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Mødedeltagere 

Greve, Kalundborg, Næstved, Slagelse, Vordingborg, Køge, Lejre, Region Sjælland, Roskilde 

 

Povl Skov 

 

Afbud 

Faxe, Odsherred, Solrød, Sorø, Guldborgsund, Holbæk, Lolland, Ringsted, Stevns 

 

 

Referent 

Povl Skov
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1. Godkendelse af referat fra 3/5 

 

Beslutning: 

• Referatet blev godkendt 

 

2. Bestillingsopgave fra styregruppen 

 

Baggrund: 

Mail udsendt den 27. juni af Povl Skov til økonomigruppen. 

 

Det indstilles: 

1. At styregruppen træffer beslutning om, at sagen oversendes til økonomigruppen med henblik på 
udarbejdelse af sag om styringsinformation til KKR mødet den 11. oktober. 

2. At økonomigruppen udarbejder sag, hvor følgende punkter skal belyses: 
a. Hvilken styringsinformation skal der satses på fremover 
b. Hvilken styringsinformation er tilgængelig i kommunerne 
c. Hvilke udfordringer er der i forhold til validitet af data 
d. Kan disse udfordringer løses og hvordan 
e. Hvor mange ressourcer vil det kræve i de enkelte kommuner 

3. At sagen behandles på styregruppemøderne den 18. august og den 15. september 
4. At økonomigruppen deltager på mødet med styregruppen den 15. september 

 

Det betyder konkret at sagen sendes til økonomigruppen som i to omgange skal arbejde med og drøfte 

sagen forud for styregruppemøderne 18. august og 15. september, hvor økonomigruppen deltager på 

sidstnævnte møde. 

 

Forud for mødet 18/8 skal økonomigruppen udarbejde en sag hvor de 5 ovennævnte punkter belyses 

 

Beslutning: 

• Sekretariatet udarbejder forslag til sagsfremstilling som sendes til økonomigruppen 

inden udsendelse til styregruppen forud for behandling på styregruppemøde 18/8 

• Sekretariatet udarbejder oversigt over økonomigruppens skriftlige bemærkningerne 

som vedlægges som bilag til dagsordenspunktet på styregruppemødet 18/8 

• Ift. den videre behandling af sagen indkalder sekretariatet til møde i økonomigruppen 

forud for mødet i styregruppen 15/9 

 

3. Kørsel i botilbuddene 

 

Baggrund: 

Mail fra Slagelse (27.juni), som der efterfølgende har været mail skriverier omkring. 

Materiale fra Lolland, mail af 28. juni, lagt på hjemmesiden. 

 

Slagelse kommune vil gerne have vedhæftede på dagsordenen. Det drejer sig om kørsel i botilbud. 

Hvis der ikke må opkræves betaling for kørsel i bus, kan det evt. få en konsekvens for taksterne. 

Hvad gør de andre kommuner? Opkræver de for kørsel i botilbuddene? 

 

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/tru/spm/239/svar/1402846/1750652.pdf 

 

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/tru/spm/239/svar/1402846/1750652.pdf
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Beslutning: 

• Der var enighed om at der ikke må opkræves betaling fra brugerne, men hvis transport 

er en del af tilbuddet skal det indgå i taksten 

• De enkelte kommuner må fastlægge serviceniveauet og herunder om transport indgår 

• Alternativt må beboerne benytte Flex-trafik eller lignende. 

• Kørsel i botilbud indføjes som opmærksomhedspunkt i takstaftalen 

• 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. 

 

 

4. Takstaftalen 

 

Baggrund: 

Slagelse har gennemgået takstaftalen – aftalen er sendt til økonomigruppen den 27. juni. 

Ændringer fremgår med gult. 

 

Beslutning: 

• Økonomigruppen godkendte ændringerne 

• Der var enighed om at takstaftalen revideres: gennemskrives i forbindelse med næste 

rammeaftale 

• Ift. drøftelsen omkring nettotakster og bruttotakster ville Slagelse godt beskrive 

administrationen af dette, som i andre regioners takstaftale, men der er stor forskel på, 

hvad kommunerne i Region Sjælland har valgt at gøre. 

• Ift. Botilbudslignende tilbud efter § 105 i Almenboligloven med SEL § 85, 83 mv støtte  

opererer Region Sjælland med to kontrakter som de fremsender til sekretariatet til 

videresendelse i gruppen. 

 

 

5.Finansiering af Samråd for domfældte udviklingshæmmede i region Sjælland. 

 

Økonomigruppen vurderer at en model med objektiv finansiering er den mest administrativt 

enkle. 

 

 

6. Sekretariatets placering 

 

Baggrund: 

Sekretariatet flytter til Slagelse pr. 1. september. Povl Skov flytter med sekretariatet til 

Slagelse kommune, og Anita Scheel bliver i Næstved kommune med andre arbejdsopgaver. 

 

7. Evt. 
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