
Referat af økonomigruppemøde den 18. august 2016 kl. 13 – 15, mødelokale 4, 

Teatergade 

 

Tilstede: Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lejre, Lolland, Næstved, Ringsted, Roskilde, 

Slagelse, Solrød, Stevns, Vordingborg 

 

Fraværende: Region Sjælland, Faxe, Sorø, Greve, Odsherred, Køge 

 

1. Godkendelse af referat fra 14. april 2016 

 

Godkendt. 

 

2. Betalingsmodeller og hoteldøgn i Hollænderhusene 

Thomas Carlsen, Centerchef for Børn og Unge, Næstved, deltager. 

Mail om sagsdelen om hoteldøgn er sendt til økonomigruppen den 1. juli 2016.  

Mail om sagsdelen om betalingsmodeller: takstændringer er sendt til økonomigruppen 

den 28. juni 2016.  

Det samlede materiale, som er modtaget i sommerferien vedhæftes. 

 

Takster: 

På grund af lighedspunkter med punkt 7, drøftes denne sag samtidig. 

 

Hovedpunkterne gennemgås. Flere kommuner bruger samme model som 

Hollænderhusene ønsker, og det efterspørges af køberne. Det konkluderes, at 

lovgivningsmæssigt og i forhold til rammeaftalen, er der ikke nogen problemer i at 

ændre fra særtaksttildeling til niveauinddelte takster. Kommunerne skal være 

opmærksomme på at der ikke sker takstglidning. Takstbekendtgørelsen skal 

overholdes. 

 

Det drøftes også, hvorvidt en sådan sag hører til i økonomigruppen. Sager af principiel 

karakter gør. 

 

Hoteldøgn: 

Kirsten Eklund har i mail fremsendt følgende kommentarer: 

* Taksten pr. døgn stiger (den ændrede tællemetode betyder lavere belægning ved 

samme aktivitet). 

* Prisen for en aflastningsperiode bliver relativt billigere ved korte ophold. 

 

Ændring fra datodøgn til hoteldøgn vil kræve en revisitering af borgere på aflastning i 

døgninstitutioner. Der vil komme større prisforskelle og man vil formentlig se en 

adfærdsændring. Aflastning efter § 44 kan blive dyrere end døgnanbringelse. 

 

Der udsendes fælles orientering til kommunerne om ændringerne. 

 

Efterfølgende har Lolland indsendt indsigelse mod hoteldøgnsmodellen. 

 

Punktet sættes på næste møde. 

 

3. Siden sidst 

a. Rammeaftale 2017: Styringsaftale og takstaftale. 

Rammeaftale 2017 er behandlet i styregruppen den 2. maj, i K17 den 27. maj 

og i KKR den 13. juni og efterfølgende udsendt til behandling i kommunerne 

med frist 15. oktober 2016. 

 

Sekretariatet orienterer. Nyt i aftalen er afsnit om egenbetaling og tællemetode. 

http://rs17.dk/media/11621/referat__konomigruppem_de_14042016.pdf


Ringsted foreslår at minimere antallet af bilag. 

 

b. KORA analysen er behandlet i styregruppen den 2. maj, i K17 den 27. maj og i 

KKR den 13. juni. Jævnfør punkt 2.4 orienteringssag om analysen og punkt 2.5 

beslutningssag om flerårig strategi. 

Sekretariatet orienterer om offentliggørelsesdato og at det er vedtaget, at 

kommunerne skal aflevere en årlig redegørelse. 

 

c. Skabelon til årlig økonomisk redegørelse fra kommunerne.  

 

Kommunerne ønsker konkrete spørgsmål som de skal svare på, og opdeling i 

myndighed/udfører og børn/voksne. 

 

Roskilde vil gerne være med at udforme skabelonen. 

 

Skabelonen udsendes til januar sammen med spørgeskemaer til rammeaftale 

2018. 

 

d. Markedsmodning – status mv. 

 

Intet nyt. 

 

e. Bilag: 

Referat fra styregruppen 

Referat fra KKR 

 

4. Nyt fra arbejdsgruppen om Socialtilsyn Øst 

Lolland og Guldborgsund orienterer. 

 

Intet nyt siden sidst. Kontakten vedligeholdes løbende. 

 

5. Takstanalyse budget 2016 og regnskab 2015 

Behandles på styregruppemøde den 19. august 2016.  

Takstanalyse budget 2016 og regnskab 2015 er de sidste, der udarbejdes efter den 

gamle model. 

Bilag vedhæftes. 

 

Fremadrettet vil opgaven med at udarbejde takst/økonomianalyse budget og regnskab 

gå på skift mellem kommunerne. Sekretariatet vedhæfter plan. 

 

6. Fremtidig økonomianalyse 

Forslag til økonomianalyse er sendt til økonomigruppen den 8. juli 2016. 

Arbejdsgruppen (Lolland, Vordingborg og Slagelse) orienterer. 

Bilag vedhæftes. 

 

Økonomigruppen drøfter de forskellige problemstillinger der er ved at starte en ny 

analyse op. Kommunerne har forskellige udgangspunkter for at indhente data. Det skal 

være tydeligt, hvilke data og hvordan der skal indberettes, så der indberettes så ens 

som muligt. Økonomigruppen vurderer der vil gå omkring 2 år, før der er valide data. 

Der skal kigges på hele området – både salg og køb.  

 

Det aftales, at hver kommune tester, hvad der kan lade sig gøre ud fra 

indberetningerne til Danmarks Statistik på området ”udviklingshæmmede”. 

 

Bemærk: 

http://rs17.dk/media/11627/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_02052016.pdf
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_78567/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-lland_den_13.PDF


Styregruppen har dagen efter økonomigruppemødet behandlet den fremtidige 

takst/økonomianalyse. Styregruppen har besluttet: 

- at økonomigruppen skal komme med et færdigt forslag til fremtidig model inden 

næste møde den 7. oktober. 

- Der skal arbejdes med målgrupper. 

- Der skal afleveres både en budget og regnskabsanalyse. 

 

7. Differentierede takster for § 32 pladser Sct. Bendts børnehave i Ringsted 

Sagen er sendt til økonomigruppen den 1. juli 2016.  

Ringsted orienterer. 

Bilag vedhæftes. 

 

Behandlet under punkt 2. 

 

8. Kommunikationsområdet 

Arbejdsgruppen har brug for 1-2 medlemmer. 

 

Økonomigruppen foreslår, at der udpeges en økonomimedarbejder uden for 

økonomigruppen. 

 

9. Fastsættelse af serviceniveau for socialpædagogisk støtte under ferier 

Slagelse. 

 

Udsættes. 

 

10. Status for implementering af ”bruttoprincippet” 

Roskilde. 

 

Udsættes. 

 

11. Ophævelse af SEL § 67 

Greve. 

 

Udsættes. 

 

12. Evt. 

 

13. Næste møde 

 


