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Dagsordenspunkter til styregruppemøde den 12/5-2021  

Dagsordenen er inddelt i punkter til indstilling/beslutning og orientering. Mødet omhandler im-

plementering af rammeaftale 2021-22 som det primære punkt og derudover punkter om dialog 

med Socialtilsyn øst, og netværksgruppernes årsrapporter samt orienteringspunkter om dia-

logmøde med socialstyrelsen, møde i Koordinationsforum, særlige pladser, henvendelse til re-

gion sjællands psykiatri-ledelse, domfældte grønlandske og færøeske borgere, den nye gap-

analyse fra VIVE, nyt fra K17, KKR, styregruppen og sekretariatet. 

 

1. Godkendelse af dagsorden til styregruppemøde 12/5 

 

 

Punkter til indstilling/beslutning: 

 

2. Proces for implementering af rammeaftale 2021-22 og dialogmøde 27/8 

  

3. Dialog med Socialtilsyn Øst  

 

4. Nyt fra netværksgrupperne: Årsrapporter  

 

 

5. Punkter til orientering: 

 

A) Dialogmøde med Socialstyrelsen 26/4  

B) Møde i Koordinationsforum 8/4 og 29/4  

C) Nyt om de særlige pladser i psykiatrien 

D) Henvendelse til Region Sjællands Psykiatri-ledelse fra Styregruppen for Rammeaftalen II  

E) Kommunernes økonomiske forpligtigelse overfor domfældte, udviklingshæmmede grønland-

ske og færøske borgere III 

F) VIVE: Inddragelse og tillid i mødet mellem kommunerne og borgere med handicap 

G) Nyt fra K17 og KKR 

H) Nyt fra styregruppen og sekretariatet  

 

 

6. Evt. 

 

7.  Punkter til næste styregruppemøde 25/6-2021: 

• Årsrapport Socialtilsyn Øst 

• Regeringens evaluering af det specialiserede socialområde 

• Socialstyrelsens centrale udmeldinger 

• De særlige pladser i psykiatrien 

• Nationale standardkontrakter på børneområdet 

• Drøftelse af fortolkning af Rammeaftalens regler for nedlukning af tilbud II 
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1. Godkendelse af dagsorden til styregruppemøde 12/5 

 

Styregruppen godkendt dagsordenen. 

 

Punkter til indstilling/beslutning: 

 

2. Proces for implementering af rammeaftale 2021-22 III: Dialogmøde 27/8 

  

Beslutningstema:  

Styregruppen drøfter afholdelse af dialogmøde med direktører, chefer og netværksgruppetov-

holdere mv.  27/8 samt den videre proces for implementering af rammeaftale 2021-2022. 

 

Baggrund: 

På styregruppemødet 26/3 blev drøftet mulige tidspunkter for afholdelse af dialogmødet og der 

var enighed om at det var mest hensigtsmæssigt pga. Covid-situationen at udskyde mødet og 

mht. afviklingen af mødet var det mest udbytterigt at afholde mødet fysisk. Kommunernes 

møde- og arrangementskalender er presset i maj-juni grundet diverse udskydelser pga. Covid-

19 og det blev besluttet at afholdelse af dialogmøde om implementering af rammeaftale 2021-

22 udskydes til efter sommerferien i august og at deltagerkredsen udvides så der udover di-

rektører, chefer, netværksgruppetovholdere også inviteres relevante nøglepersoner: virksom-

hedsledere og konsulenter mv. fra kommunerne og efter kommunernes ønske.   Der udsendes 

mailskrivelse fra styregruppen til direktører og chefer med opfordring til at gøre sig overvejel-

ser omkring lokal dagsordenssættelse og herunder at alle forholder sig til fokusområderne mv. 

forud for dialogmødet og kommer med input på dialogmødet.   

 

Det er efterfølgende besluttet at dialogmødet afholdes 27/8 august og der er 9/4 udsendt out-

lookinvitation. Implementeringsgruppen arbejder videre med invitation, program og materiale 

til dialogmødet som udsendes inden sommerferien.  Materialet til dialogmødet behandles og 

godkendes på styregruppemøde inden sommerferien.   

 

Implementeringsgruppen har afholdt møde 4/5 og foreslår at dialogmødet 27/8 indledes med 

en ekstern oplægsholder f.eks. med et oplæg omkring psykiatriområdet.  

 

Mulige relevante oplægsholdere, omkring aktuelle problemstillinger på psykiatriområdet som 

kommunerne med fordel kan forholde sig til og blive inspireret af, kunne (ifølge KL) f.eks. 

være: 

• Nationalpolitisk: Regeringens 10 års plan for psykiatrien – Sundhedsstyrelsen og Social-

styrelsen – invitere til dialog 

Helene Probst, Sundhedsstyrelsen 

Charlotte Hosbond, Sundhedsstyrelsen 

Elisabeth Thomassen, Socialstyrelsen – kontorchef for Psykisk sårbarhed –  

Paraplyudviklingsprojekt i Socialpsykiatrien: Styrket kvalitet i socialpsykiatrien 

https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/handicap/styrket-kvalitet-i--socialpsy-

kiatrien 

Delprojekt : Partnerskab om strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien 

https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/handicap/delinitiativ-1/delinitiativ-1 

• Forskerperspektiv I: VIVE, SUS 

VIVE: Pejlemærker for Botilbud?  

Lars Benjaminsen om hjemløshed? 

SUS: Direktør Vibeke Norman Andersen 

https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/handicap/styrket-kvalitet-i--socialpsykiatrien
https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/handicap/styrket-kvalitet-i--socialpsykiatrien
https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/handicap/delinitiativ-1/delinitiativ-1
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• Forskerperspektiv II:Psykiatrifonden, CEFU 

Torsten Bjørn Jacobsen – udefra perspektiv på socialområdet 

Merete Nordentoft: Socialpsykiatrien og Botilbud – KL har tidligere brugt hende som op-

lægsholder på deres handicap-og psykiatri-møde 

• Noemi Katznelson – fokus på de unge 

 

Ift. den videre proces kommer implementeringen af rammeaftale 2021-22 til at være forsinket 

ca. 9 måneder pga. Covid jf. at rammeaftalen blev godkendt af kommunerne i december 2020. 

Rammeaftale 2023-2024 skal tilsvarende formelt være godkendt af kommunerne 1/12-2022. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen drøfter afholdelse af dialogmøde med direktører, chefer og netværks-

gruppetovholdere 27/8 

• At styregruppen drøfter invitation, program og materiale for dialogmøde 27/8 

• At styregruppen drøfter den videre proces for implementering af rammeaftale 2021-

2022  

 

Bilag: 

• Invitation med kort program til dialogmøde 27/8  

• Kort om rammeaftale 2021-22 

• Oversigt over fokusområderne 

 

Beslutning: 

• Der var opbakning til program og materiale for dialogmødet 27/8 med få justeringer. 

• Der var opbakning til også at invitere virksomhedsledere til dialogmødet, så de også 

indgår i den strategiske drøftelse 

• Der var opbakning til eksterne oplægsholdere på dialogmødet om rammeaftalen 27/8 

og herunder også ift. flere oplæg – f.eks. 2-3 korte oplæg. 

• Mulige vinkler kunne f.eks. være god praksis ift., hvordan man arbejder recovery-orien-

teret og mulige oplægsholdere kunne f.eks. være Elisabeth Thomassen fra Socialstyrel-

sen suppleret med Roskildes kommunale perspektiv indenfor partnerskabsprojektet.  

• Andre nøgleord kunne være faglighed & styring og effekt for borgeren i et hhv. fagligt 

perspektiv og forskerperspektiv. 

• Implementeringsgruppen arbejder videre med forslag til oplægsholdere og program for 

dialogmødet 27/8 på baggrund af drøftelserne og ift. mulige oplægsholdere på dagen.  

 

 

3. Dialog med Socialtilsyn Øst – Ny tilsynschef og bekendtgørelse om socialtilsyn 

 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres og drøfter aftale og samarbejde med SØ 

 

Baggrund: 

Styregruppen har inviteret den nye tilsynschef Trine Stokholm til at deltage i styregruppemø-

det for at hilse på styregruppen og give et kort oplæg med efterfølgende drøftelse og herunder 

ift. den nye aftale om Socialtilsyn samt samarbejde med rammeaftale Sjælland.  

 

Ift. aftalen om styrkelse af socialtilsynet får Socialtilsynet får bl.a. mulighed for at gribe hurti-

gere ind, når kvaliteten ikke er i orden, og tilsynet med tilbuddenes økonomi bliver mere effek-

tivt. 
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Ift. samarbejdet er det væsentligt hvordan man får nyttiggjort den viden som Socialtilsynet 

har omkring kvalitet og hvordan der kan tænkes i udvikling i og sammen med Socialtilsynet. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

• At styregruppen drøfter den nye aftale om socialtilsynet og samarbejdet sammen med 

Socialtilsyn Øst 

 

Bilag: 

• Aftale om styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale 

tilbud: 

https://sm.dk/Media/637539930560514381/Aftale%20om%20styrkelse%20af%20soci-

altilsynet%20og%20styrkelse%20af%20det%20%C3%B8konomiske%20til-

syn%20med%20sociale%20tilbud.pdf 

 

Beslutning: 

• Socialtilsyn Øst orienterede om den nye aftale om socialtilsynet og herunder, at der ar-

bejdes på en lovtekst hen over sommerferien samt fordeling af specialer mellem social-

tilsynene. Der tilstræbes øget ensartethed mellem socialtilsynene, ligesom der er fokus 

på anvendelsen af vikarer og styrket økonomisk tilsyn med skærpede krav til revision. 

• Den nye aftale forventes takstfinansieret via takststigning. 

• Det blev fremført, at brug af vikarer på et tilbud ikke er lig med lav kvalitet, men kan 

være nødvendigt pga. fleksibilitet og rekrutteringsudfordringer. 

• Der var forslag om særlig opmærksomhed på private virksomheder, som har driftsover-

enskomst 

• Der var enighed om, at det er relevant med at nyttiggøre Socialtilsynets viden og data 

ift. kvalitetsudvikling i kommunerne og herunder, hvordan vi kan få løftet kvaliteten ift. 

borgerne og understøtte hinanden i det arbejde samt understøtte hinandens fokuspunk-

ter og fælles retning.  

• Det blev foreslået at udvide mødekadencen mellem Socialtilsyn Øst og kommunerne 

samt styregruppen til 1-2 årlige sessioner 

• Socialtilsynet oplyste, at de har en stor mængde både hårde og bløde data.  

• Styregruppen arbejder videre med formen for det videre og udvidede samarbejde mel-

lem socialtilsynet og kommunerne og herunder ift. det fælles arbejde med kvalitetsud-

vikling og nyttiggørelse af viden på tværs.  

 

 

4. Nyt fra netværksgrupperne: Årsrapporter  

 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres om årsrapporter for netværksgrupperne og drøf-

ter den videre proces 

 

Baggrund: 

Netværksgrupperne Børn og Unge, Voksne sindslidende og Voksne handicappede fremlægger 

deres årsrapporter på mødet.  

 

Netværksgruppen voksne sindslidende: 

https://sm.dk/Media/637539930560514381/Aftale%20om%20styrkelse%20af%20socialtilsynet%20og%20styrkelse%20af%20det%20%C3%B8konomiske%20tilsyn%20med%20sociale%20tilbud.pdf
https://sm.dk/Media/637539930560514381/Aftale%20om%20styrkelse%20af%20socialtilsynet%20og%20styrkelse%20af%20det%20%C3%B8konomiske%20tilsyn%20med%20sociale%20tilbud.pdf
https://sm.dk/Media/637539930560514381/Aftale%20om%20styrkelse%20af%20socialtilsynet%20og%20styrkelse%20af%20det%20%C3%B8konomiske%20tilsyn%20med%20sociale%20tilbud.pdf
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Netværket har i 2020 særligt været optaget af konkrete emner og aktuelle udfordringer med 

stigende behov for psykosociale indsatser, herunder også udviklingen i og samarbejdet med 

den regionale psykiatri. I store træk er der ikke de store forandringer i situationen på området 

i f.t. 2019, med undtagelse af, at corona-pandemien har vanskeliggjort sociale fællesskaber og 

den kommunale støtte til borgere. De Særlige Psykiatripladser har haft større problemer med 

bl.a. nedlukning af pladser. 

 

I 2021 forventes at være fokus på politiske aftaler nationalt vedr. 10-årsplan for udvikling af 

psykiatrien, varetagelse af misbrugsbehandling og analyse af det specialiserede socialområde 

bredt. Alle tre emner kan få stor betydning for støtte og behandling til borgerne og for omstil-

ling af den kommunale opgaveløsning fremover. 

 

Anbefalinger til styregruppen:  

• Prioritere den fælles indsats for borgerens bedring gennem sammenhængende forløb på 

tværs af sektorer højt i såvel den enkelte kommune som i KKR-regi.  

• Tage initiativ til aftaler om fælle udvikling af tiltag og finansiering af dem mellem regio-

nen og alle kommuner 

• Opfordre til at den enkelte kommune har billige boliger og tilknyttede støttetilbud til 

unge i usund boligsituation/hjemløshed og med typisk lettere psykiske problemer, såle-

des de ikke starter voksenlivet på forsorgshjem, som sofasovere eller i anden udsat si-

tuation som gør selvforsørgelse, uddannelse/job og udvikling af egenmestring svært. 

 

Fokusområder for 2021: 

De gennemgående emner i netværket bliver: 

• Samarbejdet med den regionale psykiatri, herunder evt. udvikling af Stepped Care-mo-

del. Region Sjællands Psykiatri har 4. februar 2021 udsendt information om ændring i 

distriktspsykiatrien pr. 1. marts med etablering af udgående F-ACT-teams. Et positivt 

tiltag som skal følges op i kommunerne.    

• Opfølgning på forventet afklaring på de nationale planer for psykiatriens 10-årsplan, 

misbrugsområdet og det specialiserede socialområdet.   

• Strategier i f.t. den stigende andel (af især unge), der får psykiske problemer af for-

skellige art og karakter (bl.a. angst, social fobi, selvskadelig adfærd, spiseforstyrrelse 

m.v.)  

• Effektive indsatser og metoder i en recovery–baseret støtte i praksis,   

• Politiets og regionens udmøntning af udgående psykiatrisk akutberedskab  

• Udvikling af partnerskaber med civilsamfundet 

 

Netværksgruppen Voksne Handicappede: 

 

Netværksgruppen har i 2020 særligt drøftet følgende emner 

• (Sen)hjerneskadeområdet: Netværket har nedsat en arbejdsgruppe vedr. tværkommu-

nal kompetenceudvikling i neuro rehabilitering af frontpersonalet i den kommunale hjer-

neskadeindsats.  
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• Manglende tilbud til udviklingshæmmede borgere med psykiatrisk overbygning og evt. 

misbrug.  

• Stigende antal udviklingshæmmede borgere med demens.  

• Flere og flere borgere med autisme, herunder et stigende antal unge.  

• Ankestyrelsens principafgørelse 10-19 og 11-19 og mulige konsekvenser ift. en række 

ydelser, som i dag leveres af botilbud efter § 85 men som fremover skal leveres efter § 

83 eller § 83 a.  

• Magtanvendelse – erfaringsudveksling om praksis  

• Botilbudslignende konstruktioner – videndeling om fleksible løsninger  

• Domfældte med grønlandsk baggrund – Drøftelser af udfordringer vedr. betalingsfor-

pligtelsen samt handlinger i den forbindelse. Kofoedsminde – problematikker vedr. 

overbelægning. 

 

Anbefalinger til styregruppen: 

Netværket anbefaler fortsat, at styregruppen kigger nærmere på tilbud til udviklingshæmmede 

borgere.  

Det anbefales generelt,  

• at rammeaftalen/regionen at øger opmærksomhed på udviklingshæmmede borgere 

med ekstra ”diagnose” såsom psykiatrisk overbygning og/eller misbrug og/eller de-

mens, herunder på at styrke det tværsektorielle samarbejde i den forbindelse.  

Og mere konkret, at:  

• Misbrugscentrene udvikler (bedre) metoder målrettet udviklingshæmmede/kognitivt be-

grænsede/skæve borgere med misbrug  

• Misbrugscentrene generelt stiller deres viden til rådighed for botilbud, herunder at det 

pædagogiske personale på botilbud får tilført viden, så de kan støtte op om misbrugs-

behandlingen.  

 

Fokusområder for 2021: 

Konkret har netværket prioriteret en række emner, som netværket fortsat vil have fokus på i 

2021-22:  

• Tilbud til udviklingshæmmede borgere med psykiatrisk overbygning og evt. misbrug.  

• Udviklingshæmmede med demens. Der kommer flere. Kan kommunerne støtte hinan-

den ift. udvikling af kompetencer? Skal vi udvikle tilbud sammen? Behov for klargøring 

af, hvad det vil sige at være udviklingshæmmet med demens? Erfaringer med udvik-

lingshæmmede der bor på plejecentre. Mv.  

• Flere og flere unge med autisme: Hvordan kan vi udvikle lokale mestringsstrategier 

(Evt. med netværk voksne sindslidende)  

• Ankestyrelsens principafgørelse 10-19 og 11-19 og mulige konsekvenser ift. en række 

ydelser, som i dag leveres af botilbud efter § 85 men som fremover skal leveres efter § 

83 eller § 83 a.  

• (Sen)hjerneskadeområdet: Arbejdsgruppen, som netværket har nedsat, fortsætter ar-

bejdet med tværkommunal kompetenceudvikling af frontpersonalet i den kommunale 

hjerneskadeindsats i neuro rehabilitering.  

• Domfældte udviklingshæmmede med grønlandsk baggrund: Løbende drøftelser af ud-

fordringer mv.  

• Kofoedsminde: Følge udviklingen mv. Ministeriet har nedsat en arbejdsgruppe. Der 

kommer lovændringer i 2021.  

 

 

Netværksgruppen Børn og Unge  
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Netværket for børn og unge har i 2020 fortsat haft fokus på samarbejdet med Socialtilsynet. 

Der er arbejdet videre med samarbejde om rekruttering af plejefamilier på tværs af 

kommunerne i regionen. Dette arbejde er afrapporteret til styregruppen i 2020. Der er 

desuden fortsat samarbejde med Ungekriminalforsorgen men henblik på drøftelser af 

ungdomskriminalitetsreformen. Samtidigt er der igangsat dialog Ankestyrelsen med henblik på 

at styrke læringen på tværs og drøfte strategiske emner med Ankestyrelsen, men der er ikke i 

2020 afholdt fælles møder. Regeringen har varslet et udspil til reform af lovgivningen på det 

specialiserede børneområde i 2021, som blandt andet forventes at få betydning for organise-

ring og rekrutteringsbehovet i forhold til plejefamilieområdet. Netværket har endnu ikke har 

haft lejlighed til at drøfte, hvad det betyder for det videre samarbejde i netværket vedrørende 

plejefamilieområdet. 

 

Anbefalinger til styregruppen: 

KKR-netværket for Børn og Unge anbefaler, at der i 2021 sættes fokus på følgende emner: 

• Samarbejdet med Socialtilsyn Øst er fortsat et fokusområde. Der er særligt fokus på 

den fælles opgave med at rekruttere flere plejefamilier.  

• I 2021 vil der også være fokus på samarbejdet med Børnehus Sjælland. 

• Netværket ønsker også et styrket samarbejde med Ankestyrelsen. Der er derfor 

udpeget tovholdere til at invitere Ankestyrelsen til deltagelse på møder 

• Rammeaftalens fokusområde 5 handler om afdækning af kapacitet. Det er det arbejde, 

som er igangsat med arbejdsgruppen om styrket rekruttering af plejefamilier. Ramme-

aftalesekretariatet og styregruppen vil gerne forsøge at få KL til at deltage i arbejdet, 

så problemstillingen løftes ud over regionen 

 

Repræsentanter for netværksgrupperne Børn og Unge, Voksne sindslidende og Voksne handi-

cappede deltager på mødet.  

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen drøfter netværksgruppernes årsrapporter og beslutter hvilke anbefalin-

ger der indgår i arbejdet i rammeaftale 2021-2022   

 

Bilag: 

• Årsrapport netværksgruppen Voksne sindslidende 

• Årsrapport netværksgruppen Voksne handicappede 

• Årsrapport netværksgruppen Børn og Unge 

 

Beslutning: 

• Styregruppen udtrykte ros til netværksgruppernes årsrapporter  

• Netværksgrupperne oplever repræsentation af de fleste kommuner og god deltagelse i 

møderne. Der er ønske om repræsentation fra alle 17 kommuner, men status er, at der 

mangler repræsentation af et par kommuner i hver netværksgruppe. 

Ift. netværksgruppen for voksne sindslidende blev særligt fremhævet: 

• Samarbejdet med psykiatrien og herunder med temagruppen for voksne med psykisk 

sygdom i sundhedsaftalen, som er omdrejningspunktet for samarbejdet også ift. indspil 

fra det kommunale bagland og drøftelse af god kvalitet i behandlingen. En måde at 

skabe klare og overskuelige samarbejder er også at få de samme personer til at komme 

igen, dvs at sikre det positive personsammenfald i de forskellige repræsentationer og 

fora 
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• Det er væsentligt med billige boliger til de unge, og der skal være særlig opmærksom-

hed på boligforsyningen til de unge i rammeaftalearbejdet og herunder også dialog med 

boligselskaber og overvejelse af muligheden for nye løsninger.   

 

Ift. netværksgruppen for voksne handicappede blev særligt fremhævet: 

• Der er stigning i udviklingshæmmede med særlige behov bl.a. med demens og mis-

brug, og der mangler tilbud til og viden om denne gruppe. Det er relevant med samar-

bejde med de lokale misbrugscentre og kobling til sundhedsaftalen med fokus på tilsva-

rende problematikker. Stigning påvirker både tilbud og økonomi 

• Domfældte både ift. udviklingshæmmede med grønlandsk baggrund og betalingsproble-

matik jf. pkt. 5E samt generel mangel på § 108 pladser primært ift. type 2 borgere. Der 

er ministerielt nedsat en arbejdsgruppe, og § 108 problematik indgår i arbejdet 

• § 83 og § 85 – betydning på botilbudsområdet og retssikkerhed for borgerne 

• Drøftelse og udarbejdelse af papir om god adfærd ift. det tværkommunale samarbejde 

 

Ift. netværksgruppen for børn og unge blev særligt fremhævet: 

• Børnehus og samarbejde med to politikredse og socialtilsyn Øst 

• Strategi ift rekruttering og sikring af flere plejefamilier pga. mangel på plejefamilier 

også til aflastning. Netværksgruppen afventer nationalt udspil, og rejser det med KL 

• Samarbejde med Ungekriminalforsorgen jf. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 

• Styrket samarbejde og dialog med Ankestyrelsen: Fokus på læring og strategiske em-

ner 

• Psykiatriområdet: Samarbejde med psykiatridelen: 1) arbejdsgruppe om bedre samar-

bejde om henvisningspraksis, da mange henvisninger bliver tilbagevist. 2) arbejds-

gruppe om anbefalinger ift. at kvalificere samarbejdet med psykiatri og anbragte børn 

og unge på botilbud. Der er behov for opmærksomhedspunkt ift. kommunernes børne-

tilbud, da vi er forsyningsudfordrede på børneområdet i region sjælland særligt ift. unge 

med komplekse problemstillinger, og der er behov for øget samarbejde om forsynings-

sikkerhed og herunder også landspolitisk fokus. Ift. forsyningsudfordringen kan skeles 

til region hovedstadens model med fælles underskudsdækning i forbindelse med opret-

telse af pladser.   

• Styregruppen besluttede, at sætte øget fokus på børne-og ungeområdet på næste 

møde    
• Derudover blev fremhævet at det er relevant at gå i dialog med socialtilsyn øst omkring 

dobbeltdiagnoser og herunder, hvilken diagnose, der ”vinder” ift. den øgede fokus på 

specialisering. 

 

• Netværksgruppernes årsrapporter og drøftelserne indgår i det videre arbejde med ram-

meaftalens fokusområder og herunder på dialogmøde om rammeaftalen, hvor net-

værksgruppetovholderne deltager. 
 
 

5. Punkter til orientering: 

A) Dialogmøde med Socialstyrelsen 26/4  

B) Møde i Koordinationsforum 8/4 og 29/4  

C) Nyt om de særlige pladser i psykiatrien 

D) Henvendelse til Region Sjællands Psykiatri-ledelse fra Styregruppen for Ramme-

aftalen II  

E) Kommunernes økonomiske forpligtigelse overfor domfældte, udviklingshæmmede 

grønlandske og færøske borgere III 
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F) VIVE: Inddragelse og tillid i mødet mellem kommunerne og borgere med handicap 

G) Nyt fra K17 og KKR 

H) Nyt fra styregruppen og sekretariatet  

 

 

A) Dialogmøde med Socialstyrelsen 26/4  

 

Baggrund: 

Styregruppens formand og repræsentant fra Guldborgsund samt KKR-konsulent og rammeaf-

talesekretariat har afholdt det halvårlige dialogmøde med Socialstyrelsen 26/4 med følgende 

dagsorden: 

1. Orientering fra de sjællandske kommuner  

2. Orientering om NATKOs høringsrunde 2021  

3. Orientering om rammeaftaleanalysen for 2021-22  

4. Status på arbejdet med afrapporteringer på de centrale udmeldinger  

5. Nyt fra Socialstyrelsen  

6. Status på Evalueringen af det specialiserede socialområde  

7. Næste dialogmøde  

8. Eventuelt  

 

Som det ses ovenfor bestod dagsordenen primært af orienterings- og statuspunkter fra Social-

styrelsens side med efterfølgende dialog jf. vedhæftede referat.   

 

Der vil på styregruppemødet blive givet en orientering. 

 

Indstilling: 

• Det indstilles at styregruppen tager orienteringen til efterretning.  

Bilag: 

• Referat fra Dialogmøde med Socialstyrelsen 26/4 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

B) Møde i Koordinationsforum 8/4 og 29/4  

 

Styregruppens formand og repræsentant fra Faxe samt KKR-konsulent og rammeaftalesekre-

tariat har deltaget i møde i det tværregionale Koordinationsforum i KL 8/4 og 29/4 med føl-

gende dagsordener: 

 

Dagsorden møde i Koordinationsforum 8/4: 

1. Evaluering af de særlige pladser i psykiatrien 

2. Regeringens evaluering af det specialiserede socialområde 

 

Dagsorden møde i Koordinationsforum 29/4 

1. Kapacitet på sikrede institutioner 

2. Rapport vedr. lands- og landsdelsdækkende tilbud 

og sikrede afdelinger 

3. Centrale udmeldinger 

4. Socialtilsyn 
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5. VISO – i forhold til kommunale leverandører/tilbudsgivning 

6. Kommunikationsområdet 

7. Evaluering af de særlige pladser i psykiatrien 

8. Regeringens evaluering af det specialiserede socialområde 

9. Evt. 

 

Ad pkt. 8) Koordinationsforum drøftede på ekstra møde den 8. april input til mulige scenarier 

for specialeplanlægning på socialområdet. På baggrund af disse drøftelser er vedlagte model til 

at understøtte det højt specialiserede område udarbejdet som input til løsningssporet i regerin-

gens evaluering af det specialiserede socialområde. På møde i Koordinationsforum 29/4 var 

der opbakning til at gå videre med den beskrevne model som er vedlagt i bilag 

 

Der vil på mødet blive givet en orientering 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning.  

 

Bilag: 

• Referat fra møde i Koordinationsforum 8/4 

• Referat fra møde i Koordinationsforum 29/4 

• Bilag 8_Model til at understøtte det højt specialiserede område 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Ift. evaluering af de særlige pladser i psykiatrien afventes VIVEs rapport  

• Ift. regeringens evaluering af det specialiserede socialområde var der enighed om, at 

det handler om primærkommunernes resssortområder og opgavefordeling i kommu-

nerne og om der skal laves en grundlæggende ændring i den nationale samarbejds-

struktur.  

Styregruppen besluttede, at fortsætte drøftelsen på næste styregruppemøde med invol-

vering af K17-direktørerne og den øvrige styregruppe. 

• Ift. VISO blev det besluttet at orientere kommunerne om det kommende udbud via net-

værksgrupperne. 

• Ift. fremtidige møder i Koordinationsforum blev det besluttet, at dagsorden behandles i 

på styregruppemødet inden.  

 

 

C) Nyt om de særlige pladser i psykiatrien 

 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres og drøfter den videre proces 

 

Baggrund: 

På styregruppemøde 26/3 tog styregruppen orienteringen om status for de særlige pladser til 

efterretning. Ud af de 23 pladser er den midlertidige lukning af de 7 pladser forlænget til 31/7. 

Af de resterende 16 pladser er 8 belagt. Ift. ommærkning af (op til 25% dvs 5 ud af 23) sær-

lige pladser til psykiatripladser er dette relevant med ikrafttræden 1/8, da de 7 pladser er mid-

lertidigt lukket indtil 31/7. Samtidig afventes resultatet af VIVEs evaluering af pladserne som 

bl.a. er drøftet på møde i Koordinationsforum 8/4 og 29/4 se dagsordenspunkt 4. Evalueringen 

forventes afsluttet ca. medio 2021. 
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Ift. ommærkning har region sjælland 5/5 via rammeaftalesekretariatet udsendt høringsbrev til 

kommunerne med svarfrist 1/6.  Det seneste år har der været et fald i anmodninger fra kom-

munerne om visitation til de særlige pladser. Samtidig har der været en stigning i udskrivnin-

ger af patienter fra de særlige pladser. Samlet set medfører det en faldende belægningspro-

cent på de særlige pladser i Psykiatrien Region Sjælland. På den baggrund påtænker Psyki-

atrien Region Sjælland at ommærke 5 særlige pladser til almindelige psykiatri sengepladser, 

og samtlige 17 kommuner i Region Sjælland anmodes derfor om en vurdering af behovet for 

pladser i Region Sjælland 

 

Til orientering var der 21-22/4 skriverier i pressen TV2Øst om påbud fra styrelsen for patient-

sikkerhed (se link i bilag) Da De særlige pladser jo er et regionalt tilbud har regionsrådsfor-

mand Heino Knudsen, som det fremgår af linket, bl.a. udtalt at man har handlet og er   er i 

gang med at handle ift. påbud, fra den ny psykiatriledelses side.  (af Tv2 øst side – i nyheds-

udsendelse onsdag aften den 21. april ) Styrelse giver påbud til psykiatrisk afdeling - frygter 

for patienters sikkerhed | TV2 ØST (tv2east.dk) Flere kommuner er efterfølgende blevet kon-

taktet af journalist  ift. om den enkelte kommune har visiteret til stedet og om evt. konsekven-

ser for kommunens anvendelse af tilbuddet.   

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag: 

• Høringsbrev fra Region Sjælland sendt til kommunerne 5/5 

• Aktuel status ift. pladser kan findes på www.regionsjaelland.dk/ps4 

• 21. apr 2021, kl. 13:48: Styrelse giver påbud til psykiatrisk afdeling - frygter for pati-

enters sikkerhed 

https://www.tv2east.dk/region-sjaelland/styrelse-giver-paabud-til-psykiatrisk-afdeling-

frygter-for-patienters-sikkerhed 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

D) Henvendelse til Region Sjællands Psykiatri-ledelse fra Styregruppen for Ramme-

aftalen II  

 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres 

 

Baggrund: 

På styregruppemøde 26/3 blev orienteret om at styregruppen i februar har henvendt sig til Re-

gion Sjællands Psykiatri-ledelse om F-ACT-teams og Stepped Care-model og herunder om dia-

log om samarbejdet. Psykiatrien har svaret at de ser positivt på en udvidet dialog med Styre-

gruppen om F-ACT og Stepped Care og vil gerne modtage forslag til, hvilken form det kan an-

tage. Det er efterfølgende aftalt med Psykiatrien at der afholdes møde 11/5. 

 

Der vil på mødet blive givet en orientering. 

 

Indstilling: 

https://www.tv2east.dk/region-sjaelland/styrelse-giver-paabud-til-psykiatrisk-afdeling-frygter-for-patienters-sikkerhed
https://www.tv2east.dk/region-sjaelland/styrelse-giver-paabud-til-psykiatrisk-afdeling-frygter-for-patienters-sikkerhed
http://www.regionsjaelland.dk/ps4
https://www.tv2east.dk/region-sjaelland/styrelse-giver-paabud-til-psykiatrisk-afdeling-frygter-for-patienters-sikkerhed
https://www.tv2east.dk/region-sjaelland/styrelse-giver-paabud-til-psykiatrisk-afdeling-frygter-for-patienters-sikkerhed
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Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag: 

• Dagsorden til møde mellem Region Sjællands Psykiatri-ledelse og Rammeaftale Sjæl-

land samt Sundhedssekretariatet 

 

Beslutning:  

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Der var stor interesse for det fælles samarbejde på mødet mellem psykiatrien, ramme-

aftale Sjælland og sundhedssekretariatet og herunder med fokus på sundhedsaftalens 

temagruppe for voksne med psykisk sygdom. 

• Samarbejdet med sundhedsaftalen og psykiatrien drøftes på næste styregruppemøde 

 

 

E) Kommunernes økonomiske forpligtigelse overfor domfældte, udviklingshæmmede 

grønlandske og færøske borgere III 

 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres  

 

Baggrund: 

På styregruppemøde 14/8-2020, besluttede styregruppen at anbefale overfor K17 og KKR at 

der rejses en politisk sag, i anledning af at de grønlandske myndigheder har ændret praksis, 

og afviser betaling for anbragte udviklingshæmmede borgere, når de får en dansk dom. På 

styregruppemøde 23/10-2020 orienteredes styregruppen om at K17 og KKR har på møder 

hhv. 21/8 og 7/9 tiltrådt anbefalingen. Sagen er primo oktober 2020 er rejst af KL, som har 

fremsendt brev vedr. domfældte udviklingshæmmede grønlandske og færøske borgere, til so-

cial- og indenrigsministeren 1/10-2020.  

 

Siden styregruppemødet 23/10 har SIM svaret KL 11/11-2020 og 6.11.2020 er afholdt et 

møde mellem KL og SIM med deltagelse af Lise Rasmussen, Lolland Kommune som kommune-

repræsentant. Her blev det aftalt, at KL og SIM skulle arbejde videre. KL har sendt brev til SIM 

med faktuelle oplysninger i februar efter input fra Lolland Kommune, men har pr. primo maj 

ikke fået svar. Randers og Lolland Kommuner er stævnet af Sermersooq kommune for hhv. ca 

10 og knap 9 mio. og der afholdes indledende telefonmøde d. 5.5.2021. KL har rykket SIM for 

svar primo maj. 

 

Der vil på mødet blive givet en orientering. 

 

Indstilling:  

Det indstilles:  

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning  

 

Bilag: 

• Brev fra SIM til KL 11/11-2020 

• Brev fra Lolland Kommune til KL 19/11 

• Brev fra KL til SIM 23/2: Udviklingshæmmede grønlændere med dom i Danmark  

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 



 

  Side 14 af 15 sider 

 

• Region sjælland har samarbejde med Lolland kommune ift. sagen 

•  

F) VIVE: Inddragelse og tillid i mødet mellem kommunerne og borgere med handicap 

 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres  

 

Baggrund: 

På Det Centrale Handicapråds(DCH) årlige ”Handicaprådenes dag” blev VIVEs rapport: Inddra-

gelse og tillid i mødet mellem kommunerne og borgere med handicap præsenteret.  

 

Der vil på mødet blive givet en orientering. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag: 

• DCHs pressemeddelelse om rapportens resultater her: https://dch.dk/nyheder/presse-

meddelelse/centrale-handicapraad-er-fortsat-stor-tillidskloeft 

• DCHs Anbefalinger på baggrund her: https://dch.dk/nyheder/pressemeddelelse/cen-

trale-handicapraad-lancerer-otte-anbefalinger-til-bedre-tillid 

• Link til VIVEs rapport: https://www.vive.dk/da/udgivelser/inddragelse-og-tillid-i-moe-

det-mellem-kommunerne-og-borgere-med-handicap-

16095/?utm_campaign=M%C3%B8det%20mellem%20borgere%20med%20handi-

cap%20og%20kommunen%20%7C%20Regionsdrevet%20l%C3%A6gekli-

nik%20har%20styrket%20nordjysk%20samarbejdsmo-

del%20p%C3%A5%20tv%C3%A6rs%20af%20sektorer%20%7C%20VIVE%20evalue-

rer%20danske%20frivilligcentre&utm_medium=newsletter&utm_source=VIVEs 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

G) Nyt fra K17 og KKR 

 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres  

 

Baggrund: 

 

Der er afholdt møder i K17 9/4 og i KKR 21/4 

 

Følgende K17-møder resterer i 2021: 28/5, 20/8, 24/9 

 

Følgende møder i KKR Sjælland resterer i 2021: 8/6, 30/8 og 13/10 

 

Styregruppemøder er som udgangspunkt placeret 14 dage før møder i K17  

 

Der vil på mødet blive givet en orientering 

 

Indstilling: 

https://dch.dk/nyheder/pressemeddelelse/centrale-handicapraad-er-fortsat-stor-tillidskloeft
https://dch.dk/nyheder/pressemeddelelse/centrale-handicapraad-er-fortsat-stor-tillidskloeft
https://dch.dk/nyheder/pressemeddelelse/centrale-handicapraad-lancerer-otte-anbefalinger-til-bedre-tillid
https://dch.dk/nyheder/pressemeddelelse/centrale-handicapraad-lancerer-otte-anbefalinger-til-bedre-tillid
https://www.vive.dk/da/udgivelser/inddragelse-og-tillid-i-moedet-mellem-kommunerne-og-borgere-med-handicap-16095/?utm_campaign=M%C3%B8det%20mellem%20borgere%20med%20handicap%20og%20kommunen%20%7C%20Regionsdrevet%20l%C3%A6geklinik%20har%20styrket%20nordjysk%20samarbejdsmodel%20p%C3%A5%20tv%C3%A6rs%20af%20sektorer%20%7C%20VIVE%20evaluerer%20danske%20frivilligcentre&utm_medium=newsletter&utm_source=VIVEs
https://www.vive.dk/da/udgivelser/inddragelse-og-tillid-i-moedet-mellem-kommunerne-og-borgere-med-handicap-16095/?utm_campaign=M%C3%B8det%20mellem%20borgere%20med%20handicap%20og%20kommunen%20%7C%20Regionsdrevet%20l%C3%A6geklinik%20har%20styrket%20nordjysk%20samarbejdsmodel%20p%C3%A5%20tv%C3%A6rs%20af%20sektorer%20%7C%20VIVE%20evaluerer%20danske%20frivilligcentre&utm_medium=newsletter&utm_source=VIVEs
https://www.vive.dk/da/udgivelser/inddragelse-og-tillid-i-moedet-mellem-kommunerne-og-borgere-med-handicap-16095/?utm_campaign=M%C3%B8det%20mellem%20borgere%20med%20handicap%20og%20kommunen%20%7C%20Regionsdrevet%20l%C3%A6geklinik%20har%20styrket%20nordjysk%20samarbejdsmodel%20p%C3%A5%20tv%C3%A6rs%20af%20sektorer%20%7C%20VIVE%20evaluerer%20danske%20frivilligcentre&utm_medium=newsletter&utm_source=VIVEs
https://www.vive.dk/da/udgivelser/inddragelse-og-tillid-i-moedet-mellem-kommunerne-og-borgere-med-handicap-16095/?utm_campaign=M%C3%B8det%20mellem%20borgere%20med%20handicap%20og%20kommunen%20%7C%20Regionsdrevet%20l%C3%A6geklinik%20har%20styrket%20nordjysk%20samarbejdsmodel%20p%C3%A5%20tv%C3%A6rs%20af%20sektorer%20%7C%20VIVE%20evaluerer%20danske%20frivilligcentre&utm_medium=newsletter&utm_source=VIVEs
https://www.vive.dk/da/udgivelser/inddragelse-og-tillid-i-moedet-mellem-kommunerne-og-borgere-med-handicap-16095/?utm_campaign=M%C3%B8det%20mellem%20borgere%20med%20handicap%20og%20kommunen%20%7C%20Regionsdrevet%20l%C3%A6geklinik%20har%20styrket%20nordjysk%20samarbejdsmodel%20p%C3%A5%20tv%C3%A6rs%20af%20sektorer%20%7C%20VIVE%20evaluerer%20danske%20frivilligcentre&utm_medium=newsletter&utm_source=VIVEs
https://www.vive.dk/da/udgivelser/inddragelse-og-tillid-i-moedet-mellem-kommunerne-og-borgere-med-handicap-16095/?utm_campaign=M%C3%B8det%20mellem%20borgere%20med%20handicap%20og%20kommunen%20%7C%20Regionsdrevet%20l%C3%A6geklinik%20har%20styrket%20nordjysk%20samarbejdsmodel%20p%C3%A5%20tv%C3%A6rs%20af%20sektorer%20%7C%20VIVE%20evaluerer%20danske%20frivilligcentre&utm_medium=newsletter&utm_source=VIVEs
https://www.vive.dk/da/udgivelser/inddragelse-og-tillid-i-moedet-mellem-kommunerne-og-borgere-med-handicap-16095/?utm_campaign=M%C3%B8det%20mellem%20borgere%20med%20handicap%20og%20kommunen%20%7C%20Regionsdrevet%20l%C3%A6geklinik%20har%20styrket%20nordjysk%20samarbejdsmodel%20p%C3%A5%20tv%C3%A6rs%20af%20sektorer%20%7C%20VIVE%20evaluerer%20danske%20frivilligcentre&utm_medium=newsletter&utm_source=VIVEs


 

  Side 15 af 15 sider 

 

• Det indstilles at styregruppen tager orienteringen til efterretning. 

 

Bilag: 

• Referat fra møde i K17 9/4 

• Referat fra møde i KKR Sjælland 21/4: https://www.kl.dk/media/27291/referat-for-kkr-

sjaelland-den-21-april.pdf 

 

Beslutning:  

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

H) Nyt fra styregruppen og sekretariatet  

 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres  

 

Baggrund: 

På styregruppemøde 26/3, blev fremsat ønske om at kunne følge trafikken på hjemmesiden. 

Sekretariatet har undersøgt dette og det er planen at hjemmesiden kobles til Google Analytics 

som kan levere de nødvendige data. Den nye hjemmeside forventes aktiveret primo maj.  

 

Indstilling: 

• Det indstilles at styregruppen tager orienteringen til efterretning. 

 

Bilag:  

• Link til rammeaftale sjællands nye hjemmeside: https://rs17.synergiweb.dk/ 

 

Beslutning:  

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

6. Evt. 

 

 

7.  Punkter til næste styregruppemøde 25/6-2021: 

• Årsrapport Socialtilsyn Øst 

• Regeringens evaluering af det specialiserede socialområde 

• Socialstyrelsens centrale udmeldinger 

• De særlige pladser i psykiatrien 

• Nationale standardkontrakter på børneområdet 

• Drøftelse af fortolkning af Rammeaftalens regler for nedlukning af tilbud II 

 

På næste møde drøftes også børne- og ungeområdet med fokus på forsyningssikkerhed og 

kvalitet i tilbud 

 

Næste møde 25/6, 10-12 i Slagelse 

https://www.kl.dk/media/27291/referat-for-kkr-sjaelland-den-21-april.pdf
https://www.kl.dk/media/27291/referat-for-kkr-sjaelland-den-21-april.pdf
https://rs17.synergiweb.dk/

