Orientering: 

•       Bekendtgørelsen omhandler §§ 109 og 110, hvor borgerne er selvvisiterende. Her er 

der nu fastsat et beløb, der gælder hhv. alle krisecentre og forsorgshjem. Driftsherren 

sender regningen for borgerens ophold og egenbetaling til handlekommunen. Det er 

kun handlekommunen, der kan opkræve egenbetalingen fra borgeren (eller beslutte at 

nedsætte eller undlade at opkræve egenbetaling): 

 

”Udkast til bekendtgørelse om egenbetaling for ophold på kvindekrisecentre og 

forsorgshjem, som er en helt ny bekendtgørelse, der fastsætter satserne og reglerne 

for egenbetaling for ophold på boformer efter servicelovens §§ 109 (kvindekrisecentre) 

og 110 (forsorgshjem og herberger). Med bekendtgørelsen fastsættes satserne for 

egenbetaling til 84 kr. pr. døgn for ophold på kvindekrisecentre og 87 kr. pr. døgn for 

ophold på forsorgshjem og herberger. Satserne er fastsat ud fra gennemsnit af de 

eksisterende egenbetalingsniveauer og dækker betaling for logi, herunder for eventuelt 

medfølgende børn. Egenbetalingen opkræves af handlekommunen, som efter 

ansøgning fra en borger kan træffe beslutning om bortfald eller nedsættelse af 

egenbetalingen”. 
 

Beslutning: 
•        Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning 

•        Ift. § 108 har Roskilde orienteret om, at de fortsætter med at beregne bruttotakster, 

hvor boligbetaling og diverse forbrug indgår, og tilbyde at foretage opkrævningen fra 

borgeren, hvis handlekommunen ønsker det (uddelegerer). 

 

 

11. Henvendelse fra Roskilde omkring frister og praksis ift. ændringer og evt. 

nedlukning af tilbud 

 

Sekretariatet orienterer 

 

Bilag: 

• Sekretariatets svar til Roskilde  

 

Beslutning: 

• Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

12. Årshjul for 2017-2018 

Sekretariatet orienterer 

 

Orientering: 

• Styregruppemøder i 2017 er 8/12 og i 2018: 9/2, 18/5, 17/8 og 12/10 samt 

direktørmøde 9/2. Se også pkt. 5 og 6. 

• Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning     

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60911
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13. Evt.  

 

Beslutning: 

• Lolland foreslog at Økonomigruppen retter henvendelse til KL med forslag om at 

genetablere den tværregionale økonomigruppe som tidligere har mødtes i KL’s regi. 

• John Frejlev fra Lolland Kommune har tidligere deltaget i denne gruppe og står til rådighed 

ift. yderligere oplysninger mv. 

• Sekretariatet retter henvendelse til KL 

 

 

14. Næste møde 

 

Beslutning: 

• Sekretariatet sender forslag ud også jf. pkt. 12 

 

 

  

   

 


