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Referat 

 

 

Mødedato 22. september 2016 

Tid 13.00 – 15.00 

Sted Teatergade 8, mødelokale 4 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Mødedeltagere 

Holbæk, Lolland, Solrød, Kalundborg, Roskilde, Vordingborg, Næstved, Køge, Lejre, Ringsted, 

Odsherred 

 

Povl Skov 

Anita Janne Scheel 

 

Fraværende 

Region Sjælland, Guldborgsund, Slagelse, Stevns, Faxe, Sorø, Greve 

 

Referent 

Anita Scheel 
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1. Godkendelse af referat fra 18. august 2016. 

 

Godkendt. 

 

Økonomigruppen havde en drøftelse af hoteldøgn, da Lolland efter sidste møde 

indsendte en indsigelse mod hoteldøgn. 

 

Belægningspladser skal med i samlet beregning, og kommunerne skal bruge 365 dage i 

deres beregninger. 

 

Begrundelsen for hoteldøgn er, at det vil være mere gennemsigtigt for borgerne, hvad 

der betales for. De tilstedeværende medlemmer af økonomigruppen er ikke enige i den 

betragtning. 

 

Økonomigruppen anbefaler dels en nærmere undersøgelse af hoteldøgn kontra 

datodøgn og dels en udsættelse af hoteldøgn til tidligst 2018. 

 

2. Skabelon til årlig økonomisk redegørelse drøftes. 

Vedhæftes som bilag. 

 

Økonomigruppen ønsker vejledning til, hvad der skal stå i de enkelte punkter. 

 

Økonomigruppen synes der mangler nogle målgrupper og foreslår at både skabelonen 

til den årlige redegørelse og økonomianalysen justeres, så kategorierne er dækkende 

for de målgrupper, der anvendes i voksenudredningsmodellen og i indberetningerne til 

Danmarks Statistik: 

 

* Udvide kategorien ”udviklingshæmmede” til ”udviklingshæmmede og andre psykiske 

funktionsnedsættelser”. Det skal fremgå af note eller lignende, at det ikke omfatter 

hjerneskade og autismeforstyrrelser, da disse er selvstændige kategorier. 

 

* Omdøbe den nederste målgruppe til ”borgere med sociale problemer, primært 

hjemløse, voldsramte kvinder og modtagere af misbrugsbehandling”.  

 

Man må forvente flest generelle styringstiltag. 

 

Pilotkommuner: Roskilde og Solrød. 

 

3. Den nye økonomianalyse drøftes og færdigt forslag udarbejdes til styregruppen. 

Udkast eftersendes senest mandag. 

 

Økonomigruppen drøfter afgrænsninger og opgørelsesmetoder under de forskellige 

punkter. Næstved, Lolland, Vordingborg og Roskilde er med til at udarbejde revideret 

udgave ud fra disse drøftelser. 

 

SEL § 67 er ophævet, og fjernes derfor fra analysen.  
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4. Regnskab 2015. 

 

Udarbejdes af Holbæk til næstkommende styregruppemøde. 

 

5. NYT PUNKT: Ændret praksis for opkrævning af borgernes egenbetaling. 

Regionen 

 

Regionen vil gerne vide, om økonomigruppen mener Regionen fortsat kan udbetale 

kostpenge ved planlagt fravær over 2 dage. Økonomigruppen mener, at denne praksis 

fortsat kan lade sig gøre. Hvis der er tale om et formelt spørgsmål, og ikke en 

erfaringsudveksling, skal spørgsmålet drøftes i styregruppen. 

 

6. Fastsættelse af serviceniveau for socialpædagogisk støtte under ferier. 

Slagelse. 

Udsat fra sidste møde. 

 

Udsættes til næste møde. 

 

7. Status for implementering af ”bruttoprincippet”. 

Roskilde. 

Udsat fra sidste møde. 

 

En del kommuner har ikke truffet beslutning om, hvorvidt de uddelegerer 

opkrævningen til tilbuddet. Roskilde har meldt ud, at de er i gang med processen. Der 

var en del interesse for at se Roskildes materiale og beskrivelse af, hvordan de vil 

indføre dette. 

 

Der henvises til side 38/39 i rammeaftale 2017. 

 

8. Ophævelse af SEL § 67. 

Greve. 

Udsat fra sidste møde. 

 

Sekretariatet har tjekket Servicelovens § 67, de er ophævet. 

 

9. Evt. 

 

Lolland gør opmærksom på, at takstaftale 2017 ikke er opdateret. 

 

Det aftales, at alle kommuner gennemlæser takstaftalen og indsender ændringsforslag 

til sekretariatet senest den 14. november. 

Styregruppen skal godkende takstaftalen. 

 

10. Næste møde. 

 

Den 1. december kl. 13 – 15. Forslag fra økonomigruppen, der ønskes behandlet på 

næste møde, skal indsendes senest den 14. november. 

 

http://rs17.dk/media/11519/takstaftale_2017_revideret.pdf

