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De primære punkter er status og videre proces ift. Rammeaftalens fokusområder 2021-

22/2023-24 og status for rammeaftale 2023-24 og den videre proces. Derudover nyt fra Soci-

alstyrelsen med fokus på gamle og nye centrale udmeldinger samt nyt fra de Særlige pladser 

på psykiatriområdet. Endelig Nyt fra netværksgrupper og arbejdsgrupper, Nyt fra styregruppe 

og sekretariat og herunder med udpegning af nye styregruppemedlemmer mv. samt kort drøf-

telse af hjemløseområdet. Til orientering Møde i Koordinationsforum i KL 9/11 og Nyt fra K17 

og KKR og herunder bl.a. møde i KKR Dialogforum 20/12.  

 

 

Dagsordenen er inddelt i punkter til indstilling/beslutning og orientering. 

 

1. Godkendelse af dagsorden til styregruppemøde 6/1 

 

Punkter til indstilling/beslutning: 

 

2. Status for rammeaftalens fokusområder 2021-22 og den videre proces 2023-24 

 

3. Status for Rammeaftale 2023-24 og den videre proces 

 

4.Nyt fra Socialstyrelsen: Gamle og nye centrale udmeldinger  

 

5.Særlige pladser på psykiatriområdet.  

 

6.Nyt fra netværksgrupper og arbejdsgrupper  

 

7.Nyt fra styregruppen og sekretariatet – organisering og nye medlemmer 

 

8. Hjemløseområdet 

 

9. Punkter til orientering: 

A) Møde i KL’s koordinationsforum 9/11 

B) Nyt fra KKR og K17: Møde i KKR Dialogforum 20/12 

 

10. Evt.  

 

 

 

 

Næste møde 10/3-2023, 9-12 i Roskilde 
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1. Godkendelse af dagsorden til styregruppemøde 6/1 

 

Punkter til indstilling/beslutning: 

 

2. Status for rammeaftalens fokusområder 2021-22 og den videre proces 2023-24 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres og drøfter videre proces ift. fokusområderne 

 

Rammeaftalens fokusområder for 2021-22 er forlænget til også at gælde for 2023-24. Arbejdet 

med fokusområder 3-6 er prioriteret i 2022 og fortsætter i 2023-24 sammen med opstart af 

arbejdet med fokusområde 1-2  

 

På styregruppemøde 14/10 blev orienteret om status for arbejdet med fokusområderne 3-6 og 

det blev besluttet at sekretariatet udarbejder oversigt over igangværende aktiviteter og analy-

ser og herunder dataindsamlingsprojekter i regi af rammeaftale sjælland. Ift. forslag om direk-

tør og chefmøde om f.eks. økonomi og styring efter KL/Komponent-analysen er færdig jf. fo-

kusområde 6, var der enighed om at dette er relevant når alle analyser er færdige dvs. me-

dio/sommer 2023. Der lægges op til et samlet møde med bred deltagelse, hvor alle analyser 

og sammenhænge incl. KL/Komponent samles og drøftes og herunder med strategisk blik mv. 

 

Oversigt: Igangværende aktiviteter, analysespor/dataindsamlingsprojekter og arrangementer  
Rammeaftalens 
Fokusområder  

Aktiviteter, analyser og arrangementer mv. Tidsplan 
 

1.Styrket mel-

lemkommunalt 
samarbejde 

Tværgående fokusområde som har relevans ift. samarbejde indenfor 

de øvrige fokusområder og også afspejles i organisering 
 

Indholdsdel 

opstartes 
primo 2023 

2.En sammen-
hængende ind-
sats for borgere 

med psykiske 
vanskeligheder 

Organisering med faglig netværksgruppe voksne sindslidende på 
tværs af kommunerne og i styregruppen for de særlige pladser 
 

Indholdsdel 
opstartes 
primo 2023 

3.Styrket samar-
bejde med bor-
gere og deres på-
rørende 

Dialogmøde med brugere, pårørende, handicaprådsrepræsentanter 
og politikere 7/4-2022 
Dialogmøde om rammeaftale 2023-24 og udmøntning af arbejdet 
med fokusområderne (brugere, politikere, direktører/chefer, fagfolk) 

 
 
Afholdes 
forår 2023 

4.Praksisnær me-
todeudvikling og 
videndeling om 
effekt 

Samarbejde med Professionshøjskolen Absalon om kompetenceaf-
dækning og kompetenceudvikling. Sammen med Absalon er afholdt 
temadag om psykisk mistrivsel blandt børn og unge 30/11-2022 
Webinar: Formiddag om hvidbog om rehabilitering 2/12-2022 

Primo 2023 
drøftes vi-
dere pro-
ces/forløb  

5. Afdækning af 
kapacitet og be-
hov for tilbud 

Iværksat fokusgruppeinterview af udbud/efterspørgsel: Kommuner-
nes aktuelle behov og fremtidige behov for indsatser og tilbud:  
* Hvad er vanskeligt og forventes vanskeligt at købe?   

* Strategi for fremtidigt køb og samarbejde? 

Behandling 
på styre-
gruppe-

møde 10/3 

6.Bedre styrings-
data og ledelses-

information 

* Analyse af baggrund for udgiftsudvikling og udgiftsstigning 
* Mapping-analyse af private køb (2750 pr. døgn og op) 

  
KL- Analyse af de dyreste sager i kommunerne (2 mio./år og op) 
 
Direktør/chefmøde om økonomi og styring 

K17 - 27/1 
KKR - 8/2 

 
Primo 2023 
 
Medio 2023 

 

Ift. fokusområde 1 og 2 opstartes arbejdet primo 2023 og herunder skal vælges tovholder fra 

styregruppen for fokusområde 1. Arbejdet med fokusområde 3 fortsætter i 2023 og herunder 

skal også vælges tovholder fra styregruppen ift. fokusområdet. Dialogmøde om udmøntning af 

rammeaftale 2023-24 incl. handicaprepræsentanter indgår også i arbejdet med fokusområdet. 
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Ift. fokusområde 4 var temadagen om psykisk mistrivsel blandt børn og unge 30/11 vellykket 

med gode oplæg og fin afvikling og deltagelse af 150 fysisk og 25 online. Forløbet har været 

stærkt ressourcekrævende for sekretariatet (ca. 75% af arbejdet med programmet og 50% af 

det samlede arbejde incl. invitation/tilmelding), da sekretariatet var nødt til tæt at kvalitets-

sikre arrangementet pga. uprofessionalisme og lav kvalitet i de eksterne leverancer op til ar-

rangementet. Der skal vælges ny tovholder fra styregruppen for fokusområdet og nedsættes 

en arbejdsgruppe til drøftelse af videre proces og forløb ift. samarbejdet med Absalon omkring 

kompetenceudvikling og herunder tage højde for andre igangsatte processer/afdækninger. 

 

Ift. fokusområde 5 (afdækning af kapacitet og behov for tilbud) har LG Insight gennemført en 

fokusgruppeafdækning af udbud/efterspørgsel via interview med netværksgrupperne og udar-

bejdet et notat som er under kommentering hos netværksgrupperne. På styregruppemøde 

14/10 blev betonet at i forbindelse med afrapportering af resultaterne skal gives et overblik 

over hvor fagpersoner ser udfordringer samt bud på anbefalinger og herunder ift. den videre 

proces. Det foreslås at behandlingen af fokusområdet udsættes til styregruppemøde 10/3, 

grundet prioritering af andre projekter. Samtidig er projektet ikke en akut bestillingssag med 

en bestemt udefra deadline og det er derfor bedre at sikre sig kvalitet mv også i behandlingen 

på styregruppemøde. 

 

Under fokusområde 6 (Bedre styringsdata og ledelsesinformation) er igangsat 3 analyser:   

1) Analyse af udgiftsudvikling og baggrund for udgiftsstigninger i de sjællandske kommuner.  

2) Mapping-analyse af alle private køb fra 2750 kr pr. døgn og op (fra 1 mio. årligt og op)  

3) Analyse af særligt dyre sager (fra 2 mio. årligt og op), 

 

Ift. fokusområde 6: 1. del af KKR’s bestilling om baggrunden for udgiftsstigningen på det spe-

cialiserede social- og undervisningsområde er projektet gennemført som kombineret spørgeun-

dersøgelse (alle kommuner) og interviewundersøgelse (6 kommuner).  

Arbejdsgruppen deltager under punktet og fremlægger resultaterne. 

Ift. fokusområde 6: 2. del af KKR’s bestilling om hvordan kommunerne kan samarbejde på 

tværs om køb af private tilbud, har LG-insights gennemført mapping-analyse med udsøgning 

af private tilbud fra 2750 døgn/1 mio år fordelt ift. målgrupper og geografi.  

LG Insight deltager under punktet og fremlægger resultaterne 

Resultaterne af KKRs bestillinger fremlægges på styregruppemødet, i K17 27/1 og i KKR 8/2. 

 

Ift. KL/Komponent analyse af særligt dyre sager til en pris på 2 mio./ år og op incl. deltagelse 

af alle sjællandske kommuner, forventes færdig medio januar 2023. 

 

Overblik over fokusområdernes tovholdere i styregruppen og medlemmer af arbejdsgruppen 
Fokusområde Tovholder i styregruppen Medlemmer af arbejdsgruppen 

1.Styrket mellemkommunalt samar-
bejde 

Vakant  

2.En sammenhængende indsats for 
borgere med psykiske vanskeligheder 

Guldborgsund  

3.Styrket samarbejde med borgere 
og deres pårørende 

Vakant  

4.Praksisnær metodeudvikling og vi-
dendeling om effekt 

Vakant  

5. Afdækning af kapacitet og behov 
for tilbud 

Holbæk Næstved, Slagelse 

6.Bedre styringsdata og ledelsesinfor-
mation 

Slagelse  
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Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

• At styregruppen drøfter den videre proces og tidsplan ift. rammeaftalens fokusområder 

2021-22/2023-24  
• At styregruppen vælger tovholdere ift. fokusområderne 1, 3 og 4. 
• At styregruppen ift. fokusområde 4, 5 og 6 drøfter status, videre proces og tidsplan: 

• At styregruppen ift. fokusområde 4 vælger tovholder og nedsætter arbejdsgruppe ift. 

drøftelse af videre proces og herunder ift. andre igangsatte processer/afdækninger. 

• At styregruppen ift. fokusområde 5 udsætter behandlingen til styregruppemøde 10/3, 

grundet prioritering af andre projekter og sikring af kvalitet i behandlingen.  

• At styregruppen ift. fokusområde 6.1 drøfter arbejdsgruppens analyse af udgiftsudvik-

ling og baggrund for udgiftsstigning, videre proces og tidsplan 

• At styregruppen ift. fokusområde 6.2 drøfter LG Insights mapping-analyse, videre pro-

ces og tidsplan  

• At baggrundsanalysen og mapping-analysen videresendes til behandling i K17 og KKR 

• At KL/Komponent analyse af særligt dyre sager behandles på styregruppemøde 10/3 

 

Drøftelse og beslutning: 

• Vordingborg blev valgt som tovholder for fokusområde 1: Styrket mellemkommunalt 

samarbejde og fremførte at særligt samarbejde omkring køb og salg er relevant.  

• Næstved blev valgt som tovholder for fokusområde 3: Styrket inddragelse af borgere 

og deres pårørende 

• Greve blev valgt som ny tovholder for fokusområde 4: Praksisnær metodeudvikling og 

videndeling om effekt. 

• Fokusområde 5 behandles på styregruppemøde 10/3  

• Den videre proces ift. fokusområde 1, 3 og 4 afventer behandlingen af fokusområde 6 

• Ift. fokusområde 6.2 fremlagde LG-Insight foreløbige resultater af mapping-analysen. 

Status er at analysen ikke er færdig grundet forsinkelser i kommunernes levering af 

data. (Grundet forsinkede dataleverancer fra kommunerne og datakvalitet der kræver 

validering har LG-Insight reelt haft 1½ dag til analysen).  Kommunerne har fået frem-

sendt indberetningsskabeloner med en frist på 4 uger og senest svar 9/12. Rammeafta-

lesekretariatet har i samarbejde med LG rykket kommunerne for svar både skriftligt og 

telefonisk. Ift. validering afventes stadig svar fra enkelte kommuner. 

• Ift. fokusområde 6.1 fremlagde arbejdsgruppen analysen af baggrunden for udgiftsud-

viklingen, hvor stort set alle kommuner oplever udgiftsvækst og primære udgiftsdrivere 

er vækst i både mængde og pris og herunder udgiftsstigninger særligt ift. komplekse 

borgere og på private tilbud, hvilket matcher KLs tidligere analyse fra medio 2022. 

• Resultater af KL/Komponent-analysen af særligt dyre sager er klar 13/1 og bør inddra-

ges sammen med de to øvrige analyser. 

• Styregruppen drøftede sagen og den videre proces og tidsplan og herunder særligt ift. 

status for LG-Insights analyse   

• I behandlingen af bestillingen fra KKR (udmøntet af styregruppen) om 1) baggrund for 

udgiftsudviklingen/udgiftsvæksten og 2) mapping-analyse af private køb besluttede sty-

regruppen at anbefale og indstille at punktet og sagen udskydes grundet at LG-insights 

analyse (pga. forsinkede dataleverancer fra kommunerne) ikke er færdig og materialet 

ikke er klart og kvalitetssikret. Samtidig afventes KL/Komponent-analysen af de særligt 

dyre sager og samlet giver det bedst mening af udskyde den samlede behandling. 



 

  Side 6 af 16 sider 

 

• Tidsplanen vil så være at sagen behandles på næste møde i styregruppen 10/3 og ef-

terfølgende i K17 31/3 inden behandling i KKR 26/4 

• Supplerende blev på styregruppemødet fremført at det ift. timingen med den kom-

mende budgetproces mellem KL og regeringen også passer fint med behandling af sa-

gen i marts og april. 

• Samlet er det styregruppens anbefaling og indstilling at man er nødt til at afvente at 

materialet er fuldstændigt og at det er mest hensigtsmæssigt at behandle det samlede 

materiale (incl. KL/komponent-analysen) og herunder have tid til og mulighed for på 

baggrund af analyserne at give forslag og anbefalinger til KKR.  

• Det blev aftalt at håndteringen af sagen vendes med de to K17 repræsentanter i styre-

gruppen 

• Ift. fokusområderne indgår tovholderne i dialog med sekretariaterne ift. tidligere kom-

missorier. 

• Tovholderne for fokusområderne gør sig overvejelser ift. ambitionsniveauet 

• Der var enighed om at indsatsområder prioriteres ift. nationale dagsordener  

 

Bilag: 

• Temadag om psykisk mistrivsel blandt børn og unge 30/11:  

https://www.rs17.dk/arrangementer/temadag-om-psykisk-mistrivsel-blandt-born-og-

unge-30-11-2022/ 

• Notat: Baggrund for udgiftsstigningen på det specialiserede socialområde – eftersendes  

• Notat LG Insight: Afdækning af private tilbud - eftersendes 

• Oversigt over og status for arbejdet med rammeaftalens fokusområder 2021-22 

 

 

3. Status for Rammeaftale 2023-24 og den videre proces 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres og drøfter videre proces ift. rammeaftale 2023-24 

 

Baggrund: 

På styregruppemøde 14/10 drøftede styregruppen processen mod den ny rammeaftale og her-

under vigtigheden af at gøre aftalen nærværende for politikerne og skabe et sted hvor politi-

kerne kan komme til orde. Et forslag var at sætte en sag på i byrådene inden det kommende 

dialogmøde, hvor politikerne deltager. Der var enighed om skabelse af politisk nærvær, inte-

resse og ejerskab ift. rammeaftalen også starter administrativt bredt ift. direktør/chefkredsen 

som så går ”hjem” til politikerne. Ift. direktør/chefkredsen er det vigtigt med et forum hvor 

alle kommuner er repræsenteret med mere end en repræsentant og herunder embedsmænd 

bredt. Ift. rammeaftalens fokusområder skal ejerskab skabes på tværs administrativt. 

På mødet blev udtrykt ønske om at der skal ske noget anderledes og herunder også ift. pro-

cessen for den næste rammeaftale 2025-26. Der var enighed om at sætte fornyelse af ramme-

aftalen på dagsordenen på næste styregruppemøde med oplæg fra sekretariatet og inspiration 

fra sundhedsaftalen. Der var opbakning til dialogmøde om rammeaftale 2023-24 i foråret 2023 

 

Rammeaftale 2023-24 er behandlet og godkendt af sjællandske kommuner samt lagt på hjem-

mesiden og meddelt Socialstyrelsen jf. at godkendelsesfristen er 1/12. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

• At styregruppen drøfter den videre proces og tidsplan ift. rammeaftale 2023-24  

https://www.rs17.dk/arrangementer/temadag-om-psykisk-mistrivsel-blandt-born-og-unge-30-11-2022/
https://www.rs17.dk/arrangementer/temadag-om-psykisk-mistrivsel-blandt-born-og-unge-30-11-2022/
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• At styregruppen fastlægger dato for dialogmøde (med handicap/brugerrepræsentanter, 

politikere, direktører, chefer og fagpersoner om udmøntning af fokusområder) 
• At styregruppen drøfter initiativer ift. at gøre rammeaftalen mere nærværende for poli-

tikerne og herunder bl.a. forslag om at sætte en sag på i byrådene inden det kom-

mende dialogmøde, hvor politikerne deltager. 

• At styregruppen indledningsvis drøfter temaet om fornyelse af rammeaftalen og herun-

der den videre proces og tidsplan 
 

Drøftelse og beslutning: 

• Der var enighed om at der er mange projekter i gang, herunder også ”gamle” projekter 

igangsat i 2021-22 rammeaftalen, og at projekterne generelt bør prioriteres både aktu-

elt og fremadrettet.  

• Det blev drøftet, hvordan gør vi arbejdet mere synligt, og hvad vi bruger det til og her-

under, at det er relevant, at styregruppen genbesøger sit mandat både generelt og ift. 

fokusområder/projekter. 

• Fokusområderne bør både prioriteres og overvejes i hvilket regi, de kan arbejdes med. 

F.eks. er fokusområde 2 på psykiatriområdet også relevant i sundhedsklyngerne 

• Det blev fremført, at der frem mod en forenklet aftale primært bør arbejdes med ud-

giftsvækst og psykiatriområdet, som er presset, mens samarbejde med borgere og på-

rørende primært er relevant i den enkelte kommune. 

• Der var enighed om, at den nationale dagsorden er særlig relevant, og at styregruppen 

skal disponere og prioritere opgaverne sammen med fokus på samarbejde på tværs og 

herunder sætte ambitionsniveauet. 

• Temaet om fornyelse og udmøntning af rammeaftalen dagsordensættes på et kom-

mende styregruppemøde.  
• Sekretariatet udarbejder forslag til mødekalender/årshjul og herunder ift. dialogmøde 

om udmøntning af rammeaftale 2023-24 som afholdes inden sommerferien 
 

Bilag: 

• Rammeaftale 2023-24: https://www.rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2023-2024/  
 

 

4.Nyt fra Socialstyrelsen: Gamle og nye centrale udmeldinger  

Beslutningstema: Styregruppen orienteres med efterfølgende supplerende drøftelse 

 

Baggrund: 

Ift. de 3 gamle centrale udmeldinger fra 2020 (om spiseforstyrrelser, domfældte udviklings-

hæmmede og udsatte gravide) er den første afsluttet, mens CUerne om domfældte udviklings-

hæmmede og om udsatte gravide pågår.   Ift. de nye centrale udmeldinger 2022 på synsområ-

det og høreområdet er disse modtaget ultimo 2022 og i proces i rammeaftalesekretariaterne. 

 

Ift. domfældte udviklingshæmmede er Socialstyrelsens anmodning om opdateret status (vi-

densgrundlag) i forhold til de faglige forhold og problemstillinger på Kofoedsminde besvaret af 

Region Sjælland og fremsendt til Socialstyrelsen 1/12. 

 

Ift. udsatte gravide med misbrug og behov for døgnbehandling har Socialstyrelsen 28/9 ud-

sendt Anmodning om beskrivelse af kommunernes aktuelle indsatser og forslag til fremadret-

tede indsatsmodeller for udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug (se bilag). Socialsty-

https://www.rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2023-2024/
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relsen anmoder kommunerne om en opdateret beskrivelse af, hvilke aktuelle indsatser kom-

munerne arbejder med i forhold til målgruppen, samt hvilke forslag kommunerne ser for frem-

adrettede indsatser til målgruppen, herunder døgnbehandlingsindsatser.  

 

Ifølge Socialstyrelsen var baggrunden for udsendelsen af den centrale udmelding for udsatte 

gravide med skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnbehandling bl.a. en bekymring for, 

hvorvidt der eksistererede det fornødne udbud af højt specialiserede døgnbehandlingsindsatser 

til de mest udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug. Den centrale udmeldings formål er 

således at sikre en tilstrækkelig koordination på tværs af kommuner og regioner om at opret-

holde det fornødne udbud af højt specialiserede døgnbehandlingsindsatser til målgruppen. Mål-

gruppens problemer er komplekse med både udsathed, rusmiddelforbrug og samtidig psykia-

trisk sygdom. Rusmiddelforbrug og psykiatriske udfordringer kan være overlappende og kræ-

ver samtidig behandling. Det er derfor vigtigt, at indsatserne er sammentænkte og koordine-

rede. Socialstyrelsen ved Den Nationale Koordinationsstruktur vil på baggrund af kommuner-

nes beskrivelse af de aktuelle indsatser og forslag til fremadrettede indsatsmodeller foretage 

en opdateret vurdering af de faglige forhold og problemstillinger vedrørende indsatsen til mål-

gruppen, som er adresseret i den centrale udmelding. 

 

Det bør bemærkes at Socialstyrelsen i forbindelse med den nationale koordinationsstruktur 

overvåger små og komplekse målgrupper, udsender centrale udmeldinger (som kan genudmel-

des såfremt Socialstyrelsen vurderer det nødvendigt) og endelig kan pålægge kommunerne at 

oprette og drive tilbud. 

 

De administrative rammeaftalestyregrupper har i fælles brev til Socialstyrelsen pr. 31/10-2022 

bedt om at tidsfristen for besvarelse af anmodningen rykkes fra 1/12-2022 til 28/2-2023, hvil-

ket Socialstyrelsen har imødekommet. I brevet anføres at tidsplanen skal muliggøre inddra-

gelse af det politiske niveau (uden at afrapporteringen fremsendes til kommunalbestyrelserne) 

samt at der prioriteres kort og effektiv administrativ behandling. Besvarelsen af anmodningen 

behandles administrativt i styregrupperne og kommunaldirektørkredsen samt politisk i KKR in-

den afsendelse til Socialstyrelsen. Der er gennemført spørgeskemaundersøgelse i kommunerne 

ift. anmodningen og afholdes dialogmøde om fremadrettede indsatser ift. målgruppen 13/1. 

 

Socialstyrelsen har 28/9 udsendt to ny centrale udmeldinger (CU), vedr.  punktskriftindsatser 

til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og vedr. tegnsprogsindsatser til børn og unge 

med varigt høretab, med frist for afrapportering senest 31/3-2023. Udmeldingerne foretages 

med det formål at sikre at der på regionalt og nationalt plan er en tilstrækkelig koordination på 

tværs af kommuner og regioner om at opretholde det fornødne udbud af højt specialiserede 

indsatser til målgrupperne.  

 

De administrative rammeaftalestyregrupper har i fælles brev pr. 25/11-2022, meddelt Social-

styrelsen at afrapporteringen først kan være klar til den 1. oktober 2023 bl.a. med henvisning 

til kvalitet i afrapporteringen og at politisk behandling tager ca. 3 måneder. 

 

Ift. de nye centrale udmeldinger på synsområdet og høreområdet er rammeaftalesekretaria-

terne i gang med at koordinere spørgsmål og metode ift. dataindsamlingen hos kommunerne 

som skal ligge til grund for besvarelsen og afrapporteringen. Der overvejes bl.a. en kombina-

tion af spørgeskemaundersøgelse og dialogmøder som ift. anmodningen om de udsatte gravide 
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Det er fortsat rammeaftalesekretariaterne der koordinerer arbejdet med de centrale udmeldin-

ger og herunder indsamler data fra kommunerne, er i dialog med socialstyrelsen og står for af-

rapporteringen. Dette er kommunernes direktører og chefer orienteret om i efteråret 2022.  

Den tværregionale koordination på styregruppeniveau foregår i Koordinationsforum i KL, hvor 

seneste møde med deltagelse af formandskaber og sekretariater er afholdt 9/11 jf. pkt. 9 A) 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

• At styregruppen indledningsvis drøfter resultatet af spørgeskemaundersøgelsen ift. So-

cialstyrelsens anmodning ift. CUen om udsatte gravide med behov for døgnbehandling. 

• At styregruppen supplerende drøfter den videre proces ift. anmodningen ift. CUen om 

udsatte gravide. 

• At styregruppen godkender at den samlede besvarelse ift. anmodningen sendes i høring 

hos styregruppen i uge 3 inden videresendelse til behandling i K17 (27/1) og KKR (8/2) 

• At styregruppen supplerende drøfter processen ift. de 2 nye centrale udmeldinger om 

punktskriftsindsatser og tegnsprogsindsatser til børn og unge 

 

Drøftelse og beslutning: 

• Der var opbakning til processen ift. behandling af socialstyrelsens anmodning ift. ud-

satte gravide med kombination af spørgeskemaundersøgelse og web-dialogmøde 13/1 

med oplæg fra Socialstyrelsen om forløbsbeskrivelsen og efterfølgende drøftelser for 

kommunerne af fremtidige indsatsmodeller  

• Styregruppen godkendte, at den samlede besvarelse ift. anmodningen sendes i høring 

hos styregruppen i uge 3 inden videresendelse til behandling som orienteringspunkt i 

K17 (27/1) og KKR (8/2) 

• Ift. de nye centrale udmeldinger på synsområdet og høreområdet bidrager Refsnæs og 

regionen og kommunikationscentrene inddrages ligeledes 

• Det blev adresseret, at behandlingen af socialstyrelsens centrale udmeldinger er 

ressourcekrævende, og at der er behov for forenkling. 

  

Bilag: 

• Anmodning om beskrivelse af aktuelle og fremadrettede indsatser ift. udsatte gravide 

• Notat: Spørgeskemabesvarelser ift. anmodning om udsatte gravide - eftersendes 

• Brev til Socialstyrelsen vedrørende anmodning ift. udsatte gravide 

• Brev til Socialstyrelsen vedrørende tidsfristen for Centrale udmeldinger 2022 

 

 

5.Særlige pladser på psykiatriområdet i region sjælland 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres med efterfølgende supplerende drøftelser. 

 

Baggrund: 

På styregruppemøde 14/10 blev fulgt op på arbejdsgruppens møde med ledelsen af de særlige 

pladser 30/9 med fokus på målgruppen for de særlige pladser, fremtidigt samarbejde og visita-

tion til de særlige pladser jf. problematikkerne fra arbejdsgruppens juni-notat og styregruppe-

mødet 12/8. På mødet med ledelsen af de særlige pladser 30/9 blev der bedt om et opfølg-

ningsmøde til afholdelse efter mødet i styregruppen for de særlige pladser 11/11. Det blev fo-

reslået at nedsætte en fælles arbejdsgruppe med repræsentanter fra psykiatrien og kommu-

nerne og at der afholdes hyppigere møder i styregruppen for de særlige pladser.  
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Styregruppen besluttede at drøftelserne fra mødet med ledelsen af de særlige pladser fortsæt-

ter på næste møde i styregruppen for de særlige pladser 11/11 bl.a. omkring målgruppebe-

skrivelse og afgrænsning og visitationsproces og repræsentation i visitationsforum. Det er 

kommunernes klare oplevelse at der er en målgruppe som psykiatrien ikke hjælper kommu-

nerne med og der skal bl.a. arbejdes med alternative løsningsforslag og visitationsprocessen, 

hvor kommunerne skal repræsenteres stærkere i visitationsforum. 

 

På styregruppemøde 14/10 var fortsat opbakning til beslutningen om i første omgang at fort-

sætte dialogen administrativt med ledelsen af de særlige pladser og herunder i regi af styre-

gruppen for de særlige plader bl.a. ift. de nævnte problematikker omkring målgruppe og visi-

tation. Der var ligeledes fortsat opbakning til at afvente dialogen administrativt inden der ind-

ledes en dialog politisk (i KKR mv.) ift. at gøre opmærksom på problematikkerne. 

 

Det blev besluttet at arbejdsgruppen på næste styregruppemøde udarbejder og fremlægger et 

beslutningsoplæg for den videre proces og herunder ift. målgruppe, visitation og data.     

 

Efter mødet i styregruppen for de særlige pladser 11/11 har de kommunale repræsentanter i 

styregruppen for de særlige pladser talt med ledelsen af de særlige pladser ift. at etablere den 

fælles arbejdsgruppe jf. de drøftelser der har været om målgruppe og visitation. Der skal i den 

sammenhæng udarbejdes et minikommissorium for arbejdet og herunder ift. medlemmer etc. 

som gerne skal sendes til regionen medio januar 2023. Arbejdsgruppen skal overordnet i fæl-

lesskab se på løsninger ift. borgere som ikke kan rummes på de særlige pladser og herunder 

med fokus på det fælles populationsansvar for pågældende borgere Ift. organisering kan et 

forslag f.eks. være delt formandskab mellem en ledelsesrepræsentant fra de særlige pladser 

og en kommunal repræsentant fra styregruppen for de særlige pladser samt 2-3 kommunale 

repræsentanter fra arbejdsgruppen/netværksgruppen samt 3 regionale repræsentanter og evt. 

sekretariatsrepræsentanter.  
 

Belægningen på de særlige pladser er pr. december 2022 på 14 ud af 18 pladser samt 2 plad-

ser reserveret. Der er ommærket de maksimale 25%:5 pladser. Det oprindelige pladstal er 23. 

Der er ultimo november 2022 modtaget nyhedsbrev om de særlige pladser fra regionen til vi-

deresendelse til kommunerne. Nyhedsbrevet er sendt til høring hos de kommunale repræsen-

tanter i styregruppen for de særlige pladser og i netværksgruppen inden udsendelse til kom-

munerne. Kommentarer er sendt til regionen som har tager højde for dem i et revideret ny-

hedsbrev som er udsendt til kommunerne i december jf. link i bilag 

 

Kommunale repræsentanter i hhv. styregruppen for de særlige pladser og i arbejdsgruppen 

under netværksgruppen voksne sindslidende deltager under punktet 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

• At styregruppen drøfter problematikker og strategier og proces ift. de særlige pladser  

 

Drøftelse og beslutning: 

• Tovholder for netværksgruppen voksne sindslidende orienterede om status og herun-

der, at det er besluttet at nedsætte en fælles arbejdsgruppe med både regionale og 

kommunale repræsentanter, og at der er udarbejdet kommissorium for arbejdet som 

behandles medio januar.  
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• Arbejdsgruppen skal bl.a. se på problematikken ift. de borgere, der ikke kan visiteres til 

de særlige pladser, og hvordan kommunerne og regionen kan hjælpe hinanden ift. 

denne restgruppe.  
• Thomas Richeliau er tovholder for de kommunale repræsentanter i arbejdsgruppen 

  

Bilag: 

• Referat af arbejdsgruppens møde med ledelsen af de særlige pladser 30/9 

• Nyhedsbrev om de særlige pladser december 2022:  

https://www.rs17.dk/media/behcppof/nyhedsbrev-vedr-de-s%C3%A6rlige-pladser-i-

region-sj%C3%A6lland-december-2022.pdf 
 

 

6.Nyt fra netværksgrupper og arbejdsgrupper  

Beslutningstema: Styregruppen orienteres og drøfter forslag om projekt Unge hjerner 

 

Baggrund: 

På styregruppemøde 14/10 blev behandlingen af sagen om unge hjerner-netværk udsat til næ-

ste styregruppemøde, da økonomi og organisering mv. skal belyses yderligere.  

 

På møde i netværksgruppen voksne handicappede 13/9 præsenterede hjerneskadeforeningen 

og hjerneskadekoordinator fra Slagelse projektet unge hjerner som er et netværk for unge 

(16-35 år) med erhvervet hjerneskade, der har brug for et fællesskab med andre, som er i en 

lignende situation. Tilbuddet er en kombination af socialt samvær, erfaringsudveksling og un-

dervisning. Unge Hjerner startede i 2016 og er forankret i København via Hjerneskadeforenin-

gen. Netværket har pt 240 unge på landsplan. Der eksisterer pt unge hjerner-netværk i Kø-

benhavn og Odense, hvor man mødes fysisk tirsdag i lige uger i 2 timer og i ulige uger på 

Zoom. Målet er at tilbuddet skal udvides til unge i hele landet og er i opstartsfasen i Esbjerg og 

Aalborg. Netværksgruppen og hjerneskadekoordinatorerne foreslår tilbuddet udbredes til Sjæl-

land som 1årigt forsøg placeret i regi af CSU Slagelse med budget på 60.700 som det foreslås 

at rammeaftale Sjællands budget dækker for det første år. (jf. vedhæftede projektbeskrivelse: 

med ansøgning om finansiering af forsøg i 2023 med cafetilbud for unge hjerneskadede.) 

 

Arbejdsgruppen om hjerneskaderehabilitering har afholdt webinar 2/12: Formiddag med fokus 

på Hvidbog om rehabilitering med oplæg af Claus Vinter Nielsen, formand for Rehabiliteringsfo-

rum Danmark og ca. 200 deltagere 

 

Netværksgrupperne har afholdt deres seneste møder i november og december. Netværksgrup-

perne fremlægger deres årsrapporter til drøftelse på næste styregruppemøde 10/3. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

• At styregruppen drøfter og godkender forslag om 1. årigt forsøg med etablering af unge 

hjerner-netværk og herunder med forsøgsperiode i 2023 og et budget på 60.700 som 

rammeaftale sjælland dækker og med fysisk placering i regi af CSU Slagelse. 

 

Drøftelse og beslutning: 

• Styregruppen besluttede at støtte projekt unge-hjerner – cafetilbud for unge med er-

hvervet hjerneskade som forsøg i 2023.   

https://www.rs17.dk/media/behcppof/nyhedsbrev-vedr-de-s%C3%A6rlige-pladser-i-region-sj%C3%A6lland-december-2022.pdf
https://www.rs17.dk/media/behcppof/nyhedsbrev-vedr-de-s%C3%A6rlige-pladser-i-region-sj%C3%A6lland-december-2022.pdf
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• Det blev betonet, at det er vigtigt, at projektet markedsføres samt monitoreres og eva-

lueres, og at der herunder indsamles data løbende og opstilles succeskriterier.  

• Sekretariatet kontakter projektgruppen ift. dette. 

 

Bilag: 

• Projekt Unge hjerner: Tværkommunalt tilbud til unge med erhvervet hjernekade 

• https://hjerneskadet.dk/unge-hjerner/ 

• Formiddag med fokus på Hvidbog om rehabilitering 2/12:  

https://www.rs17.dk/arrangementer/formiddag-med-fokus-pa-hvidbog-om-rehabilite-

ring-2-12-2022/ 

• Link til Netværksgrupperne: https://www.rs17.dk/netvaerksgrupper/netvaerksgrupper/ 

 

 

7.Nyt fra styregruppen og sekretariatet – organisering og nye medlemmer  

Beslutningstema: Styregruppen orienteres og udpeger nye styregrupperepræsentanter samt 

tovholder og styregruppekontaktperson ift. netværksgruppen Voksne Handicappede.  

 

På styregruppemøde 14/10 blev netværksorganiseringen drøftet og herunder tovholderrollen. 

Der blev rejst spørgsmålet om det er muligt at forsimple modellen og skabe større gennem-

slagskraft og udnytte potentialet bedre. Det blev foreslået at tovholderrollen defineres og her-

under ift. hvad der forventes og klar forventningsafstemning også ift. kontaktpersonrollen i 

styregruppen. Det blev besluttet at drøfte setup og se på organiseringen ift. netværksgrup-

perne på næste styregruppemøde på baggrund af oplæg fra sekretariatet.  

 

Faxes repræsentant i styregruppen (Thomas Knudsen) er udtrådt ultimo 2022 grundet job-

skifte og der skal derfor vælges en ny repræsentant. Det foreslås at Lolland (direktør Thomas 

Richeliau) afløser Faxe og at styregruppen udvides med Køge (socialchef Mille Schjoldan). 

 

Ift. ny tovholder for netværksgruppen Voksne handicappede samt kontaktperson i styregrup-

pen er begge fortsat vakante og sekretariatet har været fungerende tovholder fra medio 2022.  

Indtil videre har ingen i netværksgruppen eller styregruppen meldt sig til opgaven. 

 

Netværksgruppen Voksne handicappede har 4 årlige møder og er faglig baggrundsgruppe ift. 

styregruppen for rammeaftalen og erfa/sparringsgruppe for kommunerne på voksenhandicap-

området. Tovholderen står for indkaldelse, dagsordener, referater, årsrapport og mødeledelse.  

Netværksgruppens kontaktperson i styregruppen er, sammen med sekretariatet, netværks-

gruppens forbindelse til styregruppen og deltager i udvalgte netværksgruppemøder og sager. 

 

Overblik over netværksgruppernes tovholdere og styregruppekontaktpersoner 
Netværksgruppe Tovholder Kontaktperson i styregruppen 

Voksne handicappede Vakant Vakant 

Børn og Unge Holbæk Holbæk 

Voksne Sindslidende Roskilde  Guldborgsund 

Økonomigruppen Slagelse og Sekretariatet Slagelse 

Udbydernetværk Kommunikation Næstved Næstved 

 

Organisering 

Rammeaftale Sjælland (det specialiserede social-og undervisningsområde) er organiseret med 

en administrativ styregruppe med 9 direktører/chefer efter kriterier om repræsentation af 

https://hjerneskadet.dk/unge-hjerner/
https://www.rs17.dk/arrangementer/formiddag-med-fokus-pa-hvidbog-om-rehabilitering-2-12-2022/
https://www.rs17.dk/arrangementer/formiddag-med-fokus-pa-hvidbog-om-rehabilitering-2-12-2022/
https://www.rs17.dk/netvaerksgrupper/netvaerksgrupper/
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store og små kommuner, køber-og sælgerkommuner, geografisk spredning og voksen-og bør-

neområdet. I styregruppen sidder også K17s (kommunaldirektørernes) tovholdere på området. 

Formandsskabet for styregruppen deltager i koordinationsforum i KL og repræsentanter for 

styregruppen deltager i KKR dialogforum med handicaporganisationerne og Skole og Forældre. 

Under styregruppen er en række netværksgrupper som fungerer som faglige baggrundsgrup-

per for styregruppen på børne-og ungeområdet, voksenområdet, psykiatriområdet, kommuni-

kationsområdet og økonomiområdet. Rammeaftalesekretariatet koordinerer arbejdet ift. kom-

munerne og sekretariatsbetjener styregruppe og formandskab. Styregruppens medlemmer er 

kontaktpersoner ift. netværksgrupper og tovholdere ift. fokusområder og arbejdsgrupper samt 

deltager i mødefora som beskrevet ovenfor og nedenfor. Pt. er 3 tovholderskaber ift. fokusom-

råder vakante og 1 tovholderskab/kontaktpersonhverv ift. netværksgrupper vakante. (Se fi-

gur: Rammeaftale sjælland organisering og indhold 2023-24 i bilag) 

 
Mødefora Repræsentanter fra styregruppen Mødefrekvens 

Tværregionalt Koordinationsforum i KL Roskilde og Guldborgsund (suppleant) 2x årligt 

KKR Dialogforum Roskilde og Vordingborg 2x årligt 

Styregruppen for de særlige pladser Guldborgsund (og Lolland) 2x årligt 

Dialogmøder med Socialstyrelsen Roskilde og Guldborgsund (suppleant) 2x årligt 

 

Indstilling: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

• At styregruppen udpeger ny styregrupperepræsentant fra Lolland til afløsning for Faxe 

og at styregruppen udvides med Køge. 

• At styregruppen udpeger ny tovholder for netværksgruppen Voksne handicappede samt 

udpeger kontaktperson fra styregruppen ift. netværksgruppen.  

• At styregruppen indledningsvis drøfter setup og organisering og herunder ift. netværks-

grupperne samt mulige organisatoriske modeller mv. samt videre proces og tidsplan 
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Drøftelse og beslutning: 

• Der var opbakning til, at Lolland afløser Faxe i styregruppen, og til at styregruppen ud-

vides med Køge.  

• Styregruppen indstiller, at Lolland (direktør Thomas Richeliau) og Køge (socialchef Mille 

Schjoldan) indtræder i styregruppen.  

• Praksis er, at nye medlemmer i styregruppen godkendes af K17 repræsentanterne i sty-

regruppen.  

• Netværksgruppernes kobling til styregruppen blev drøftet og herunder relevansen af, at 

netværksgruppernes tovholdere fortæller om gruppernes arbejde i forbindelse med 

fremlæggelse af deres årsrapporter på et kommende styregruppemøde. 

• Ift. udpegning af tovholder og kontaktperson i styregruppen ift. netværksgruppen 

voksne handicappede drøftes dette bilateralt.  
• Setup og organisering og herunder netværksgrupperne dagsordensættes på et kom-

mende styregruppemøde også jf. beslutning under pkt. 3 
 

Bilag: 

• Figur: Rammeaftale sjælland organisering og indhold 2023-24 

• Link til netværksgruppen voksne handicappede:  

https://www.rs17.dk/netvaerksgrupper/voksne-handicappede/ 

 

 

8.Hjemløseområdet  

Beslutningstema: Styregruppen drøfter indledningsvis området og den videre proces  

 

Baggrund: 

På styregruppemøde 14/10, blev hjemløseområdet kort drøftet og herunder ift. behovet for 

forsorgshjemspladser og øvrige overnatningsmuligheder for hjemløse samt behov for overblik 

over tilbud. En erfaring er at lukning af forsorgshjemspladser giver øgede udgifter ift. private 

tilbud jf. selvvisitation. Der opleves en stærkt stigende søgning til forsorgshjem og en væsent-

lig stigning i private pladser. Det blev aftalt at temaet tages op på næste styregruppemøde til 

januar 2023. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen indledningsvis drøfter hjemløseområdet og herunder den videre proces 

og tidsplan 

 

Drøftelse og beslutning: 

• Styregruppen drøftede problematikken omkring hjemløseområdet og herunder, at om-

rådet som selvvisiterende sammen med kvindekrisecentre oplever udgiftsstigning. 

• Styregruppen besluttede at sagen tages op igen på et kommende styregruppemøde. 

 

 

9. Punkter til orientering: 

A) Møde i KL’s koordinationsforum 9/11 

B) Nyt fra KKR og K17: Møde i KKR Dialogforum 20/12 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres 

 

Baggrund: 

https://www.rs17.dk/netvaerksgrupper/voksne-handicappede/
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Der er afholdt møder i K17 4/11, i Koordinationsforum 9/11, i KKR 22/11 og i KKR Dialogforum 

20/12. 

 

Der er afholdt møde i Koordinationsforum i KL 9/11 med følgende punkter: 

• Sikrede institutioner og sociale anbringelser  

• Opfølgning ift. Socialstyrelsens Centrale Udmeldinger 2020 og 2022 

• Status rammeaftaler 2023-24  

• Kapacitet, anlægsudfordringer og lånemuligheder på det specialiserede socialområde  

• Samarbejdet med de grønlandske kommuner på socialområdet  

• Særlige pladser i psykiatrien  

• Gensidig orientering:  Nyt fra KL og Nyt fra de administrative styregrupper 
Ift. samarbejdet med de grønlandske kommuner nævnte Sjælland på mødet i Koordinationsfo-

rum at er der ift. domfældte udviklingshæmmede en særskilt problematik ift. en ændret prak-

sis ift. finansiering af grønlandske borgere som er er stærkt udgiftsdrivende for udvalgte kom-

muner og også rummer retssikkerhedsproblematikker jf. artikel fra Kommunen.dk i bilag 

 

KKR Dialogforum har afholdt 1. møde 20/12 og består af repræsentanter fra DH-handicaporga-

nisationerne, Skole og Forældre og KKR-formandskabet samt 2 direktører fra rammeaftalesty-

regruppen. Det sekretariatsbetjenes af KKR-sekretariatet og rammeaftalesekretariatet.  

 

Mødekalender for rammeaftalestyregruppen, K17 og KKR 2023 
Møder i Styregruppen 2023 Møder i K17 2023 Møder i KKR 2023 

6/1 27/1 8/2 

10/3 31/3 26/4 

17/5 2/6 20/6 

11/8 25/8 6/9 

13/10 3/11 20/11 

Møder i styregruppen er placeret 14 dage før de møder i K17 som efterfølges af et møde i KKR. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning:  

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Region Sjælland orienterede supplerende om, at der i regi af KL’s koordinationsforum er 

et arbejde i gang ift. at trimme sikrede institutioner til sociale anbringelser og herunder 

afdækkes omfanget af sociale anbringelser mv. 

• Det blev orienteret om, at der på mødet i KKR dialogforum 20/12, var opmærksomhed 

på fokusområde 2 om psykiatriområdet. 

 

Bilag: 

• Referat fra møde i Koordinationsforum i KL 9/11 

• Artikel fra Kommunen.dk, side 28: DEN GRØNLANDSKE FORBINDELSE 

• Dagsorden/referat fra møde i KKR Dialogforum 20/12 

• Referat fra møde i K17 4/11 

• Referat fra møde i KKR 22/11: https://www.kl.dk/media/52811/referat-fra-moede-i-

kkr-sjaelland-den-22-november-2022.pdf 
 

10. Evt.  

https://www.kl.dk/media/52811/referat-fra-moede-i-kkr-sjaelland-den-22-november-2022.pdf
https://www.kl.dk/media/52811/referat-fra-moede-i-kkr-sjaelland-den-22-november-2022.pdf
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Styregruppen besluttede at næste møde afholdes fysisk 10/3 i Roskilde med særligt punktet 

om bestillingerne fra KKR på programmet (analyse af baggrund for udgiftsstigningerne, map-

ping-analyse) samt KL/Komponent-analysen og med fokus på perspektiver og anbefalinger og 

den videre proces ift. KKR. Desuden blev det besluttet at punktet om fornyelse af rammeafta-

len ligeledes behandles på næste møde.  

 

Næste møde 10/3-2023, 9-12 i Roskilde 

 


