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Dagsordenspunkter til styregruppemøde 18/8:  

 

Dagsordenen er inddelt i punkter til hhv. drøftelse, opfølgning/status og orientering. Der læg-

ges op til at punkterne om fokusområder og nyt fra hhv. netværksgrupper/arbejdsgrupper, 

K17 og KKR samt styregruppe og sekretariat er faste status- og orienteringspunkter. 

 

1. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 26/6 

 

A) Punkter til drøftelse: 

 

2. Temadrøftelse af det fremtidige rammeaftalearbejde og styregruppens rolle. 

 

3. Økonomi – Styringsinformation, datavaliditet og fremtidige analyser 

 

4. Markedsmodning 

 

5. Misbrugsprojektet 

 

 

B) Punkter til opfølgning/status 

 

6. Rammeaftale: Fokusområder 2017 og 2018 

 

7. Nedsættelse af Samråd for domfældte udviklingshæmmede i region Sjælland. 

 

8. Etablering af task force til forebyggelse af voldsepisoder på botilbud. 

 

9. Lovforslag om etablering af nye psykiatriske afdelinger 

 

C) Punkter til orientering 

 

10. Nyt fra Socialstyrelsen  

 

11. Nyt fra Socialtilsyn Øst: Orientering om budgetanalyse vedr. Socialtilsyn Øst’s takster 

 

12.  Nyt fra Netværksgrupper og arbejdsgrupper 

 

13.  Nyt fra K17 og KKR 

 

14.  Nyt fra Styregruppen og Sekretariatet 

 

 

15.  Evt.  
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1. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 26/6-2017 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller: 

 At styregruppen godkender referatet fra 26/6-2017 

 

Bilag:  

 http://rs17.dk/media/13753/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_2606201

7.pdf 

 

Beslutning: 

 Styregruppen godkendte referatet 

 

 

A)Punkter til drøftelse: 

 

 

2. Temadrøftelse af det fremtidige rammeaftalearbejde og styregruppens rolle mv. 

 

Baggrund: 

Arbejdet med rammeaftale 2018-19 og rekonstitueringen af styregruppen med nyt formand-

skab giver anledning til en temadrøftelse omkring det fremtidige rammeaftalesamarbejde og 

styregruppens rolle mv. 

 

Temadrøftelsen falder i to dele. Dels indledningsvis på styregruppemødet 18/8 og dels mere 

uddybende på styregruppemødet 15/9. Endelig drøftes fokusområderne for 2018 og 19 også 

under dette punkt også jf. punkt 6. Dette fremgår også af indstillingen. 

 

Status for Rammeaftale Sjællands organisering og opgaver: 

 

Rammeaftaleorganiseringen har eksisteret siden 2011 jf. lovændring pr. 11/3, hvor kommu-

nerne overtog koordinationsopgaven fra regionerne typisk organiseret med en administrativ 

styregruppe og sekretariat i hver region. Rammeaftale Sjælland  har siden 2011 været organi-

seret med formandskab og sekretariat i Næstved. Formandskabet er pr. medio 2017 overtaget 

af Slagelse, hvor sekretariatet ligeledes placeres.  

 

Rammeaftalesamarbejdet er finansieret af en DUT-kompensation som er udbetalt til kommu-

nerne. Efterfølgende er kommunerne opkrævet halvdelen af kompensationen til finansiering af 

sekretariatet. På den måde er der afsat midler i kommunerne til rammeaftalearbejdet og der 

er en forventning om at kommunerne bidrager til arbejdet dels ift. levering af data til ramme-

aftalen og ekspedition af rammeaftalerelevante sager i kommunerne, dels ved deltagelse i net-

værksgrupper og arbejdsgrupper mv. Sekretariatets budget rummer efter afgivelse af midler 

til Greater Copenhagen primært midler til løn for to stillinger.   

 

Rammeaftale Sjælland er organiseret med en administrativ styregruppe med 8 direktø-

rer/chefer som er sammensat efter kriterier om repræsentation af store og små kommuner, 

køberkommuner og sælgerkommuner, geografisk spredning og repræsentation af både vok-

sen-området og børneområdet. I styregruppens sammensætning er prioriteret repræsentation 

af de større kommuner som særligt forventes at bidrage til arbejdet. I styregruppen sidder 

også K17s tovholdere på området som løbende informeres,  involveres og deltager i udvalgte 

styregruppemøder samt holder møde med styregruppens formandskab og endelig fremlægger 

sagerne i K17. Formandskabet for styregruppen deltager i det tværregionale Koordinationsfo-

rum i KL og repræsentanter for styregruppen deltager i KKR dialogforum med handicaporgani-

sationerne. 

 

http://rs17.dk/media/13753/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_26062017.pdf
http://rs17.dk/media/13753/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_26062017.pdf
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Under styregruppen er en række netværksgrupper som fungerer som faglige baggrundsgrup-

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

kationsområdet (udbydernetværk) og økonomiområdet samt ekspertpanelet. Netværksgrup-

perne er organiseret med en tovholder fra kommunerne som koordinerer arbejdet og en kon-

taktperson fra styregruppen som er kontaktleddet til styregruppen. Rammeaftalens fokusom-

råder er organiseret som projekter med arbejdsgrupper med tovholdere fra arbejdsgrupperne 

og kontaktpersoner fra styregruppen som bindeled til styregruppen. 

 

Sekretariatet koordinerer arbejdet og sekretariatsbetjener formandskab, styregruppe og kom-

munerne, faciliterer og deltager arbejdet i netværksgrupper og arbejdsgrupper, deltager i mø-

der med Socialstyrelsen, i KL Koordinationsforum, KKR dialogforum og rammeaftalenetværk, 

koordinerer arbejdet med eksterne samarbejdspartnere (KORA, Implement, LG-insight mv.) og 

udarbejder dagsordener, referater, sagsfremstillinger til kommunerne og har kontakt med 

kommunerne ift. rammeaftalerelevante sager og bestillinger til rammeaftale, økonomianalyser 

og centrale udmeldinger, løbende henvendelser og spørgsmål samt er sekretær for økonomi-

gruppe og taskforce til forebyggelse af vold på botilbud og endelig drifter www.rs17.dk. 

 

(Skal)Opgaverne i Rammeaftale Sjælland med koordination af det specialiserede social – og 

undervisningsområde har hjemmel i bekendtgørelsen og herunder skal udarbejdes en ramme-

aftale med udviklingsstrategi og styringsaftale hvor status for tilsyn og børnehus også skal 

indgå. Opgaver i regi af National koordination under Socialstyrelsen med dataindsamling, af-

rapportering og koordination ift. Socialstyrelsens centrale udmeldinger etc. er også obligatorisk 

jf. bekendtgørelsen.    

 

Rammeaftalearbejdet i Rammeaftale Sjælland har i perioden været sammensat af hhv. skal og 

kan opgaver (også i kombination) og over tid er opgaveporteføljen udvidet med flere projekter 

og arbejdsgrupper, hvoraf nogle er fortsat og andre er blevet mere permanente. Endelig har 

National koordination, Tilsyn og Børnehus betydet en udvidelse af skal opgaverne (uden DUT-

kompensation). Det er erfaringen at opgaver af tværregional og tværkommunal karakter pla-

ceres i rammeaftaleregi også jf. rammeaftalebekendtgørelsen 

Kan(opgaverne) er bl.a arbejdet med de mest specialiserede tilbud med nedsættelse af eks-

pertpanel og workshops, hjerneskadeprojektet, misbrugsprojektet, kommunikationsprojektet,  

diverse økonomi og takstanalyser samt senest processen omkring rammeaftale 2018. 

Flere kan-opgaver er afledt af arbejdet med fokusområderne og i arbejdet med skalopgaven 

med de centrale udmeldinger er valgt at afholde workshops for bestillere og udbydere, involve-

re ekspertpanelet og afholde undervisningsdag for spiseforstyrrelser og temadag om de mest 

specialiserede tilbud.     

 

Arbejdet med fokusområderne må også betragtes som en skal-opgave. Fokusområderne for 

2018-19 er følgende: 

1. Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende  

2. Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper  

3. Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil  

4. Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt  

5. Vidensdeling om styring  

6. Styringsdata og information  

7. Stigende behov for støtte. 

 

Endelig er der en række driftsorienterede sager jf. henvendelser til sekretariat og styregruppe, 

som også må betragtes som skal-opgaver 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 
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 At styregruppen indledningsvis drøfter det fremtidige rammeaftalesamarbejde og styre-

gruppens rolle og herunder oplevelser af samarbejdet og forventninger til samarbejdet 

samt egen rolle i samarbejdet. 

 At styregruppen drøfter arbejdet med fokusområderne for 2018-2019 også jf. punkt 6. 

og herunder med snitflader til punkt. 3 om styringsinformation. 

 At styregruppen mere uddybende drøfter det fremtidige rammeaftalesamarbejde og 

styregruppens rolle og herunder oplevelser af samarbejdet og forventninger til samar-

bejdet samt egen rolle i samarbejdet på styregruppemødet 15/9. 

 

Bilag: 

 Rammeaftalebekendtgørelse: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185568 

 Netværksgrupper: Styregruppens kontaktpersoner, tovholdere og kommissorium for 

netværksgruppernes arbejde http://rs17.dk/netvaerksgrupper/netvaerksgrupper.aspx 

 Rammeaftale 2018-2019: http://rs17.dk/media/13347/rammeaftale_14.06.17.pdf 

 Regnskab 2016 og budgetforslag 2017 som orienteret om på styregruppemødet 19/5 

 

Drøftelse:  

Uddrag af drøftelser nedenfor: 

 Netværksgruppernes styrke, mandat, virke/funktion, opgaveløsning mv. bør afstemmes 

 Klyngesamarbejde bør afdækkes og vurderes ift. relevans og udbredelse 

 Igangsatte og fremtidige projekter/arbejder bør vurderes ift. relevans og udbytte 

 Mængden af materiale og sager til møder mv. bør reduceres og forenkles 

 Den bredere direktørkreds bør inddrages mere (og tidligere) og ift. direktørmøder bør 

være færre oplæg og mere vægt på dialog. Inspiration i praksis ift. sundhedsaftalen. 

 Ift. koordination med sundhedsaftalen er behov for at få overblik over igangsatte aktivi-

teter og herunder ”servicetjek” og involvering af chefer – evt. via et seminar. 

 Der er tendens til bureaukratisering, men samtidig løfter netværksgrupper og arbejds-

grupper opgaver ift. nyere opgaver fra Socialstyrelsen med centrale udmeldinger etc. 

 Centralt hvordan man kan udvikle samarbejdet og dele viden og erfaringer. 

 Behov for at netværksgrupper og arbejdsgrupper kobles stærkere til styregruppen. 

 Fokus på hvordan der kommunikeres ud af styregruppen og hvordan de andre direktø-

rer udover styregruppen involveres også ift. input til og fra direktørerne 

 Ift. videndeling bæres arbejdet af interesse og kompetence og det bør afklares om der 

er andre samlinger af kommunale chefer der beskæftiger sig med det samme og om 

der i så fald bør fusioneres eller arbejdsdeles. Fx kan klynger være gode til videndeling. 

 Sekretariatet bør bindes op udover formandskabet og med effekt for de 17 kommuner.     

 Kerneopgavebetragtning og finansiering: hvad skal købes og hvad skal selv produceres. 

 Afklaring af hvilken bemanding der ønskes ift. opgaver og kerneopgaver 

 Ift. Klyngesamarbejde har dette, som en af mange forskellige organiseringer, været 

drøftet i processen omkring rammeaftale 2018-2019 og indgår i fokusområde 2. 

 Kommunerne har et ønske om sikkerhed ift. afsætning af pladser og ift. samarbejde bør 

også fokuseres på forpligtelser: åbne, drive, lukke etc. Ift at løfte noget sammen også 

som alternativ til private pladser. 

 Drøftelse af forsyningssikkerhed bør opprioriteres som en del af fokusområderne og pa-

rallelt både ift. at åbne og lukke pladser, men også som driftsstruktur. 

 Der kan være et forkert incitament i botilbud ift. flow og mangle transparens 

 Nødt til at være en lille smule knaphed og overbooking, men vigtigt med gennemsigtig-

hed, fleksibilitet og samarbejde samt udnytte viden i andre kommuner. 

 Vigtigt at huske fokus på børneområdet med dets særlige diskussioner og herunder 

bl.a. med opmærksomhed på afhængigheden af private tilbud incl. plejefamilier samt 

den for store tilstrømning til voksenområdet. 

 Vigtigt med opmærksomhed på anledninger til succes i rammeaftalesamarbejdet:se no-

get der udvikler sig etc. 

 Eks: Odsherreds recovery-højskole og inspiration fra Fredericias havne-borgerkontor. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185568
http://rs17.dk/netvaerksgrupper/netvaerksgrupper.aspx
http://rs17.dk/media/13347/rammeaftale_14.06.17.pdf
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 Vigtigt med positiv indflyvning ift. drøftelse af det fremtidige rammeaftalesamarbejde 

 Evt. indledning af styregruppemøder og direktørmøder som temadrøftelser: feks. udfor-

dringer og hvad der lykkes – trække viden ind i rummet 

 

Beslutning: 

 Drøftelserne på mødet sammenfattes til et oplæg til næste møde, hvor det fremtidige 

rammeaftalesamarbejde drøftes mere uddybende. 

 

 

3. Flerårig strategi, økonomianalyser, takstanalyser og KORA-analyse II 

- Styringsinformation, datavaliditet og fremtidige analyser 

 

Baggrund: 

På styregruppemødet den 19. maj og 26. juni drøftedes sagerne om henholdsvis KORA analy-

sen og takst- og økonomianalyser, samt den flerårige strategi for styring af takst- og udgifts-

udviklingen.  

 

Der vil på oktobermødet i KKR blive fremlagt en sag om styringsinformationer, som udarbejdes 

af økonomigruppen. Økonomigruppen kommer med forslag til, hvordan der fremadrettet kan 

præsenteres brugbar styringsinformation til kommunerne i henhold til tidligere beslutning om 

opdeling på målgrupper. 

 

På styregruppemødet 26/6 blev følgende indstilling tiltrådt: 

 

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 

 Ift. styringsinformation blev foreslået, at der i drøftelsen inddrages, hvad man selv styrer 

på og efter i de enkelte kommuner. 

 

Sagen er videresendt til økonomigruppen 27/6 og behandlet i økonomigruppen 10/8. 

 

Økonomigruppen takker for involveringen og har overordnet følgende bemærkninger og anbe-

falinger som uddybes i bilag. 

 

Bemærkninger: 

Styringsinformation har et dobbelt formål: 

1) Dels ift. den løbende interne budgetopfølgning, hvor man analyserer egne data med 

henblik på økonomistyring og spørgsmål på fagligt plan 

2) Dels ift. benchmark af udvikling og niveau dvs mængde, pris og sammenligning med 

andre af om kommunens niveauer højere eller lavere og om der er en udvikling, der af-

viger fra de andre 

 

KORA-analysen er et udmærket instrument og kommunerne er villige til at levere den ressour-

ceindsats, der medgår til at levere data til analysen. Ulempen er at data er af ældre dato. 

 

Ift.  indsamling af data i kommunerne, der ikke i forvejen findes i eksisterende it-systemer 

(økonomisystemer) jf. forsøget med en økonomianalyse fra i år, vurderer økonomigruppen, at 
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dette er for ressourcekrævende, nogle steder ikke kan lade sig gøre samt at validiteten og 

dermed kvaliteten af data er for dårlig.  

 

Alternativet er derfor at benytte mere valide og kendtedata, der i forvejen findes i kommuner-

nes økonomisystemer, hvor man ikke kan være i tvivl om definitioner, og hvor man ikke skal 

foretage individuelle vurderinger. Analyse af relevante valide data for alle 17 kommuner skøn-

nes samlet at  kunne udføres af ¼ årsværk, som det vurderes mest hensigtsmæssigt lægges 

centralt feks. forankret i en enkelt kommune eller rammeaftalesekretariatet. 

 

Ift. den kvalitative beskrivelse af styringstiltag, vurderer økonomigruppen denne som hen-

sigtsmæssig og anvendelig som inspiration og videndeling og anbefaler, at den fortsættes. 

 

Anbefalinger: 

Økonomigruppen anbefaler på den baggrund: 

 Fremover bør satses på styringsinformation som enten bestilles eksternt feks. hos KORA 

eller udarbejdes på baggrund af kendte, valide data f.eks. trukket fra Danmarks statistik, 

ECO-nøgletal etc.  KORA-analysen kunne evt. udarbejdes i en enklere og billigere (pi-

xi)udgave, der evt. kunne indeholde mere aktuelle data. Denne kunne tilrettelægges i dia-

log og samarbejde med økonomigruppen 

         Kommunernes egen dataindsamling ift. økonomianalysen anbefales ikke gentaget, da 

denne vurderes for ressourcekrævende og med dårlig datakvalitet. 

 Den gamle takstanalyse som blev afløst af økonomianalysen anbefales ikke fortsat, da 

denne har samme udfordring i relation til ressourceindsat og datakvalitet. Dertil kommer, 

at analysen oprindeligt tjente til at sikre overholdelse af takstanbefalinger, som er et in-

strument der ikke længere anvendes. 
 Den kvalitative beskrivelse af styringstiltag anbefales fortsat 

 Den tilgængelige styringsinformation i kommunerne benyttes til intern styring, men ift. 

benchmark anbefales enten eksternt bestilt styringsinformation eller (egne) analyser på 

baggrund af autoriserede data. 

 Udfordringer ift. manual indsamling af data, der ikke i forvejen findes i kommunernes 

økonomisystemer vurderes for store ift. ressourcetræk og dårlig validitet og anbefales 

derfor ikke. 

 

Økonomigruppens bemærkninger og anbefalinger uddybes i vedhæftede oversigt i bilag 

 

Til orientering hedder KORA nu VIVE (Viden om Velfærd). 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

 At styregruppen drøfter punkterne med udgangspunkt i økonomigruppens bemærkninger 

og anbefalinger 

 At styregruppen drøfter økonomigruppens anbefalinger og den videre proces og herunder 

ift. næste styregruppemøde, møde i K17 og i KKR. 

 

Bilag: 

 Oversigt over økonomigruppens bemærkninger - eftersendes 
 

 

Drøftelse: 

 Kirsten Eklund fra økonomigruppen fremlagde økonomigruppens bemærkninger og anbe-

falinger : 

 Jo højere grad af egne manuelle optællinger, jo større usikkerhed er der om, hvor valide 

data er og analyser bør derfor være baseret på valide data fra autoriserede systemer. 

Ulempen er at data kan være gamle, når analysen foretages.   
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 Der er bred enighed i økonomigruppen om at KORA rapporter er meget anvendelige og 

disse kan videreføres i en eller anden form og/eller der kan trækkes valide data i autorise-

rede systemer 

 Styregruppen drøftede at ift. data om takstudviklingen bør tilbudsportalen kunne anven-

des. En udfordring er, at der mangler gennemsigtighed da der forhandles priser, der afvi-

ger fra standarden i portalen.  

 Der bør lægges pres på Socialstyrelsen ift. tilbudsportalen og herunder ville det være hen-

sigtsmæssigt hvis portalen viste de sidste 3 års takster 

 Der var enighed om at sammenlignet med de tidligere takstanalyser er det mere hen-

sigtsmæssigt at kommunerne i stedet redegør for takstændringer.   

 Konkret bedes hver kommune og region om at komme med en redegørelse i forbindelse 

med offentliggørelse af taksterne:  Hvad er der sket med en beskrivelse og forklaring på 

den udvikling der i de tilfælde hvor taksterne har udviklet sig. 

 

Beslutning: 

 På baggrund af økonomigruppens oplæg, besluttede styregruppen at sekretariatet beskri-

ver hvad der kan lade sig gøre ift. forskellige analysemuligheder og modeller samt under-

søger hvilke muligheder f.eks. VIVE(tidligere KORA) har for at levere analyser med valide 

data, der er up to date. 

 Sekretariatet kontakter KORA ift. mere ajour data til en billigere pris 

 Sekretariatet udarbejder administrativt oplæg som økonomigruppen får lejlighed til at 

drøfte inden det behandles på styregruppemøde 15/9 hvor sagen behandles med delta-

gelse af repræsentation fra økonomigruppen.  

 Sagen  behandles i K17 og  i KKR 11/10 med fokus på styringsinformation.  

 

4. Markedsmodning (Fællesudbud Sjælland - Holbæk) 

 

Følgende er modtaget fra Holbæk 9/8-2017 

Baggrund:  

Styregruppen blev senest orienteret om status på udbuddet vedr. køb af pladser på opholds-

steder og døgninstitutioner til unge fra 15-23 år ved møde den 19. maj 2017. 

Den 1. maj var der frist for aflevering af tilbud. I alt 30 forskellige private opholdssteder fra 

hele landet afgav tilbud på én eller flere af de tre delaftaler. Der blev ikke modtaget tilbud fra 

regionale eller kommunale opholdssteder. 

 

Dialog med interessenter 

Igennem hele processen har der været tæt dialog med en række interessenter, herunder 

Landsforeningen af opholdssteder (LOS), Foreningen af døgn- og dagtilbud (FADD), Socialtil-

syn Øst samt markedet.  

Udover dialogen med interessenterne har et udkast til udbudsmaterialet været i offentlig hø-

ring, hvor alle interesserede har haft mulighed for at komme med forslag og bemærkninger til 

indholdet. Fraværet af tilbud fra regionale -og kommunale opholdssteder kan dog ses som et 

udtryk for, at dialogen med denne del af markedet med fordel kunne være grebet anderledes 

an.  

 

Ressourceforbrug 

Det er et udbud, der har været arbejdet på i flere år med inddragelse af flere kommuner i re-

gionen. Ressourceforbruget har været højt, da udbuddet både har fungeret som et markeds- 

og kommune-modningsprojekt, idet udbuddet er det første af sin art i Danmark.  
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Indkøbsafdelingerne og fagområderne i de tilsluttede kommuner (Holbæk, Odsherred, Faxe, 

Vordingborg, Solrød og Køge) vurderes at have brugt samlet tre årsværk på udbudsprocessen. 

Heraf vurderes Holbæk Kommune at have brugt to årsværk.  

 

Annullation 

Formålet med udbuddet har for det første været at skabe større transparens og dermed kvali-

tet i de ydelser, kommunerne køber til gavn for den enkelte borger. Det indebar en mere præ-

cis beskrivelse af de ydelser, der ønskes leveret af det enkelte tilbud og i forlængelse heraf 

bedre mulighed for at følge op og sikre, at den ønskede progression opnås hos den enkelte 

borger. Formålet har for det andet været at opnå bedre priser. 

Efter gennemgang af tilbuddene, blev det besluttet af de involverede kommuner at annullere 

udbudsproceduren og således ikke tildele kontrakter. Holbæk Kommunes beregninger viste, at 

de tilbudte priser generelt ikke var konkurrencedygtige – både set i forhold til de nuværende 

gennemsnitlige udgifter til unge i den udbudte målgruppe, samt i forhold til de oplyste takster 

på Tilbudsportalen. 

 

Det kan således konstateres, at dette første forsøg på at etablere en egentlig konkurrence in-

den for køb af pladser på opholdssteder og døgninstitutioner ikke har haft den effekt, som et 

konkurrencepres normalvis medfører på andre markeder.  

Tilbudsgiverne blev orienteret om annullationen den 30. juni.  

 

Hvad gør vi nu? 

Udbudsprocessen skal evalueres i såvel Fællesudbud Sjælland som i Holbæk Kommune. I for-

hold til Fællesudbud Sjælland må evalueringen bl.a. forholde sig til, om det er realistisk at ud-

byde så kompleks en tjenesteydelse på tværs af så mange kommuner – herunder hvordan der 

sikres opbakning og ressourcer til arbejdet over så lang en tidsperiode.  

I forhold til selve udbuddet må evalueringen bl.a. forholde sig til, 1) om botilbudsområdet eg-

ner sig til udbud inden for det nuværende Tilbudsportalregime med takstfinansiering, 2) om 

der er elementer i udbudsdesignet og/eller udbudsprocessen, der kan have haft negativ ind-

virkning på tilbudsgivernes prissætning, 3) hvorfor ingen kommunale/regionale opholdssteder 

afgav tilbud. 

 

Evalueringen skal kunne indgå i fremtidige vurderinger af muligheden for at anvende udbud 

inden for det sociale område og må både inddrage markedet og centrale interessenter som 

LOS.   

Indstilling:  

Det indstilles:  

 At styregruppen tager orienteringen til efterretning  

 

Beslutning: 

 Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 Sagen tages op til drøftelse i styregruppen igen når evalueringen er gennemført 

 

5. Misbrugsprojektet II: Handleplan for kommunernes fælles rusmiddelindsats i regi-

on Sjælland  

- Opfølgning på Statusundersøgelse vedr. kvalitet og sammenhæng i misbrugsbehandlingen og 

vedr. klyngesamarbejdet mellem kommunerne 

 

Baggrund: 

Rammeaftalens Projektgruppe vedr. Rusmiddelområdet har nu fremsendt forslag til handleplan 

for kommunernes fælles indsatser. Den administrative Styregruppe bestilte handleplanen, da 
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man behandlede den nye statusundersøgelse på misbrugs-/rusmiddelområdet i august 2016 

(dagsordenens punkt 2). 

 

Formålet med en fornyet undersøgelse af misbrugsbehandlingen i kommunerne i region Sjæl-

land var at give Rammeaftalen: 

 

 en ajourført viden om kommunernes indsats på misbrugsbehandlingsområdet 

 et redskab, der eventuelt kan skabe grundlag for at pege på, hvordan kommunerne kan 

leve op til – eller kan fastholde at leve op til – KL´s 12 anbefalinger i misbrugsbehand-

lingen og 

 et overblik over indsatsen, som også kan tjene som informationsgrundlag i forhold til 

Den nationale Koordinationsstruktur  

 

Det var forudsat, at afrapporteringen skulle udpege fælleskommunale initiativer og løsnings-

muligheder, som kan bidrage til optimering af rusmiddelindsatsen i region Sjællands 17 kom-

muner. 

 

Undersøgelsen belyste to hovedspørgsmål: 

 

 Hvordan lever kommunerne - på egen hånd eller i samarbejde med andre - op til KL´s 

12 anbefalinger på misbrugsområdet? 

 Hvordan fungerer Klyngesamarbejdet som organisering for samarbejde om indsatser og 

udvikling på misbrugsområdet? 

 

Hovedresultatet af undersøgelsen var, at der er sket en udvikling, hvor kommunerne samlet 

set i højere grad lever op til KL´s anbefalinger, men undersøgelsen viste også, at kommunerne 

som helhed fortsat ikke lever op til KL´s anbefalinger.   

 

Undersøgelsens konklusioner blev sammenfattet således: 

 

 Alle kommuner arbejder aktivt med anbefalingerne ud fra de lokale forhold. 

 Kommunerne har fokus på den familieorienterede behandling, men det er kun et min-

dretal af kommuner, der har systematisk familieorienteret tilgang.  

 Kommunerne har rykket betydeligt hvad angår vedtagne strategier for synlighed, til-

gængelighed og tidlig opsporing.   

 Kommunerne har øget deres systematiske opfølgning/effektmåling af den enkelte bor-

ger efter afsluttet behandling, men som helhed er der fortsat en del kommuner, der ik-

ke gør det. 

 Der er uændret et lille flertal af kommuner, der systematisk evaluerer og dokumenterer 

deres indsatser i misbrugsbehandlingen. 

 Der er fortsat få kommuner som lever op til anbefalingen om at sikre en sammenhæng i 

misbrugsbehandlingen internt i kommunen, ved brug af fælles strategi for samarbejde 

og/eller nedskrevne aftaler for det tværfaglige samarbejde. 

 Samarbejdet mellem kommunerne i tre kommuneklynger – Syd, Vest og Øst – har god 

opbakning fra kommunerne, og samarbejdet tillægges god værdi for indsatsen i egen 

kommune. 

 

Rammeaftalens administrative Styregruppe udpegede som opfølgning af undersøgelsen fem 

særlige indsatsområder for kommunernes arbejde på rusmiddelområdet: 

 

1. Et samarbejde om kompetenceudvikling med fokus på familieorienterede metoder  

2. En politisk strategi for synlighed, tilgængelighed og tidlig opsporing  

3. En systematisk opfølgning på misbrugsbehandlingen  

4. En bedre dokumentation og evaluering af indsatserne 



  Side 11 af 19 sider 

 

5. En politisk strategi for sammenhæng og helhed i misbrugsbehandlingen internt i kom-

munen  

 

To af disse indsatsområder (2 og 5) anbefales den enkelte kommune at arbejde videre med. 

To andre områder (3 og 4) skal tages op og løses i nationalt regi. Styregruppen vil i samarbej-

de med Projektgruppen følge op på disse fire indsatsområder 

 

På indsatsområde 1 blev Projektgruppen vedr. Rusmiddelområdet anmodet om at udarbejde 

en handleplan for, hvor kommunerne med fordel kunne gøre en fælles indsats. 

 

Projektgruppens forslag til handleplan for indsatsområde 1: 

 

Projektgruppen har i sine drøftelser fokuseret på fem mulige samarbejdsområder og konklusi-

onerne kan sammenfattes således 

 

1. Behovet for uddannelse af flere familiebehandlere kan eventuelt sikres i et samarbejde 

mellem kommunerne 

 

Den enkelte kommuneklynge følger løbende op på behovet for efter- og videreuddannelse i 

familiebehandlingen. Hver kommuneklynge koordinerer efter- og videreuddannelse for at 

sikre, at de kompetencer som man udvikler i den enkelte kommune i videst mulige omfang 

kan understøtte den samlede ekspertise og kompetencerne i kommuneklyngen.  

 

Hver klynge udarbejder en oversigt over det uddannede personale i den familieorienterede 

misbrugsbehandling. Formålet er at give et overblik over klyngens familieorienterede fag-

lighed med henblik på gensidig hjælp og støtte mellem kommunerne. 

 

Oversigter udarbejdes i hver klynge inden udgangen af 2017, se også pkt.5 nedenfor.  

   

2. Der sker en fælles metodeudvikling af familieorienteret stofmisbrugsbehandling 

 

Der er særlig behov for tillige at indføre den familieorienterede tilgang på stofbehandlings-

området. Tilgangen er udviklet i alkoholområdet, og de væsensforskelle der er mellem stof- 

og alkoholmisbrug nødvendiggør, at der gøres erfaringer og udvikles, specifikt på stofom-

rådet (især hash og kokain). 

 

Den familieorienterede stofmisbrugsbehandling bør indgå i de enkelte klyngers aktiviteter 

på lige fod med alkoholbehandlingen i pkt. 1 ovenfor. 

 

3. Kompetenceudvikling af medarbejdere i opfølgning af progression i misbrugsbehandlingen 

(bedre effektmåling i behandlingen) 

Udviklingen af bedre effektmåling i misbrugsbehandlingen kan efter Projektgruppens opfat-

telse baseres på FIT (Feedback Informed Treatment) eller tilsvarende redskaber (f.eks. 

UNGmap) med respekt for den enkelte kommunes metodevalg.  

  

Kommuneklyngerne tager initiativ til drøftelse af FIT-redskabets anvendelse i kommuner-

ne. Målet kunne være at få alle kommuner med i anvendelsen af FIT eller tilsvarende red-

skaber på misbrugsbehandlingsområdet og i fællesskab udarbejde en strategi for en mere 

systematisk anvendelse af redskabet. 

 

4. Der bør overvejes en ny takststruktur for familiebehandlingen, som giver bedre incitamen-

ter for familieorienteret behandling. I den nuværende takststruktur er det kun borgeren 

med misbruget, der udløser takst, og ikke de pårørende, hvilket ofte vil modarbejde den 

familieorienterede behandlingsform til skade for behandlingens effekt 
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Projektgruppens efterfølgende drøftelser af problemstillingen viser, at det kun er de færre-

ste kommuner, som overhovedet opererer med takst og takststruktur. Projektgruppen har 

derfor valgt at stille samarbejdsområde i bero, indtil Styregruppen eller kommunerne måtte 

efterlyse et behov for taksering af ydelser på rusmiddelområdet.  

 

 

5. Overblik over de faglige kompetencer i behandlerkorpset som helhed i klyngen, så eksem-

pelvis sideoplæring på tværs af kommuner og koordinering af fælles uddannelsesforløb, 

kurser og temadage kan bidrage til den generelle kompetenceudvikling i kommunerne 

 

Kommuneklyngerne udarbejder en udvidet oversigt over behandlingspersonalets omfang 

og uddannelse – uden dobbelttællinger. Det foreslås, at en sådan samlet oversigt udarbej-

des inden udgangen af 2017. 

 

Klyngerne arbejder videre med at skabe netværk mellem relevante medarbejdere på om-

rådet. Der etableres et særligt netværk for teamledere/afdelingsledere på tværs af klyn-

gerne.  

 

Afsluttende bemærkninger. 

Det bemærkes afsluttende, at de tre kommuneklynger har været inddraget og hørt i arbejdet 

med de fem regionale samarbejdsområder.  

 

Lena Andersen Slagelse og Poul Bjergved Bjergved Consult deltager under punktet. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

 At styregruppen godkender projektgruppens forslag til handleplan som grundlag for 

kommunernes fortsatte samarbejde på rusmiddelområdet 

 Projektgruppen er ansvarlig for det videre arbejde 

 Projektgruppen igangsætter initiativer ift. den foreslåede handleplan 

 Projektgruppen melder løbende tilbage til styregruppen og herunder om udviklingen på 

området. 

 At rapporten videresendes til K17 og KKR 

 

Bilag: 

 Rusmiddelprojektets handleplan for indsatsområderne (20. juni 2017). 

 

Beslutning: 

 Styregruppen tiltrådte indstillingen 

 Projektgruppen følger samarbejdet og udviklingen på området og melder tilbage til sty-

regruppen løbende når det er relevant 

 Projektgruppen er i kontakt med KL  

 

 

B)Punkter til opfølgning/status 

 

 

6. Rammeaftale: Fokusområder 2016, 2017 og 2018-2019 - status 

 

Baggrund: 

I forbindelse med rammeaftale 2016, 2017 og 2018-19 er vedtaget en række fokusområder i 

udviklingsstrategien som temaer der skal arbejdes med pågældende år.  

 

På styregruppemøde 26/6 blev det besluttet at fokusområdet 2017 om psykiatri skal afrappor-

teres ultimo 2017/primo 2018. Netværksgruppen voksne sindslidende kommer med et oplæg 
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til det videre arbejde med psykiatrifokusområdet. Afrapportering om kontanthjælpsreformen 

redigeres og videresendes til K17. 

 

Arbejdet med fokusområdet 2017 om hjemløshed/socialt udsatte er i gang og forventes afslut-

tet ultimo 2017/primo 2018 

 

Arbejdet med fokusområdet 2017 om kommunikationsområdet er afsluttet. 

 

Arbejdet med fokusområdet 2017 om økonomi er afsluttet.   

 

Rammeaftale 2018-2019 er behandlet i KKR dialogforum 31/5, i K17 2/6, i KKR 12/6 og sendt 

til kommunerne 16/6, hvor den skal være godkendt senest 15/10 og sendes til Socialstyrelsen. 

 

Fokusområderne for 2018-19 er følgende: 

1. Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende  

2. Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper  

3. Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil  

4. Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt  

5. Vidensdeling om styring  

6. Styringsdata og information  

7. Stigende behov for støtte.  

 

Indstilling: 

 Det indstilles at styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 At afrapporteringen om kontanthjælpsreformen redigeres og videresendes til K17 til 

behandling på deres møde i september 

 At netværksgruppen voksne sindslidende kommer med et oplæg til det videre arbejde 

med psykiatriområdet til næste styregruppemøde. 

 Ift. fokusområderne 2018-2019 drøftes disse under punkt 2 

 

Beslutning: 

 Arbejdet med fokusområdet 2016 om kontanthjælpsreformen er afsluttet. Problematik-

ken om hjemløshed belyses i fokusområdet 2017 om hjemløshed/socialt udsatte 

 Arbejdet med fokusområdet 2017 om psykiatriområdet afsluttes og tages med over i 

arbejdet med fokusområderne for 2018-2019. 

 Ift. fokusområderne for 2018-2019 organiseres disse som udgangspunkt som projekt-

arbejdsgrupper. 

 

 

7. Nedsættelse af Samråd for domfældte udviklingshæmmede i region Sjælland. 

- Status 

 

Baggrund: 

På styregruppemøde 19/5 og 26/6 blev sagen behandlet på baggrund af indstilling fra arbejds-

gruppen og oplæg om økonomien og finansieringsmodeller. Styregruppen bakker op om ned-

sættelsen af samråd. Næstved har påtaget sig tovholderfunktionen og sekretariatsopgaven for 

samrådet. Region Sjælland stiller med en socialfaglig konsulent som næstformand, mens del-

tagelse af psykiater fra oligifreniteamet og psykolog fra  Kofoedsminde må aftales konkret fra 

gang til gang. Tovholderfunktion og sekretariatsopgave vurderes til en halvtidsstilling (ca. 

350.000 kr.) 

 

På styregruppemødet 26/6 blev besluttet: 

 At der indhentes tal om forventede antal sager  
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 At der ift. økonomien opstilles to modeller for hhv. objektiv finansiering med 0,45 kr. pr 

indbygger ( ca.350.000 kr.) og med en tilsvarende takstfinansiering ( ca. 350.000 kr.) 

med en takst på ca. 15-20.000 kr. pr sag afhængig af antal sager. 

 Sagen videresendes til K17 

 

Antallet af sager skønnes til 20-25. Økonomigruppen vurderer at en model med objektiv finan-

siering er den mest administrativt enkle.  

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

 At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 At der indhentes fagligt skøn omkring forventet antal sager og yderligere belysning af 

økonomien inden videresendelse til K17 

  At sagen videresendes til K17 forud for deres næste møde i september 

 

Beslutning: 

 Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 Ift. finansiering kan man ved takstfinansiering få refusion 

 Sagen genbehandles på næste styregruppemøde efter indhentelse af supplerende op-

lysninger og dialog med Næstved ift. sekretariat, da der ikke ved evt. takstfinansiering 

kan garanteres et bestemt antal sager. 

 

 

8. Etablering af task force til forebyggelse af voldsepisoder på botilbud. 

- Status 

 

Baggrund: 

På styregruppemøde den 19. maj blev det besluttet, at nedsætte en af task force og herunder 

konkret sammensætning og kommissorium samt at sagen færdigbehandles på ekstraordinært 

styregruppemøde ultimo juni. Der er nedsat en task force gruppe med 7 medlemmer, og udar-

bejdet en procedure for task forcen som er godkendt på styregruppemøde 26/6, hvor det også 

blev besluttet at sekretariatsfunktionen varetages af rammeaftalesekretariatet og at sager bå-

de behandles med fast interval og mere akut samt at første møde i taskforcegruppen afholdes 

inden næste styregruppemøde. Der afholdes 1. møde i taskforcegruppen 15/8, hvor taskforcen 

konstitueres, proceduren gennemgås og drøftes og der fastlægges en møderække.   

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

 At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Beslutning: 

 Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 Styregruppen drøftede hvornår task-forcen kan bruges og taskforcens ønske om tidlige-

re inddragelse 

 Styregruppen besluttede at kommissoriet tilrettes så taskforcen kan inddrages tidligere 

i forløbet. 

 Sekretariatet skriver ud til kommunerne om etablering af task-force og procedure 

 

 

9. Lovforslag om etablering af nye psykiatriske afdelinger 

- Status for arbejdet med etablering af nye psykiatriske afdelinger  

 

Baggrund: 
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Folketinget har den 8.6.2017 vedtaget, at regionerne skal: ”etablere særlige pladser på psy-

kiatriske afdelinger som en del af deres sygehusvæsen”.  

  

Formålet med pladserne er at tilbyde en intensiv og helhedsorienteret behandlings- og rehabi-

literingsindsats med henblik på at stabilisere patientens helbred og forbedre patientens evne til 

at mestre hverdagen, herunder ved psykiatrisk behandling og frivillig misbrugsbehandling og 

ved socialfaglige indsatser, beskæftigelse og aktiviteter. For Region Sjælland betyder det op-

rettelse af 23 pladser i Psykiatrien. 

  

KKR Sjælland drøftede på møde den 12. juni 2017 udmøntning af lovforslag om etablering af 

særlige pladser på psykiatriske afdelinger, og KKR besluttede i den forbindelse, at der igang-

sættes en administrativ forberedelse af planlægningen af de nye psykiatriske afdelinger med 

hovedvægt på samarbejdet med regionen om fx planlægning af kapacitet, etablering af de 

kommende visitationsfora, procedurer for samarbejdet mellem de kommende afdelinger og 

kommunerne samt monitorering af brugen af de kommende afdelinger samt rekruttering og 

fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft. Der udarbejdes et administrativt oplæg herom til drøf-

telse på det næste KKR møde. Loven trådte i kraft den 15. juli 2017 med henblik på at plad-

serne kan stå klar primo 2018. 

 

Siden drøftelsen i KKR Sjælland har Region Sjælland inviteret kommunerne på administrativt 

niveau til at deltage i en styregruppe i forhold til processen med at få etableret pladserne. Der 

er således fra hhv. det kommunale samarbejde på socialområdet og på sundhedsområdet ud-

peget en direktør til at indgå i dette arbejde. Der afholdes første møde i denne styregruppe 

ultimo august 2017. Christian Harsløff og Jakob Bigum Lundberg er de 2 direktører, der går ind 

i arbejdet  i regionens styregruppe. 

 

Styregruppen har derved følgende sammensætning: 

·        Vicedirektør Søren Bredkjær  

·        Ny afdelingsledelse 

·        Direktør Christian Harsløf – repræsentant fra det kommunale socialområde 

·        Direktør Jakob Bigum Lundberg - repræsentant fra  det kommunale sundhedsområde 

·        En repræsentant fra patientforeningen SIND  

·        Stabschef Stig Bækgaard 

·        Data- og Planlægningschef Tove Erecius 

·        Planlægningskonsulent Mette Leth Sandager (sekretariat) 

  

Første møde i styregruppen bliver 29. august kl. 13.30-15.30. 

 

Indstilling: 

 Det indstilles at styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag: 

 Notat fra KL om oprettelse af særlige pladser i psykiatrien 

 

Beslutning: 

 Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 Der orienteres om sagen igen på næste styregruppemøde 

 

 

C)Punkter til orientering 

 

 

10. Nyt fra Socialstyrelsen  

- Yderligere dialog vedrørende øget koordination og planlægning på tværs af regio-

nerne i forhold til borgere med svære spiseforstyrrelser 
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Baggrund: 

Socialstyrelsen har pr. 4/7 fremsendt følgende anmodning om yderligere dialog vedrørende 

øget koordination og planlægning på tværs af regionerne i forhold til borgere med svære spise-

forstyrrelser til de respektive styregruppeformænd: 

 

Yderligere dialog med de administrative styregruppeformænd om koordination og planlægning 

på tværs af regionerne  

 

Socialstyrelsen er ved at færdigbehandle de kommunale afrapporteringer på den centrale ud-

melding for borgere med svære spiseforstyrrelser. I den forbindelse har den foreløbige be-

handling været drøftet i Det Faglige Råd for National Koordination ved mødet den 31. maj 

2017.  

 

I afrapporteringerne har kommunerne i alle regionerne med undtagelse af hovedstads-

regionens kommuner oplyst, at de anvender højt specialiserede tilbud til borgere med svære 

spiseforstyrrelser uden for egen region. En tilstrækkelig løsning i forhold til det fornødne udbud 

af tilbud til målgruppen på landsplan, forudsætter anvendelse af højt specialiserede tilbud i 

andre regioner og dermed koordination og planlægning mellem kommunerne på tværs af regi-

onerne.  

 

Det Faglige Råd har udtrykt bekymring for, om der med den beskrevne tilbudsstruktur er den 

nødvendige koordination og planlægning mellem kommunerne på tværs af regionerne, fordi en 

tilstrækkelig løsning forudsætter anvendelse af højt specialiserede tilbud uden for egen region.  

På denne baggrund har rådet anbefalet Socialstyrelsen at tage initiativ til yderligere dialog 

med kommunerne i alle regionerne om behovet for øget koordination og planlægning på tværs 

af regionerne, der kan sikre den nødvendige højt specialiserede indsats til målgruppen.  

 

Socialstyrelsen vil derfor bede de administrative styregrupper om at beskrive, hvordan kom-

munerne vil sikre en øget koordination og planlægning på tværs af regionerne. Status herpå 

bedes afgivet til Socialstyrelsen senest mandag den 18. september 2017.  

 

Derudover vil Socialstyrelsen invitere alle fem styregruppeformænd til et møde af en times 

varighed i slutningen af august 2017, hvor der vil være mulighed for yderligere dialog om den 

kommende proces for at etablere en tilstrækkelig løsning. Mødet vil kunne arrangeres som et 

videomøde.  

 

Indstilling: 

 At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 At der peges på det eksisterende koordinationsforum for social- og specialundervis-

ningsområdet, hvor styregrupperepræsentanter mødes to gange årligt som det forum, 

hvor også spiseforstyrrelsesområdet kan koordineres på tværs af regioner.  

 

Beslutning: 

 Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 Styregruppen pegede på koordinationsforum som det forum hvor spiseforstyrrelsesom-

rådet koordineres på tværs af regioner. 

 

 

11. Nyt fra Socialtilsyn Øst 

- Orientering om budgetanalyse vedr. Socialtilsyn Øst’s takster 

 

Følgende er modtaget fra Socialtilsyn Øst 

 

Baggrund 
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Socialtilsyn Øst’s (STØ) takster var på dagsordenen i KKR den 22. november 2016. 

På mødet blev der fremsat ønske om nærmere belysning af taksterne sammenlignet på tværs 

af de fem socialtilsyn.  

Baggrunden for ønske om nærmere belysning af STØ’s takster er, at taksterne er steget i 2017 

i forhold til 2016. 

 

Sagsfremstilling 

De fem socialtilsynskommuner har siden 2013 indgået i et tæt samarbejde og arbejder på en 

lang række områder med udgangspunkt i fælles vedtaget principper til at beregne deres finan-

sieringsgrundlag. Der anvendes af de 5 socialtilsyn en fælles basismodel til beregningen af 

takster.  

Den fælles model bygger blandt andet på en nedbrydning af de lovbundne opgaver (lov om 

socialtilsyn), socialtilsynene skal løse. Endvidere bygger den på en række fælles forudsætnin-

ger om det gennemsnitlige tidsforbrug til at løse disse opgaver. Tidsestimatet for opgaverne 

stammer primært fra DUT-forhandlingerne om lov om socialtilsyn. 

Finansieringen af driften af socialtilsynene hviler endvidere på lovens og bekendtgørelsens be-

stemmelser. F.eks. er det bestemt i bekendtgørelse om socialtilsyn (nr. 1675/2016 tidligere nr. 

551/2015) §24 stk. 3 (tidligere §21 stk. 3), at over/underskud skal indregnes i taksterne se-

nest to år efter underskudsåret. 

 

På baggrund af fremlæggelse af sammenligning af takster de 5 socialtilsyn imellem har RS 17 

og K17 i januar 2017 indstillet følgende til KKR Sjælland: 

 At KKR Sjælland opfordrer STØ til at bringe taksterne på niveau med de andre socialtilsyns 

takster i 2019 (gennemsnittet af de andre socialtilsyns takster) i lyset af rammevilkårene 

på området.  

 

På KKR mødet d. 6. februar 2017 blev følgende besluttet: 

 KKR Sjælland tiltrådte indstillingen, idet der bør være fokus på allerede fra 2018 at reduce-

re omkostningerne/taksterne i STØ.  

Det blev oplyst, at der foretages en budgetanalyse i forhold til optimering af driften, herun-

der niveauet for opgaveløsningen, hvor Slagelse og Guldborgsund Kommuner deltager i ar-

bejdet. 

 

Referat fra KKR d. 6. februar 2017 ses her, 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_81513/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-

lland_den_6.PDF 

 

Budgetanalysen er igangsat og formålet er: 

 At der kommer gennemsigtighed i takstberegningen, herunder forklaringer på, hvorfor STØ 

takster ligger over de 4 andre socialtilsyns taksters niveau. 

 At identificere mulige reduktioner i udgiftsposter, som kan indarbejdes i kommende tak-

ster. 

 

Der er nedsat en projektorganisation, der ser således ud: 

 Projektejer:  

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen, Holbæk Kommune. 

Tilsynschef Henriette Lindberg, STØ. 

 Styregruppe:  

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen, Holbæk Kommune 

Tilsynschef Henriette Lindberg, STØ 

Direktør Vini Lindhardt, Slagelse Kommune 

Centerchef Pedro Michael, Guldborgsund Kommune. 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_81513/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-lland_den_6.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_81513/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-lland_den_6.PDF
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 Projektleder:   

Økonomikonsulent Kristian Laugesen, STØ. 

 Projektdeltagere:  

Økonomikonsulent Berit Vangsgaard, Slagelse Kommune 

Økonomikonsulent Flemming Nielsen, Guldborgsund Kommune. 

 

Det forventes, at STØ som vanligt udsender foreløbige takser ultimo august. 

 

Selve analysearbejdet vil blive afviklet i perioden juni – september 2017. Herefter vil der blive 

taget stilling til, om der er forhold, der skal arbejdes yderligere med, således at taksterne i 

forhold til de udmeldte takster for 2018 kan reduceres yderligere allerede fra 2018.  

Forslag til eventuelle nye (lavere) takster for 2018 vil blive præsenteret sammen med analy-

sens konklusioner i november - december 2017 i KKR (RS 17, K17 og KKR). 

 

Indstilling 

Det indstilles: 

 At styregruppen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning: 

 Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

12.  Nyt fra Netværksgrupper og arbejdsgrupper 

 

Baggrund: 

Økonomigruppen har afholdt møde 10/8 også jf. punkt 2.  

Netværksgruppen voksne sindslidende har behandlet hjerneskadeundersøgelsen ved en skrift-

lig høring, men vurderer at der er behov for yderligere drøftelse på deres september møde og 

sagen behandles derfor på styregruppemødet i september. 

 

Netværksgruppen Børn og Unge har på bestilling fra styregruppen udarbejdet kommissorium 

om styrkelse af anbringelser i plejefamilier som er godkendt på styregruppemøde 19/5. 

Arbejdet opstartes på næste netværksmøde i gruppen i august 

 

De øvrige netværksgrupper afholder møder i august og september 

 

Der vil på mødet blive givet en orientering. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

 At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag:  

 Referat fra økonomigruppemøde - eftersendes 

 

 

13.  Nyt fra K17 og KKR 

 

K17 har afholdt møde 2. juni og afholder næste møde 18. august 

KKR har afholdt møde 12. juni og afholder næste møde 31. august 

 

Der vil på mødet blive givet en orientering 
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Indstilling: 

Det indstilles: 

 At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag: 

 Dagsorden til K17 - eftersendes 

 

Beslutning: 

 Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

14.  Nyt fra Styregruppen og Sekretariatet 

 

Baggrund: 

Styregruppeformandsposten er pr. 1/7 overgået til Slagelse. På styregruppemøde 26/6 blev 

det besluttet at styregruppens formandskab udgør Slagelse som formand og Roskilde som 

næstformand samt sekretariatet. Den øvrige sammensætning af styregruppen ift. afgående 

medlemmer mv. drøftes med de tre kontakt-kommunaldirektører i K17 17/8. Sekretariatet 

virksomhedsoverdrages pr. 1/9 til Slagelse med ansættelse af Povl Skov.  

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

 At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Beslutning: 

 Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

15.  Evt.  

 

Under dette punkt blev drøftet omkring praksis i forbindelse med lukning og oprettelse af tilbud og herun-
der anvendelse af styringsaftalens regler om deling af underskud ved lukning af tilbud. Sagen tages op på 
næste styregruppemøde da der i et konkret sag pågår kontakt på direktørniveau som afventes. 
 


