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Dagsordenspunkter til styregruppemøde den 26/3-2021  

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 ram-

meaftale hovedstadens monitoreringsmodel og økonomimodel, nationale standardkontrakter 

og særlige pladser samt orienteringspunkter med nyt fra K17 og KKR, Netværksgrupper, styre-

gruppen og sekretariatet. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden til styregruppemøde 11/12 

 

 

Punkter til indstilling/beslutning: 

 

2. Proces for igangsætning af implementering af rammeaftale 2021-22 II 

 

3. Rammeaftale Hovedstaden med økonomianalyse og økonomimodeller. 

 

4. Nationale standardkontrakter 

 

5. Nyt fra de særlige pladser  

 

6. Webinar om kompetenceudvikling indenfor hjerneskaderehabilitering III 

 

 

7.Punkter til orientering: 

 

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

 

B) Nyt fra K17 og KKR 

 

C) Nyt fra netværksgrupperne 

 

D) Nyt fra styregruppen og sekretariatet  

 

 

8. Evt. 

 

9.  Punkter til næste styregruppemøde 12/5-2021: 

• Nyt fra netværksgrupperne: Årsrapporter og status på plejefamilieprojektet  

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

• Møde i Koordinationsforum 8/4 og 29/4 

• Nyt fra de særlige pladser 

• Domfældte grønlandske og færøske borgere 

• Socialstyrelsens centrale udmeldinger 
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1. Godkendelse af dagsorden til styregruppemøde 26/3 

 

Beslutning: Styregruppen godkendte dagsordenen. 

 

 

2. Proces for igangsætning af implementering af rammeaftale 2021-22 II 

 

Beslutningstema:  
Styregruppen drøfter proces for igangsætning af implementering af rammeaftale 2021-2022 og her-

under ift. afholdelse af dialogmøde med direktører, chefer og netværksgruppetovholdere 23/4 

 

Baggrund: 

På styregruppemøde 11/12-2020, under punktet om implementering af rammeaftale 2021-22 

blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med Guldborgsund og Holbæk som sammen med 

styregruppens formandskab og sekretariatet udarbejder oplæg til næste styregruppemøde 

uden at lægge sig ikke fast på handlemulighed 1 eller 2 (som der var generel opbakning til på 

styregruppemødet) 

 

Proces for igangsætning af implementering af rammeaftale 2021-22 
Handlemulighed 1 Handlemulighed 2 

Styregruppen kan drøfte og fast-
lægge principper for organisering af 
det kommende implementeringsar-
bejde med Rammeaftale 2021-2022 

herunder fordele ansvaret for fokus-
områderne mellem Styregruppens 
medlemmer – tovholdere. På efter-
følgende møde fremlægger tovhol-

derne forslag til kommissorium, 
tidsplan og bemanding for det en-

kelte fokusområde. Der kan involve-
res repræsentanter fra flere kom-
muner og borger/pårørende organi-
sationer. 
 

Styregruppen afholder direktørmøde om implementering af 
rammeaftale 2021-22 primo 2021. Formålet med mødet er at 
alle kommuner forpligter sig til at indgå i arbejdet med fokus-
områderne, herunder stiller ledelses- og personaleressourcer til 

rådighed. Forud for direktørmødet anmodes kommunerne om at 
overveje hvilke af fokusområderne de ønsker at deltage i. På 
mødet drøftes tilrettelæggelse og bemanding af arbejdsgrupper 
m.v. for hvert enkelt fokusområde. Det drøftes tillige, hvordan 

netværksgrupperne kan indgå i arbejdet. Der nedsættes på mø-
det arbejdsgrupper med repræsentation fra både myndighedsni-

veau og virksomhedsniveau. Arbejdsprocessen starter med ud-
arbejdelse af kommissorier. Indenfor hvert fokusområde vælges 
en tovholderkommune samt en tovholder/kontaktperson ift. 
Styregruppen. Kommissorierne drøftes og godkendes på Styre-
gruppens førstkommende møde. 

 

Styregruppeformanden og sekretariatet har efterfølgende afholdt møde med netværksgrupper-

nes tovholdere 22/12-20 for at få deres input ift. implementering af rammeaftalen 2021-2022 

både ift. proces og indhold, organisering og konkret ned i de enkelte fokusområder.  Net-

værksgruppetovholderne havde følgende generelle pointer ift. fokusområderne: 

• Der har været mangel på en egentlig tovholder og der ønskes en projektleder som har 

rådighed over ressourcer samt flere projektledere på chefniveau 

• Det kniber med fælles forpligtelse (og ressourcer) og herunder fælles forpligtelse ift. at 

få formuleret fælles succeskriterier samt forpligtelse ift. implementering og at det i hø-

jere grad lykkes at skabe resultater 

• Vi skal være enige på tværs af kommunerne om at stå sammen og gøre det handlings-

orienteret, men spørgsmålet er om alle kommuner skal forpligte sig til det hele, da 

kommunerne er meget forskellige. 

• Ressourcespørgsmål er afgørende ift. tovholdere og medarbejdere – hvor mange timer 

er der til opgaven og hvem skal løse den 

• Opsummerende skal RS være andet end programerklæringer og hvis vi skal løse opga-

ven er vi nødt til at afsætte ressourcer og formulere konkrete opgaver der kan ses og 
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mærkes ift. borgerne. Det er vigtigt at kommunerne kan committe sig ift. det som har 

størst relevans for dem. På tværs skal formidles fælles konkrete effekter. Modellen 

kunne f.eks. være at afsætte nogle af de fælles midler til kommunerne. Endelig skal 

chefniveauet gøres ansvarligt 

• Netværksgruppetovholderne inviteres til at deltage i direktør/chefmødet om implemen-

tering af rammeaftalen primo 2021 

• Se bilag for netværksgruppernes pointer ift. de enkelte fokusområder 

 

Ift. ressourcespørgsmålet er der ca. 800.000 til rådighed i 2021 og der kunne f.eks. afsættes 

50.000 til hvert fokusområde, men så kan der kun i begrænset grad egenfinansieres analyser. 

 

Arbejdsgruppen har holdt møder 23/12, 14/1 og 4/3, hvor hovedpointerne var følgende 

 

• Vi skal frigøre os fra Rammeaftales traditionelle og nærmest rituelle måde at tænke im-

plementering på 

• Vi skal frisætte kommunerne til at finde nye vej for samarbejdet om vores kerneopga-

ver, der hvor vi gør en forskel for borgerne.  

• Samarbejdet skal ikke styres af bestemte organiseringsformer, men af opgaverne der 

har fælles prioritet. Det giver en sammenhæng til hverdagens udfordringer i egen kom-

mune 

• Vi tror kommunerne vil melde sig til samarbejdet, hvis de kan deltage hvor de selv har 

behov for fællesskabet 

• Samarbejde kan være om hele fokusområder eller dele af de enkelte fokusområder – 

der hvor det er relevant og giver lokal mening 

• Samarbejdet skal være handlings- og interesseorienteret – og det kan være forskelligt 

for kommunerne 

• Der kan være fokusområder der indtil videre løses via andres initiativer, ex. KL-webinar 

om samarbejde med bruger/borgerorganisationer (fokusområde 3) eller SIM’s evalue-

ring af det specialiserede socialområde (fokusområde 5). Vi kan prioritere indsatser i 

aftaleperioden. 

• Vores hypotese er at de aktiviteter der kommer ud af ovenstående vil kunne beskrives 

ind i rammeaftalen mål, indhold og ønskede resultater 

Kommentar fra kommunaldirektørrepræsentanterne: 

• Det er væsentligt at intentionerne udmøntes i mere konkrete og forpligtende elementer. 

Eks i afrapportering – metode eller lignende såfremt frisættelsen ikke alene skal resul-

tere i at ”hver kommune passer sin butik.  

 

Drøftelserne har givet anledning til følgende overvejelser om den kommende proces: 

• Dialogmødet som oprindelig var planlagt til 12/2 udsættes til 23/4, grundet bekymring 

for om der grundet Coronarelaterede opgaver kan skabes tilstrækkelig fokus, motiva-

tion og engagement hos de forventede deltagere i forhold til rammeaftalens opgaver. 

• I stedet behandles forslag til program og indhold for kick of seminar på det ordinære 

styregruppemøde den 26.3.  

• Chefer/direktører og tovholdere for netværksgrupperne indbydes til fælles workshop 

den 23/42.  

• Til mødet udsendes revideret oplæg om implementeringsovervejelser og beskrivelse af 

formål og form for workshop. 
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Oplæg udsendes på forhånd og forud for dialogmøde 23/4 har kommunerne taget stil-

ling til hvilke fokusområder de ønsker at arbejde med 

• På dialogmødet gives fælles input og drøftes hvordan vi kan arbejde med fokusområ-

derne og hvordan kommunerne ønsker at bidrage 

• Processen omkring mødet 23/4 umiddelbart rummer elementer fra handlemulighed 2 

(fra jf. styregruppemøde 11/12-2020), men med en mere åben dialogorienteret tilgang 

og en bredere deltagerkreds med både direktører, chefer og netværksgruppetovholdere 

• Formålet med mødet er at få drøftet og forpligtet kommunerne ift. arbejdet med fokus-

områderne og konkret få nedsat nogle arbejdsgrupper. Ift. tidligere processer involve-

res fagchefniveauet og de faglige netværksgrupper i højere grad og herunder både i 

drøftelser og i arbejdet med fokusområderne 

• Oversigt over videre proces og årshjul for rammeaftale 2021-22 er vedhæftet i bilag 
 

Sekretariatet har primo marts kontaktet de øvrige rammeaftalesekretariater ift. deres planer 

og initiativer ift. implementering af rammeaftale 2021-22 og herunder ift. arbejdet med fokus-

områder samt tidsplan. Vedhæftet er oversigt over deres svar i bilag  

 
Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen drøfter proces for igangsætning af implementering af rammeaftale 2021-

2022  

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

petovholdere 23/4  

• At styregruppen drøfter invitation og program for dialogmøde 23/4 

 

Bilag: 

• Noter fra møde med netværksgruppetovholdere 22/12-2020 

• Oversigt over arbejdet med rammeaftale 2021-22 i de øvrige rammeaftalesekretariater 

• Videre proces og årshjul for rammeaftale 2021-22 

 

Beslutning: 

• Styregruppen drøftede 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   

• Styregruppen besluttede at afholdelse af dialogmøde om implementering af rammeaf-

tale 2021-22 udskydes til efter sommerferien i august og at deltagerkredsen udvides så 

der udover direktører, chefer, netværksgruppetovholdere også inviteres relevante nøg-

lepersoner: virksomhedsledere og konsulenter mv. fra kommunerne og eftr kommuner-

nes ønske 

• Der udsendes mailskrivelse fra styregruppen til direktører og chefer med opfordring til 

at gøre sig overvejelser omkring lokal dagsordenssættelse og herunder at alle forholder 

sig til fokusområderne mv. forud for dialogmødet og kommer med input på dialogmø-

det.  

• Implementeringsgruppen arbejder videre med invitation, program og materiale til dia-

logmødet som udsendes inden sommerferien. 

• Sekretariatet vender tilbage med konkret dato-forslag ift. afholdelse af dialogmøde i au-

gust.  
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3. Rammeaftale Hovedstadens monitoreringsmodel og økonomimodeller. 

- Monitorering af takstområdet og økonomimodel til udvikling af tilbudsviften  

 

Baggrund: 

Rammeaftale Hovedstaden har i 2020 og 2021 dels fået foretaget en økonomianalyse af KLK 

med en ny monitoreringsmodel og dels udviklet en ny økonomimodel til udvikling af tilbudsvif-

ten på det specialiserede socialområde. På den baggrund har styregruppen for rammeaftale 

sjælland inviteret styregruppeformand for rammeaftale hovedstaden, Henrik Abildtrup til at 

fortælle om økonomianalyse og økonomimodel efterfulgt af spørgsmål og drøftelse 

 

 

A)Monitorering af det specialiserede socialområde 

KL’s konsulentvirksomhed (KLK) er har udviklet en ny model for monitorering af takstområdet 

for KKR Hovedstaden. Modellen skal være mindre bureaukratisk for kommunerne og fællesse-

kretariatet samt benytte registerdata fra en samlet datakilde, som alle kommuner indberetter 

til (Danmarks Statistik).  

 

Monitoreringen følger udgifter og udviklingstendenser på det specialiserede socialområde både 

på KKR-niveau og kommuneniveau. Den skal levere på følgende behov: 

1) Politiske svar på spørgsmål vedr. udgifter lokalt og i hovedstaden 

2) Afdække behov for politisk fokus/handling lokalt og i hovedstaden 

3) Fælleskommunalt overblik/ledelsesinformation til K29 (kommunaldirektørkredsen). 

 

Udgangspunktet for den nye model er at kunne benytte de senest tilgængelige tal fra Dan-

marks Statistik, som kommunerne i forvejen er forpligtet til at indberette. Det betyder, at kor-

rekte indberetninger til Danmarks Statistik fremover bliver en væsentlig fælleskommunal inte-

resse, fordi kvaliteten af monitoreringen og de politiske beslutninger vil afhænge af kommu-

nernes indberetninger. Det er forventningen, at den årlige monitorering vil rejse nye spørgs-

mål og behov for yderligere fokus på områder, yderligere analyse eller afdækninger. Eksem-

pelvis vedr. kommunernes brug af private, specialiserede tilbud. 

 

Det specialiserede socialområde omfatter kommunernes indsatser og dermed udgifter til det 

voksenspecialiserede område samt til området for børn og unge med særlige behov efter Ser-

viceloven. Det voksenspecialiserede område omfatter kommunernes indsatser og tilbud til 

voksne, som har behov for støtte som følge af fysiske, psykiske eller sociale problemer. Områ-

det for børn og unge med særlige behov omfatter kommunernes indsatser over for børn, der 

som følge af funktionsnedsættelse eller sociale og familiemæssige forhold har behov for sær-

lige sociale indsatser. Den nye monitorering er opdelt i fire niveauer. De to øverste niveauer 

angiver den økonomiske udvikling. De to nederste niveauer angiver mulige forklaringer på ud-

viklingen. 

 

Figur 1 Monitorering af det specialiserede socialområde 
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Planen er at det fælleskommunale sekretariat vil fremover udarbejde den årlige monitorering, 

og den årlige leverance bliver: 

• ’Monitorering [årstal] (powerpoint-rapport som bilagte) 

• Datamateriale for KKR Hovedstaden (tabeller og grafer i pdf) 

• Datamateriale for hver af de 29 kommuner (tabeller og grafer). 

Embedsmandsudvalget kvalificerer fagligt den årlige monitorering og kommunaldirektørerne 

(K29) indstiller den årlige monitorering med anbefalinger til drøftelse i KKR Hovedstaden. 

Rådata udsendes til kommunerne i forbindelse med udsendelse af dagsorden til KKR Hovedsta-

den. 

B) Økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde 

Der foreligger nu en økonomimodel, som de 29 kommunalbestyrelser i Hovedstadsregionen og 

Region Hovedstaden har besluttet med Rammeaftale 2021-2022. KKR Hovedstaden har god-

kendt økonomimodellen og modellen er sendt til godkendelse i de 29 kommuner i Hovedstads-

regionen og Region Hovedstaden. Med modellen gives underskudsgaranti på de pladser, som 

kommuner eller region opretter for fællesskabet.  

 

KKR Hovedstaden har gennem flere år arbejdet på at udvikle tilbudsviften. I Rammeaftale 

2019-2020 indgik fokus på udvikling af tilbudsviften og et fælleskommunalt samarbejdsspor 

om de målgrupper på det specialiserede socialområde, som kommunerne har svært ved at 

finde pladser til. Beslutningen om at lave en økonomimodel blev første gang behandlet af KKR 

Hovedstaden den 7. februar 2020 og bekræftet den 19. juni 2020. Ligesom der før Covid-19 

har været afholdt politiske dialogmøder om bl.a. tilbudsviften for kommunale udvalgsmedlem-

mer og borgmestre. 

 

Økonomimodellen bidrager konstruktivt til den aktuelle nationale bevågenhed på handicapom-

rådet og borgernes retssikkerhed. Kommunerne har forsyningsforpligtelsen på det specialise-

rede socialområde og kommunerne har et fælles ansvar for at have relevante tilbud til bor-

gerne.  

 

Økonomimodel med underskudsgaranti 

• Underskudsgarantien kan gives til driftsherrer, som i forvejen har erfaring med målgruppen, og som 
udvider med nye pladser til målgruppen. 

• Garantien træder kun i kraft, hvis der bliver ledige pladser på de nye pladser. I så fald garanterer de 

29 kommuner dækning af faste omkostninger i tre år. Faste omkostninger fastlægges til 50 pct. af 
taksten for det enkelte tilbud.  
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• Underskudsgarantien bygger på øvrige gældende regler og aftaler for området. 

 

Økonomimodellen bygger på bekendtgørelsens mulighed for, at kommunerne kan indgå for-

pligtende købsaftale med driftsherrer om køb af et antal pladser i en periode, hvis pladserne 

ikke efterspørges af andre. I arbejdet med økonomimodellen er involveret KL, Social- og In-

denrigsministeriet, Socialtilsynet, samt bruger- og handicaporganisationer gennem Regionalt 

Dialogforum.  

 

Økonomimodellen skal i første omgang bruges til at oprette nye pladser til den målgruppe, 

hvor behovet er størst: ”voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvska-

dende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd el.lign.”. Størstedelen af 

kommunerne i Region Hovedstaden mangler pladser til denne målgruppe. De nye pladser skal 

oprettes på eksisterende driftssikre tilbud i Hovedstadsregionen, og borgernes muligheder for 

frit at vælge tilbud styrkes ved mindre udvidelser i hele geografien. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager oplægget fra rammeaftale hovedstaden til efterretning 

• At styregruppen stiller drøfter analysemodel og økonomimodel og herunder ift. rammeaf-

tale sjælland 

 

Bilag: 

• Økonomimodel godkendt af KKR Hovedstaden 3/2-2021 

• Artikel om økonomimodel i Danske kommuner 04/2021 

 

Beslutning: 

• Henrik Abildtrup som er formand for embedsmandsudvalget (styregruppen) i rammeaftale 

hovedstaden gav indledningsvis et kort oplæg om deres monitoreringsmodel og økonomi-

model som oplæg til spørgsmål og drøftelse. 

• Styregruppen drøftede sagen omkring økonomimodellen med stor interesse og herunder 

både ift. den politiske og administrative proces ift. vedtagelse af modellen samt den videre 

proces ift. implementering af modellen. 

• Økonomimodellen lægger op til at etablering af pladser med underskudsgaranti skal ske i 

forbindelse med og som udvidelse af allerede eksisterende tilbud. I drøftelsen blev fremført 

at der kan være udfordringer med at adskille økonomien i den nye og den eksisterende del 

af tilbuddet. 

• Det blev ligeledes fremført at det også er relevant at se på de eksisterende tilbud og plad-

ser ift. at skabe agilitet og skabe andre former for (forpligtende) fællesskaber 

• Det blev fremført at økonomimodellen er et værktøj som giver en grundforståelse for en 

økonomisk model og med mulighed for at få skabt nogle modeller og herunder med fokus 

på hvor der er behov. 

• Styregruppen følger sagen med stor interesse og styregruppeformanden for rammeaftale 

hovedstaden tilbød at orientere om sagen igen senere når modellen er yderligere imple-

menteret  

 

 

4. Nationale standardkontrakter  

 

Baggrund: 
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Rammeaftaleparterne og KL har i fællesskab udarbejdet standardkontrakter på det specialise-

rede voksenområde. Hensigten med kontrakterne er, at de skal understøtte et gnidningsfrit 

samarbejde mellem kommuner og tilbud på det specialiserede socialområde. 

 

Baggrunden for udarbejdelsen af en standardkontrakt er, at regeringen og KL med økonomiaf-

talen for 2020 aftalte at igangsætte initiativer, der bidrager til at skabe mere gennemsigtighed 

i takststrukturen. Initiativerne udspringer af løsningsmodeller fra en arbejdsgruppe vedrørende 

køb og salg af pladser og indsatser på det sociale område. Herunder blev det aftalt at udar-

bejde en skabelon til en standardkontrakt, som kommunerne og leverandører kan anvende i 

forbindelse med køb/salg af ydelser og indsatser på det specialiserede socialområde. 

 

Der har været nedsat en arbejdsgruppe i regi af rammeaftalesamarbejdet med deltagelse fra 

kommuner og regioner, der har udarbejdet en skabelonen til standardkontrakten. Der er udar-

bejdet en skabelon for voksenområdet og en for børne- og ungeområdet. Skabelonen ledsages 

af en vejledning. Standardkontrakten vil være frivillig at anvende, men det vil fra KL’s side 

blive anbefalet at anvende den ved køb/salg af ydelser og indsatser på det specialiserede soci-

alområde.  

 

KL har primo november 2020 udsendt udkast til standardkontrakt på voksenområdet og medio 

januar 2021 på børneområdet, til kommentering i rammeaftalernes økonomi/takstgrupper og 

herunder har rammeaftale sjællands økonomigruppe fremsendt høringsvar. 

 

Rammeaftale Sjælland har haft standardkontrakter siden 2014 og i forbindelse med revision af 

standardkontrakterne i 2019/2020 er afholdt en temadag med indsamling af erfaringer og for-

slag til tilføjelser og ændringer. Erfaringerne er indgået i arbejdet med KLs nationale standard-

kontrakter, hvor rammeaftale sjælland har været en del af arbejdsgruppen og fortsat er re-

præsenteret.    

 

KL har primo marts færdiggjort og udsendt deres nationale standardkontrakter på voksensoci-

alområdet til rammeaftalesekretariaterne med opfordring om at lægge dem på deres hjemme-

sider. Voksenstandardkontrakterne (en rettet til det offentlige og en rettet til det private om-

råde) er også tilgængelige på kl.dk sammen med en nyhed om kontrakterne. KL har igangsæt-

ter implementering med afholdelse af webinarer 8/4 og 13/4 for alle interesserede medarbej-

dere i kommuner og regioner. På webinaret præsenteres de væsentligste overvejelser, der lig-

ger bag kontrakternes udformning og de udfordringer, der er opstået undervejs. Deltagerne vil 

desuden få mulighed for at stille spørgsmål til kontrakterne via chat, som vil blive besvaret på 

webinaret og det er gratis at deltage 

 

Kontrakterne på børnesocialområdet forventes færdig primo maj og efterfølgende igangsættes 

implementering.  

 

Rammeaftale Sjællands standardkontraktgruppe holdt møde 11/3 omkring den videre proces 

for standardkontrakterne på børne- og voksenområdet. Rammeaftale sjællands standardkon-

traktgruppe anbefaler at KL’ nationale standardkontrakter afløser rammeaftale sjællands stan-

dardkontrakter og at der snarest igangsættes implementering af voksenkontrakterne i kommu-

nerne samt at sagen tages på som sag på styregruppemøde 26/3 og som orienteringssag i K17 

9/4. Ift. børnekontrakterne afventes færdiggørelse, men det forventes at implementering 

igangsættes snarest derefter og med orientering på møde i styregruppen og i K17 i maj. 
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Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af regionerne i regi af KL, hvor rammeaftale sjælland 

er repræsenteret og 1. møde er afholdt 16/3 bl.a med planlægning af de webinarer som afhol-

des 8/4 og 13/4 med tilmeldingsfrist hhv. 5/4 og 8/4. 

 

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

for 2022 som igangsættes når de endelige standardkontrakter er modtaget og implementeret.  

 

Standardkontrakterne ligger på kl.dk og der er også sendt en nyhed ud på kl.dk – se links i bi-

lag. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

• At styregruppen beslutter at de nationale standardkontrakter på voksenområdet afløser 

rammeaftale sjællands eksisterende standardkontrakter på voksenområdet og at der 

igangsættes en implementeringsindsats i kommunerne og herunder ift. webinardeltagelse 

• At børnekontrakterne behandles, når de foreligger, på førstkommende styregruppemøde 

• At sagen sendes til orientering til K17  

 

Bilag: 

• Standardkontrakter voksenområdet 

• Standardkontrakter voksenområdet: Standardkontrakter (kl.dk) 

• Nyhed om standardkontrakter på kl.dk:  Standardkontrakt på voksenområdet (kl.dk)  
• Implementeringsplan fra KL 

 

Beslutning: 

• Styregruppen for rammeaftalen besluttede at lægge til grund at KL’s nationale stan-

dardkontrakter afløser rammeaftale sjællands standardkontrakter og at der snarest 

igangsættes implementering af voksenkontrakterne i kommunerne samt at sagen tages 

på som orienteringssag i K17 9/4. Ift. børnekontrakterne afventes færdiggørelse, men 

det forventes at implementering igangsættes snarest derefter og med orientering på 

møde i styregruppen og i K17 i maj. 

• Styregruppen besluttede at skrive til kommunerne med anbefaling om at KL’s nationale 

standardkontrakter afløser rammeaftale sjællands standardkontrakter og opfordring til 

snarest at tage de nationale voksenkontrakter i brug og deltage i KL’s webinarer.  

• Kommunerne informeres samtidig om at kontrakterne på børnesocialområdet forventes 

færdig primo maj og at der efterfølgende igangsættes implementering. 

 

 

5. Nyt fra de Særlige pladser  

 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres og drøfter den videre proces 

 

Baggrund: 

På styregruppemøde 11/12-2020 blev givet en status på belægningen i de særlige pladser i 

Region Sjælland som i 4. kvartal af 2020 var gennemsnitligt 13 belagte pladser ud af 16 plad-

ser (7 pladser er midlertidigt lukket indtil 31/3-2021). 

 

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/socialomraadet/kkr-rammeaftaler/standardkontrakter/
https://www.kl.dk/nyheder/socialomraadet/2021/standardkontrakt-paa-voksenomraadet/
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På baggrund af bl.a. det faldende belægningstal i 4. kvartal, besluttede styregruppen at anbe-

fale, at der ommærkes 25% dvs. 5 af de 23 særlige pladser til psykiatripladser, og at det bely-

ses, hvor borgerne visiteres fra, og hvor de udsluses til samt om der reelt er behov for plad-

serne længere og forholde sig til den nationale dagsorden. Beslutning om ommærkning af sen-

gepladser skal træffes i dialog med kommunerne, og der skal foretages en høring af kommu-

nerne om behovet for pladser det kommende år.  

 

Drøftelserne på styregruppemødet tages med af styregruppens repræsentant på styregruppe-

møde for de særlige pladser og af styregruppens formandskab på møde i Koordinationsforum i 

KL. Sagen omkring ommærkning af pladser drøftes videre på det kommende møde i den regio-

nale styregruppe for de særlige pladser. Orientering om status for de særlige pladser er vide-

resendt til orientering til K17 og KKR. 

 

Sagen om de særlige pladser behandles på ekstraordinært møde i det tværregionale koordina-

tionsforum i KL 8/4-2021, for at drøfte de særlige pladser i psykiatrien (og evalueringen af det 

specialiserede socialområde) 

 

Psykiatrien i region sjælland har pr. 17/3 sendt en orientering vedrørende den midlertidige 

nedlukning af de 7 pladser på de særlige pladser i Vordingborg som forlænges fra 31/3 til 

31/7. Kommunerne betaler ikke tomgangsdrift for de 7 pladser, så længe pladserne ikke er i 

drift.  Psykiatrien opfordrer til at kommunerne sender anmodninger om visitation af borgere til 

de særlige pladser til Visitationsforum for de særlige pladser, da der er ledig kapacitet (pt er 

besat 9 pladser ud af 16). Der er 19/3 udsendt nyhedsbrev om de særlige pladser til direktører 

og chefer samt netværksgruppen voksne sindslidende med opfordring til at anvende pladserne 

og information om at den midlertidige nedlukning forlænges. Orientering og nyhedsbrev er 

vedlagt i bilag 

 

Ift. ommærkning af pladser kan der ommærkes 25%/5 af de 23 pladser. Dette er umiddelbart 

ikke aktuelt så længe de 7 af pladserne er midlertidigt nedlukket og der derfor reelt er 16 plad-

ser pt. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

• At styregruppen drøfter den videre proces og herunder ift. ommærkning samt igang-

sættelse af evt. initiativer ift. at øge belægningen på de særlige pladser. 

 

Bilag: 

• Orientering vedr. den midlertidige nedlukning af 7 særlige pladser 

• Nyhedsbrev vedrørende de særlige pladser i Region Sjælland marts 2021.  
• Aktuel status ift. pladser kan findes på www.regionsjaelland.dk/ps4 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Ift. ommærkning af særlige pladser er dette ikke aktuelt, da 7 pladser er midlertidigt 

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

bl.a. drøftes på møde i Koordinationsforum 8/4 og 29/4 

 

 

6. Webinar om kompetenceudvikling indenfor hjerneskadeområdet maj-juni 2021 

http://www.regionsjaelland.dk/ps4
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- Tværkommunal kompetenceudvikling af frontpersonale indenfor neurorehabilitering III 

 

Baggrund: 

Der er 28/9-2018 afholdt en temadag om neurorehabilitering og kompetenceudvikling for 

frontpersonale indenfor den kommunale hjerneskadeindsats og 8/12 er afholdt et webinar om 

kompetenceudvikling med udgangspunkt i ’Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne 

med erhvervet hjerneskade, med deltagelse af sundhedsstyrelsen som oplægsholder jf. link til 

arrangementer i bilag.  

 

På temadagen 8/12 omkring anbefalingerne var der ønske om et webinar om kompetencepro-

filer for frontpersonale, som arbejdsgruppen foreslår afholdt som webinar i maj-juni 2021. På 

webinaret vil der være oplægsholdere fra Videncenter for Neurorehabilitering, Rigshospitalet 

og fra Center for Neurorehabilitering, Københavns Kommune 

Arbejdsgruppen foreslår et budget på max 5.000 kr. til dækning af diverse omkostninger i for-

bindelse med webinaret og herunder ift. oplægsholderne. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen godkender afholdelse af temadag III om kompetenceudvikling og her-

under budget. 

 

Bilag:  

Link til tidligere arrangementer: 

• https://rs17.dk/arrangementer/temadag-med-oplaeg-vedr-anbefalingerne-paa-hjerne-

skadeomraadet-812-2020.aspx   

• https://rs17.dk/arrangementer/temadag-om-neurorehabilitering-og-kompetenceudvik-

ling-289-2018.aspx 

 

Beslutning: 

• Styregruppen godkendte temadag og budget. 
 

 

7.Punkter til orientering: 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres 
A) Henvendelse til Region Sjællands Psykiatri-ledelse fra Styregruppen for Rammeaftalen 

B) Nyt fra K17 og KKR 

C) Nyt fra netværksgrupperne 

D) Nyt fra styregruppen og sekretariatet  

 

 

A) Henvendelse til Region Sjællands Psykiatri-ledelse fra Styregruppen for Rammeaf-

talen 

 

Baggrund: 

  

Styregruppen har pr. 19/2 henvendt sig til Region Sjællands Psykiatri-ledelse: 

KKR-Styregruppen for Rammeaftaler på socialområdet har med interesse læst Regionens infor-

mation  fra 4. februar om ændringer i distriktspsykiatrien fra marts 2021. 

Kommunerne ser det som et positivt tiltag med F-ATC-teams og prioritering af mere udgående 

psykiatrisk behandling. 

https://rs17.dk/arrangementer/temadag-med-oplaeg-vedr-anbefalingerne-paa-hjerneskadeomraadet-812-2020.aspx
https://rs17.dk/arrangementer/temadag-med-oplaeg-vedr-anbefalingerne-paa-hjerneskadeomraadet-812-2020.aspx
https://rs17.dk/arrangementer/temadag-om-neurorehabilitering-og-kompetenceudvikling-289-2018.aspx
https://rs17.dk/arrangementer/temadag-om-neurorehabilitering-og-kompetenceudvikling-289-2018.aspx
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Vi noterer os også, at regionen vil invitere kommunerne til nærmere dialog om samarbejdet, 

hvilket vi forventer sker inden iværksættelsen 1. marts, da der skal knyttes nye samarbejds-

partnere sammen og aftales nærmere om samarbejdet om den samlede hjælp til borgerne/pa-

tienterne.  

I samme anledning vil vi også gerne fra Styregruppens side tage imod en opfølgende dialog 

om udvikling og implementering af en Stepped Care-model, som regionen tidligere har infor-

meret om. 

Vi ser positive muligheder i både F-ATC-teams og i en Stepped Care-model, ikke mindst hvis 

modellerne bliver udformet i fællesskab mellem regionen, kommunerne og praksissektoren. 

Styregruppen skal dog bemærke, at dialog omkring ændringer i samarbejdet mellem Psyki-

atrien og Kommunerne i Region Sjælland med fordel bør optages inden en endelig politisk be-

slutning. 
 

Psykiatrien har pr. 2/3 svaret følgende: 

Psykiatrien har modtaget en skriftlig henvendelse fra Styregruppen RS17 – Rammeaftale Sjæl-

land med et ønske om en udvidet dialog om F-ACT, Stepped Care og andre tiltag, der påvirker 

alle regionens 17 kommuner. 

Psykiatrien ser positivt på en udvidet dialog med Styregruppen for RS17 om F-ACT og Stepped 

Care som supplement til den allerede eksisterende dialog mellem psykiatri og kommuner, som 

i dag foregår på mange niveauer, hvilket vi gerne vil præcisere nærmere.  

I den overordnede organisation under Sundhedsaftalen er der givet beslutningsmandat til 3 te-

magrupper, der erstatter den tidligere organisation med Tværsektorielle Samarbejdsfora for 

Somatik, Psykiatri og B&U (TSS, TSP, TSB&U). I temagruppen Voksne med Psykisk sygdom 

deltager en vifte af ledere fra kommuner, psykiatri, lægepraksis og somatik. I alt 7 kommuner 

er repræsenteret, og direktør Allan Ruders er næstformand i forummet. Temagruppen følger 

en af Sundhedskoordinationsudvalget godkendt årsplan og har et nært samarbejde med de 

Kommunale Samarbejdsfora for Psykiatri (KSP), hvor der blandt andet er orienteret om F-ACT. 

Ud over den formelle organisation, er der mange kontaktflader mellem lokale kommunale le-

dere og kliniske ledelser i regionens psykiatri.   

Med henblik på etablering af en udvidet dialog vil Psykiatrien meget gerne modtage forslag til, 

hvilken form det kan antage under hensyn til beslutningsvejene i Sundhedsaftalen 2019 – 

2023. 

 

Sekretariatet har pr. medio marts svaret med forslag om et snarligt møde om sagen med Psy-

kiatrien med drøftelse af forslag samt den videre proces og med deltagelse fra kommunal side 

af styregruppeformanden, styregruppens repræsentant i temagruppen for voksne med psykisk 

sygdom, tovholder for netværksgruppen voksne sindslidende smat repræsentanter for sund-

hedssekretariatet og rammeaftalesekretariatet. Endelig er det foreslået at tovholder for net-

værksgruppen voksne sindslidende og rammeaftalesekretariatet kommer på maillisten til Te-

magruppen for Voksne med psykisk sygdom.  Det er efterfølgende aftalt med Psykiatrien at 

der afholdes møde snarest i april. 
 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag: 

• F-ACT-teams - Orientering til kommunale samarbejdspartnere om ændringer i ambulant 

behandlingstilbud 
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Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

B) Nyt fra K17 og KKR 

Baggrund: 

 

Der er afholdt møder i K17 22/1 og i KKR 1/2 

 

Der er K17-møder på følgende dage i 2021: 9/4, 28/5, 20/8, 24/9 

 

Mødekalender KKR Sjælland 2021: 21/4, 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: 

• Det indstilles at styregruppen tager orienteringen til efterretning. 

 

Bilag: 

• Referat fra møde i K17 22/1 

• Referat fra møde i KKR Sjælland 1/2: https://www.kl.dk/media/26427/referat-til-mo-

ede-i-kkr-sjaelland-den-1-februar-2021.pdf 
 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 
 
 

C) Nyt fra netværksgrupperne 

Netværksgrupperne for økonomi, Voksne handicappede samt Børn og Unge har afholdt møder 

primo 2021. 

 

På styregruppemøde 12/5 præsenterer netværksgrupperne deres årsrapporter 

 

Bilag: 

• Referater fra møder i netværksgrupperne:  

https://rs17.dk/netvaerksgrupper/netvaerksgrupper.aspx 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Netværksgruppetovholderne deltager i dialogmødet om implementering af rammeaftale 

2021-22 i august 2021 

 

 

D) Nyt fra styregruppen og sekretariatet  

 

Styregruppens mødekalender for 2021 er pt følgende: 

• Onsdag 12/5, Fredag 25/6, Fredag 10/9,  

 

https://www.kl.dk/media/26427/referat-til-moede-i-kkr-sjaelland-den-1-februar-2021.pdf
https://www.kl.dk/media/26427/referat-til-moede-i-kkr-sjaelland-den-1-februar-2021.pdf
https://rs17.dk/netvaerksgrupper/netvaerksgrupper.aspx
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Rammeaftale Sjællands nye hjemmeside er færdig i en prøveversion og kan ses her: 

: https://rs17.synergiweb.dk/ 

 

Der vil på mødet blive givet en orientering 

 

Bilag: 

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

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

• Danske Handicaporganisationer og KL har besluttet at indgå en retssikkerhedsalliance 

og ønsker at invitere en række andre organisationer og kommuner med i samarbejdet. 

Der inviteres en kommune fra hvert KKR med i alliancen og der opfordres til deltagelse 

med både en politisk valgt og en embedsmand.  

Vedrørende udpegning til retssikkerhedsalliancen:  

• Styregruppen besluttede at anbefale, at den administrative repræsentation v. en direk-

tør følger den politiske udpegning til retssikkerhedsalliancen. Det er KKR Sjællands for-

mandskab, der står for udpegningen.  

• Socialstyrelsen afholder løbende dialogmøder med styregruppens formandskab, KKR-

konsulent og sekretariatet og i den forbindelse er behov for en yderligere styregruppe-

repræsentant udover styregruppeformanden.  

• Guldborgsunds direktørrepræsentant blev valgt og deltager fremadrettet i dialogmø-

derne med socialstyrelsen sammen med styregruppeformand, KKR-konsulent og sekre-

tariatet. 

 

• Der blev fremsat ønske om at kunne følge trafikken på hjemmesiden og sekretariatet 

undersøger dette 

 

• Der var ønske om et fysisk møde i styregruppen inden sommerferien og det blev be-

sluttet at styregruppemødet 25/6 afholdes som fysisk møde 

 

• Styregruppemøde 12/5 fastholdes og afholdes virtuelt via webex 

 

 

8. Evt. 

 

 

9.  Punkter til næste styregruppemøde 12/5-2021: 

• Proces for igangsætning af implementering af rammeaftale 2021-22 III 

• Nyt fra netværksgrupperne: Årsrapporter og status på plejefamilieprojektet  

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

• Møde i Koordinationsforum 8/4 og 29/4 

• Nyt fra de særlige pladser 

• Domfældte grønlandske og færøske borgere 

• Socialstyrelsens centrale udmeldinger 

 

 

https://rs17.synergiweb.dk/
https://rs17.synergiweb.dk/

