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Dagsordenspunkter til styregruppemøde den 23/10-2020  

Dagsordenen er inddelt i punkter til indstilling/beslutning og orientering. Mødet følger op på 

arbejdet med rammeaftale 2018-2020 som det primære punkt. 

 

1.Godkendelse af dagsorden til styregruppemøde 23/10 

 

Punkter til indstilling/beslutning: 

 

2. Status for rammeaftale 2018-2020 og arbejdet med fokusområderne 

- Drøftelse af arbejdet med fokusområderne og arbejdets organisering 

 

3. Forberedelse af møde i Koordinationsforum 20/11  

- Refsnæs og Kofoedsminde 

 

4. Drøftelse af input til Sundhedsaftalens årsplaner for 2021  

 

5. Socialtilsyn Østs takster for 2021 

 

6. Nyt fra de særlige pladser 

 

 

7.Punkter til orientering: 

 

A) Kommunernes økonomiske forpligtigelse overfor domfældte, udviklingshæmmede grønland-

ske og færøske borgere II 

 

B) Erfaringsopsamling fra Covid-19 fra Rammeaftale Midt 

 

C) Møde i baggrundsgruppen om evaluering af det specialiserede socialområde 9/9 

 

D) Dialogforum mellem Ankestyrelsen og kommuner den 11. september 2020 

 

E) Praktikerkonference 5/11 

 

F) Kompensation for coronarelaterede udgifter  

 

G) Orientering om KLs standardkontrakter  

 

H) Tværkommunal kompetenceudvikling af frontpersonale indenfor neurorehabilitering II: 

 

I) Orientering: Nyt fra styregruppen og sekretariatet  

 

 

8. Evt. 

 

9. Punkter til næste styregruppemøde 11/12-2020: 

• Implementering af rammeaftale 2021-22 med organisering af arbejdet med fokusområ-

der mv. 

• Drøftelse af fortolkning af Rammeaftalens regler for nedlukning af tilbud II 
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1.Godkendelse af dagsorden til styregruppemøde 23/10 

 

Styregruppen godkendte dagsordenen. 

 

 

 

Punkter til indstilling/beslutning: 

 

2. Status for rammeaftale 2018-2020 og arbejdet med fokusområderne 

- Drøftelse af arbejdet med fokusområderne og arbejdets organisering 

 

Beslutningstema: 

Styregruppen orienteres om og drøfter status for rammeaftale 2018-2020 og erfaringer med 

proces og resultater i arbejdet med fokusområderne 2018-2020 og deres organisering samt 

aktiviteter i rammeaftale 2018-2020, som overgang til arbejdet med rammeaftale 2021-2022  

 

Baggrund 

Rammeaftale 2018-2020 er resultat af en proces med inddragelse af politikere, brugere og 

fagpersoner og er godkendt i kommunerne ultimo 2017 og forlænget ultimo 2018 så aftalen 

gælder 2018-2020. Rammeaftalen rummer 7 fokusområder, der er arbejdet med i perioden: 

1.Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende (udviklingsstrategi) 

2. Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper (udviklingsstrategi) 

3. Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil (udviklingsstrategi)  

4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt (udviklingsstrategi) 

5. Vidensdeling om styring (styringsaftale) 

6. Styringsdata og information (styringsaftale) 

7.Stigende behov for støtte (styringsaftale) 

 

I 2018 og 2019 er i arbejdet med fokusområder prioriteret tværkommunale aktiviteter og her-

under er afholdt: 

• 4 faglige symposier om hhv. recovery (9/2-2018), socialt og sundhedssamarbejde indenfor 

børne- og ungepsykiatri (27/8-18), økonomi og styring (12/10-2018) og om ungeområdet 

psykiatri og misbrug (21/8-2019). Det sidste også med deltagelse af politikere. 

• 3 temadage om neurorehabilitering og kompetenceudvikling indenfor hjerneskadeområdet 

(28/9-2018), om hjemløshed og forsorgshjem(15/1-2018), praksisnær metodeudvikling og 

videndeling og effekt (18/1-2019)   

• 2 status/dialogmøder om rammeaftalen for politikere, brugere og direktører (26/10-2018 

og 29/11-2019) 

• 2 chefmøder om udviklings og styringstiltag samt VIVE-analyser (23/11-2018 og 25/10-

2019) 

 

Rammeaftalesekretariatet har i foråret 2019 besøgt 16 af regionens kommuner i mindre klyn-

ger med henblik på videndeling gennem indsamling af god praksis i forhold til fokusområderne. 

På møderne er delt viden om faglige og styringsmæssige temaer og problemstillinger samt ud-

viklings-og styringstiltag. I 2020 er afholdt undervisningsdag om standardkontrakter 24/1-

2020 samt direktørmøde 25/5 og dialogmøde om rammeaftale 2021-2022 med politikere, bru-

gere og direktører 14/8. 
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Samlet set er i 2018 og 2019 er arbejdet med at konkretisere og uddybe indholdet af Ramme-

aftale 2018-2020 i et samarbejde med politikere, chefer og direktører i regionens kommuner. 

Formålet med aktiviteterne har været at skabe en fælles forståelse og engagement hos de 

kommunale aktører, hvor indfrielsen af rammeaftalen finder sted. For enkelte fokusområ-

der/dele heraf er målene i Rammeaftalen indfriet mens der er aftalt rammer og processer for 

indfrielse af de resterende fokusområder. Rammeaftalen og dens fokusområder forpligter alle 

kommuner til at arbejde med fokusområderne i egen kommune. Styregruppen og sekretaria-

tets rolle har været og er at understøtte det tværkommunale samarbejde om dette og iværk-

sætte målrettede analyser, processer m.v. som fremmer rammeaftalens målsætninger.  I 2020 

er primært arbejdet med den kommende rammeaftale 2021-2022 og herunder ift. involvering 

af politiske udvalg og handicapråd samt politikere, brugere og direktører hhv. ved skriftlig hø-

ring i foråret 2020 og på dialogmøde i august 2020.  

 

Ift. organisering af arbejdet med fokusområderne 2018-2020 har der i varierende grad været 

udpeget tovholdere fra styregruppen som har nedsat arbejdsgrupper og herunder i samarbejde 

med sekretariatet bl.a. arrangeret faglige symposier, temadage, direktør- og chefmøder.  

Det er vurderingen at forankringen af de enkelte fokusområder har været svære at håndtere 

og dette skal indgå i overvejelserne om den fremtidige organisering af arbejdet og form for in-

volvering af netværksgrupper og den bredere direktør/chefkreds. 

 

I 2020 er det derudover aftalt at arbejde med:  

 

• Revision af takstaftalen 2021-2022:Regeringen og KL har i økonomiaftalen 2020 aftalt øget 

gennemsigtighed i takststrukturen bl.a. via justering af takstmodellen med opdeling af tak-

sten i en basis og ydelsestakst fra 1/1-2022. Økonomigruppen har nedsat en arbejds-

gruppe til udarbejdelse af ny takstaftale (2021-2022) med udgangspunkt i den nye takst-

bekendtgørelse, som forventes klar 1/1-2021 (til ikrafttrædelse for budget 2022.) 

 

• Standardkontrakter: I forbindelse med Rammeaftale 2014 og frem er der indgået aftale om 

anvendelse af standard-kontrakter på hhv. børne- og voksenområdet. På baggrund af erfa-

ringerne med kontrakterne har styregruppen medio 2019 revideret standardkontrakt-erne 

med tilhørende vejledninger og igangsat en implementeringsindsats bl.a. med afholdelse af 

undervisningsdag primo 2020. KL har ligeledes i 2020 igangsat arbejde med udarbejdelse 

af standardkontrakter som forventes klar pr. 1/1-2021. KL’s arbejde indgår i evalueringen 

af Rammeaftale Sjællands kontrakter som forventes igangsat ultimo 2020 

 

• Kommende (økonomi)analyser – opgaveudvikling på psykiatriområdet.: På direktør- og 

chefmøde 25/10-2019 i rammeaftale sjælland var der opbakning til at igangsætte en ana-

lyse om opgaveudvikling på psykiatriområdet.  På baggrund af drøftelserne blev primo 

2020 indhentet to tilbud. På styregruppemøde 20/2-2020 var der enighed om at en kom-

mende analyse skal være handlingsanvisende og ikke kun en screening og styregruppen 

besluttede at udsætte analysen til den nye kommende rammeaftale 2021-2022, hvor sund-

hedsaftalearbejdet og regionen inviteres ind ift. at deltage i arbejdet med en kommende 

analyse.  

 

• Tværkommunal kompetenceudvikling af frontpersonale indenfor neurorehabilitering II:Der 

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

personale indenfor den kommunale hjerneskadeindsats med 80 deltagere og oplæg fra 

Center for Hjerneskade og Herlev Kommune.  På med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens 
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anbefalinger lægger arbejdsgruppen op til, at der på en kommende temadag sættes fokus 

på kompetenceprofiler for alle faggrupper involveret i indsatsen der handler om rehabilite-

ring af borgere med en erhvervet hjerneskade. På styregruppemøde 21/8-2019 godkendte 

styregruppen arbejdsgruppens forslag til program og herunder den foreslåede budget-

ramme på 15-20.000. Arbejdsgruppen har afventet sundhedsstyrelsens anbefalinger som 

ny er offentliggjort og forventes at afholde temadag II ultimo 2020 eller primo 2021. 

 

• Temadag:  I regi af netværksgruppen Voksen Handicappede er der nedsat en arbejds-

gruppe der skal søge at identificere de afledte konsekvenser af Ankestyrelsens principafgø-

relser ved §§ 83, 85 (10-19, 11-19) for botilbudsområdet. Arbejdsgruppen har ansøgt sty-

regruppen om økonomisk tilskud til at afholde en fælles temadag for myndighedsledere i 

kommunerne med deltagelse af Ankestyrelsen og Socialtilsynet. Styregruppen har på møde 

26/6-2020 principgodkendt arbejdsgruppens ansøgning på 25.000 kr og afventer detaljeret 

budget. 

 

Oversigt over aktiviteter og indsatser i 2018, 2019 og 2020 fremgår af bilag. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen om status for arbejdet med rammeaftalen og fokus-

områderne i rammeaftalen til efterretning. 

• At styregruppen drøfter de vigtigste erfaringer med proces og resultater i arbejdet med 

rammeaftalen 2018-2020 og fokusområderne og organiseringen af arbejdet og herunder 

vurderer arbejdet ift. fremtidigt arbejde og organisering  

• At styregruppen på baggrund af drøftelserne kommer med input til arbejdet med rammeaf-

tale 2021-2022 

• At styregruppen drøfter hvilke aktiviteter og indsatser fra rammeaftale 2018-20 der skal 

føres over i arbejdet med rammeaftale 2021-22. 

 

Bilag: 

• Oversigt over aktiviteter og indsatser i 2018, 2019 og 2020. 

 

Drøftelser og beslutning 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Det blev fremført at det er væsentligt med fokus på kerneydelsen og herunder borgereffekt 

• Mht. forankringen af de enkelte fokusområder blev det fremført at der er udfordringer om-

kring forpligtetheden og omkring uklare strukturer i implementeringen ift. arbejdet med fo-

kusområderne. Der er behov for en forpligtende organisering ift. både ift. dem der udfører 

arbejdet og ift. den samlede organisation 

• Det blev fremført at det er væsentligt at rammeaftalen er politisk interessant og med en 

forpligtende organisering og herunder ift. forankring i styregruppen. 

• Der var enighed om at rammeaftalen i sin nuværende korte form giver bedre overblik og er 

et bedre brugbart produkt end tidligere, men det samtidig er centralt hvad der sker i den 

enkelte kommune ift. at omsætte rammeaftalen i praksis. Rammeaftale Sjælland er kom-

met rigtigt langt og kommunerne kan finde sig selv i rammeaftalen, men der er behov for 

forankring og forpligtelse samt at kommunerne er nødt til at bruge hinanden mere på 

tværs.   

• Det blev fremført at det er væsentligt at der arbejdes forpligtende om og med det rigtige 

som er det kommunerne har behov for og interesserer sig for. Kommunerne bestemmer 

selv og der skal skabes enighed om det forpligtende og motiverende. 
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• Ift. organisering blev det fremført at det bør drøftes om konstruktionen er tilstrækkeligt 

forpligtende og om man har den rigtige enstrengede struktur ift. forpligtelse. Det er i den 

forbindelse væsentligt hvordan der skabes gensidig forpligtelse på tværs og hvordan ram-

meaftalen gøres nærværende ude i de 17 kommuner.  

• I arbejdet med rammeaftale 2018-2020 er bl.a. med succes inddraget cheflaget og gen-

nemført chefmøder med videndeling og herunder har bl.a. kommunerunden forår 2019 væ-

ret vellykket. 

• Der var opbakning til de indledende refleksioner omkring det væsentlige ved at rammeafta-

len fokuserer på kerneydelsen og borgereffekt samt at der skal arbejdes med forpligtethe-

den og forankringen. Der var enighed om at der skal være fokus på de indsatser der ligger 

i rammeaftalen og herunder med fokus på borgereffekt og kerneopgave i rammeaftalesam-

arbejdet samt forpligtelser ift. at sikre tilbud til borgerne. Ift. kerneopgaven skal sikres 

setup og sikres de rette ydelser. 

• Nøgleord er forpligtelse og forankring, ønskede resultater og mål, stærk procestænkning og 

organisering og herunder er de nye fokusområder opdelt i mål, indhold og ønskede resulta-

ter.    

• Det blev besluttet at der på næste styregruppemøde drøftes implementeringsplan for ram-

meaftale 2021-2022 og herunder drøftes også organisering af rammeaftalesamarbejdet og 

arbejdet med fokusområderne ift. kriterier som effektivitet og værdiskabelse 

 

 

3. Forberedelse af møde i Koordinationsforum 20/11  

- Refsnæs og Kofoedsminde 

 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres og drøfter sagerne omkring Refsnæs og Kofoeds-

minde. efter oplæg fra Region Sjælland og Rammeaftalesamarbejdets repræsentant i Koordi-

nationsforum 

 

Baggrund: 

På styregruppemøderne 26/6 og 14/8, blev drøftet sager om hhv. Refsnæs og Kofoedsminde 

med henblik på behandling på styregruppemøde 23/10 og efterfølgende på møde i koordinati-

onsforum 20/11. 

 

På møde i koordinationsforum 16/6 under punktet om Koordination af lands- og landsdelsdæk-

kende tilbud og sikrede afdelinger, blev det ift. drøftelsen omkring Refsnæs mv. betonet at der 

ikke er behov/ønske om flere institutioner med objektiv finansiering. På styregruppemøde 26/6 

blev det besluttet at diskussionen om Refsnæs skal rejses bredere og drøftes på styregruppe-

møde 23/10 med oplæg fra Region Sjælland og rammeaftalesamarbejdets repræsentant i Ko-

ordinationsforum og efterfølgende tages op på næste møde i Koordinationsforum 20/11.  

 

Status er at Synscenter Refsnæs er trængt af vigende efterspørgsel. Region Sjælland har i en 

lang årrække tilpasset kapaciteten på botilbuds- og specialundervisningsområdet. Region Sjæl-

land har indstillet til Koordinationsforum, at der bør igangsættes tiltag med henblik på at sikre 

tilbuddets fremtidige eksistens. Koordinationsforum har besluttet at følge Synscenter Refsnæs 

tæt, herunder drøfte mulige tiltag.  

 

På styregruppemøde 14/8 orienterede region Sjælland om at Kofoedsminde har flere henven-

delser og er mere presset end nogensinde før da akutfunktionen skal kunne opfyldes. Det blev 

drøftet at det er relevant at undersøge hvor borgerne på Kofoedsminde kommer fra og at det 
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er relevant at kontakte ministeriet ift. at kravet om at der skal være tale om § 108 tilbud ikke 

opretholdes samt at det bør afklares om man er interesserede i at bygge nye tilbud.  

Det blev besluttet at sagen tages op som en konkret sag på næste styregruppemøde og efter-

følgende i koordinationsforum i KL 20/11.  

 

Koordinationsforum har siden medio 2019 løbende fulgt belægningen på Kofoedsminde. Helt 

generelt er billedet, at presset på Kofoedsminde fortsat er stigende. Status er at Kofoedsminde 

pt. oplever så voldsom en efterspørgsel på pladser, at det ikke er muligt at håndtere belægnin-

gen på matriklen på Kofoedsminde i Rødbyhavn. Der er derfor ultimo september 2020 oprettet 

en satellitafdeling beliggende på den sikrede børne- og ungeinstitution Stevnsfortet med 7 

pladser. Der oprettes en satellitafdelingen mere med 7 pladser primo 2021. Driften er adskilt 

fra Stevnsfortet. 

 

Rammeaftalesamarbejdets repræsentant i Koordinationsforum og Region Sjælland orienterer 

og indleder punktet 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

• At styregruppen drøfter den videre proces og herunder ift. møde i Koordinationsforum 

20/11  

 

Bilag: 

• Oplæg om Refsnæs 

• Oplæg om Kofoedsminde 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Input og herunder oplæg omkring Refsnæs og Kofoedsminde tages med på møde i Ko-

ordinationsforum 20/11. 

 

 

 

4.  Drøftelse af input til Sundhedsaftalens årsplaner for 2021  

 
Følgende er modtaget fra Sundhedssekretariatet: 

 

Resumé:  

Sundhedsaftalens tre temagrupper har hver især udarbejdet udkast til en årsplan, som beskri-

ver, hvordan temagrupperne vil arbejde for at realisere målene i Sundhedsaftalen i år 2021. 

Socialområdet er en vigtig del af Sundhedsaftalesamarbejdet. Som noget nyt inddrages Styre-

gruppen for Rammeaftalen derfor i udviklingen af årsplaner med henblik på at give input til te-

magruppernes videre arbejde mod en færdig årsplan d. 4. november 2020.   

 

Sagsfremstilling: 

Baggrund 

Sundhedsaftale 2019-2023 er en politisk aftale, som går på tværs af dels kommunale forvalt-

ningsområder og den primære og sekundære sundhedssektor. Sundhedsaftalen indeholder 

mål, principper og indikatorer for det tværsektorielle samarbejde om sundhed frem til 2023, 

herunder et nationalt mål for sundhedsvæsenet, som har stor relevans for socialområdet.  
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Det nationale mål er: Bedre sammenhængende patientforløb, se bilag Sundhedsaftale 2019-

2023.  

 

Målet bygger på en række indikatorer, hvor følgende især er relevante for Styregruppe for 

Rammeaftalen:   

- Fastholdelse af somatisk og psykiatrisk syge i beskæftigelse  

- Fuldført ungdomsuddannelse blandt unge med psykiske lidelser 

 

Til næste år forventes indikatorerne udbygget med en, som vedrører Ulighed i Sundhed. 

 

Hvert år foretages målinger på indikatorerne, hvor det er muligt at drage sammenligninger 

mellem kommuner i Region Sjælland og mellem Regionerne. Imidlertid er målingen for 2020 

udskudt indtil idriftsættelse af en ny version af Landspatientregistret LPR3.  

 

Sundhedsaftalens temagrupper 

Til udmøntning af målene i Sundhedsaftalen 2019-2023 er der etableret tre temagrupper i 

Sundhedsaftalens samarbejdsorganisation, se bilag ”Sundhedsaftalens samarbejdsorganisa-

tion”.  

De tre temagrupper har fokus på hver sin målgruppe, herunder:  

- Børn og unge med trivselsudfordringer 

- Sårbare ældre og borgere med kroniske sygdomme 

- Voksne med psykisk sygdomme 

 

Hver temagruppe består af kommunale repræsentanter fra både beskæftigelses-, B&U samt 

sundheds- og socialområdet. Fra regional side er sygehusene, psykiatrien og det specialiserede 

socialområde repræsenteret. Hertil kommer de praktiserende læger, som også er repræsente-

ret i hver af de tre temagrupper.  

 

Alle temagrupperne har primært fokus på samarbejdet i sundhedstrekanten mellem kommu-

ner, sygehuse/psykiatrien og praktiserende læger – dvs. at indgå samarbejdsaftaler med tyde-

lig ansvars- og arbejdsdeling mellem parterne. I Sundhedsaftale 2019-2023 benævnes samar-

bejdsaftalerne ’værktøjer’, og de er alle placeret i Sundhedsaftalens Værktøjskasse.   

 

Temagruppernes årsplaner for 2021 

De tre temagrupper har udarbejdet et udkast til Årsplan, som stiller forslag til udviklingste-

maer, som temagrupperne ønsker at arbejde med i år 2021, se bilag ”Temagruppernes årspla-

ner for 2021”.  

For temagruppen Børn og unge med trivselsudfordringer, er valgt følgende udviklingstemaer:  

1) Børns første år 

2) Børns overvægt med fokus på indskolingsbørn 

3) Unge med psykiske udfordringer  

 

Temagruppen Sårbare ældre og borgere med kroniske sygdomme har valgt udviklingstema-

erne:  

1) Forankring af eksisterende indsatser 

2) Ledelse på tværs 

 

Temagruppen Voksne med psykiske sygdomme har endnu ikke taget stilling til udviklingste-

maer, men har i stedet peget på indsatser, som ønskes udrullet til hele Region Sjælland.  
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Temagruppernes endelige årsplan skal forelægges Styregruppen for Sundhedssamarbejdet den 

4. november 2020 og Sundhedskoordinationsudvalget den 4. december 2020, se bilag 5: 

Sundhedsaftalens samarbejdsorganisation. Efter den politiske godkendelse af årsplaner vil Te-

magrupperne løbende følge op på og evt. justere de indsatser, som prioriteres ift. udviklingste-

maerne. Styregruppen for Rammeaftalen forventes løbende at blive orienteret om og inddraget 

i dette arbejde.  

 

Input fra Styregruppen for Rammeaftalen til årsplanerne 

Idet der generelt ønskes et tættere samarbejde med Styregruppen for Rammeaftalen om 

Sundhedsaftalen, tages et indledende skridt til en drøftelse af kommunernes behov for samar-

bejder med sygehuse, psykiatrien og praktiserende læger på socialområdet. Formålet er at 

sikre større sammenhæng mellem kommunernes behov for sundhedssamarbejder på tværs af 

sektorer og de årlige udviklingstemaer og indsatser, som temagrupperne prioriterer og iværk-

sætter.  

 

Næstformand Allan Ruders for Temagruppen Voksne med psykiske sygdomme vil kort introdu-

cere Styregruppen for Rammeaftalen for temagruppernes årsplaner for 2021. Introduktionen 

vil efterfølgende danne grundlag for en drøftelse af det sociale områdes behov for samarbejder 

på tværs af sygehuse, psykiatrien og almen praksis.       

 

Indstilling 

Det indstilles: 

• At Styregruppen for Rammeaftalen tager orienteringen om temagruppernes årsplaner 

til efterretning  

• At Styregruppen for Rammeaftalen drøfter behov for samarbejder på tværs af syge-

huse, psykiatrien og almen praksis i regi af Sundhedsaftalen 

 

Bilag: 

• Bilag 1: Udkast til årsplan for Temagruppen Børn og unge med trivselsudfordringer 

2021;  

• Bilag 2: Udkast til årsplan for Temagruppen Sårbare ældre og borgere med kroniske 

sygdomme 2021;  

• Bilag 3: Udkast til årsplan for Temagruppen Voksne med psykiske sygdomme 2021;  

• Bilag 4: Sundhedsaftalen 2019-2023;  

• Bilag 5: Sundhedsaftalens samarbejdsorganisation   
 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Det blev drøftet at det kunne være klogt at indsnævre målgruppen ift. hvad man skal 

samarbejde om mellem rammeaftale-regi og sundhedsaftale-regi. Muligheder kunne 

f.eks. være det børne- og ungdomspsykiatriske område eller ældreområdet: udviklings-

hæmmede med demens. 

• Der var enighed om at indsnævre grupper og indsatser ift. samarbejdet og herunder i 

første omgang fokusere på børne-og ungepsykiatrien og herunder henvisningsmønstre. 

• Allan Ruders tager input med videre i arbejdet med sundhedsaftalens temagrupper. 

 

 

5. Socialtilsyn Østs takster for 2021 
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Følgende er modtaget fra Socialtilsyn Øst og eftersendt til styregruppen 22/10 som erstatning 

for det tidligere 13/10 fremsendte dagsordenspunkt, grundet nyberegning af socialtilsynstakster.  

Baggrund 

Nærværende dagsordens punkt orienterer om Socialtilsyn Øst forventede takster for 2021 og 

beskriver udviklingen i Socialtilsyn Øst takster i perioden fra 2014 - 2021. 

Sagsfremstilling 

 

Takstmodel 

Ved socialtilsynenes opstart i januar 2014 var der udarbejdet en fælles beregningsmodel, 

”takstmodellen”. Modellen bygger på en nedbrydning af de kerneydelser, socialtilsynene skal 

løse, og en række forudsætninger om det gennemsnitlige tidsforbrug til at løse disse kerne-

ydelser. Tidsestimatet for de fleste opgaver stammer fra DUT-forhandlingerne i forbindelse 

med lov om socialtilsyn. Endelig bygger modellen på estimater for, hvor mange tilbud og pleje-

familier, der skal føres tilsyn med i det kommende år. 

I modellen fastlægges for hvert af de fem socialtilsyn, hvor mange omkostninger der forventes 

anvendt til den samlede opgaveløsning i budgetåret, herunder faste udgifter, der ikke påvirkes 

at variablerne antal tilbud/plejefamilier.  

På baggrund heraf beregner modellen, hvad taksterne skal være pr. tilbud og hvad den objek-

tive finansiering skal være pr. kommune for at dække socialtilsynenes omkostninger. 

Det, der med afsæt i takstmodellen er fælles for de fem socialtilsyn er, hvilke opgaver, der di-

mensioneres og tidsestimaterne for disse opgaver, mens antalsforudsætninger, lønniveau og 

de øvrige udgiftsposter (fx husleje) er tilpasset efter de lokale forhold. Derfor har de fem soci-

altilsyn ikke de samme takster. 

 

Takster og objektiv finansiering i 2021 

Samlet set forholder det sig således, at Socialtilsyn Øst’s takster er på niveau med de øvrige 

socialtilsyn i Danmark. 

Der er en række forhold, der afspejler sig i takstudviklingen for 2021: 

• Finansiering i 2021 er positivt påvirket af overskuddet i 2019, som indregnes i året. (1,1 

mio. kr.) i 2020 var denne effekt 2,6 mio. kr.) altså er der effektiviseringer for omkring 1,5 

mio. kr. 

• Antallet af tilbud er stort set uændret (386 mod 385 i 2020), nygodkendelser og væsent-

lige ændringer er uændret. Dog er der en ændring i mixet, det vil sige at der er en ændring 

i sammensætningen i de forskellige takstkategorier særligt på væsentlige ændringer og 

nygodkendelser. 

• Nyt lovbestemt godkendelseskoncept for nye plejefamilier, blev indfaset sidste år, vi gjorde 

opmærksom på, at vi ikke nødvendigvis havde den fulde effekt med i 2020, hvorfor der er 

en mindre stigning i den objektive finansiering, vi har i budget 2021 styrket understøtnin-

gen af plejefamilieområdet med timer til en udviklingskonsulent som en delvis konsekvens 

heraf. Der skal gøres opmærksom på at kommunerne er tilført DUT herfor på plejefamilie-

området i 2020.  

Takstsammenligning tilbud i løbende priser:  
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• Takster 2020 Tilsyn Skærpet 
Ny-godken-

delse 

Væsentlig 

ændring 

Takstkategori 1 (1-7 pladser) 34.373 3.437 35.310 7.902 

Takstkategori 2 (8-24 pladser) 41.247 4.125 42.372 9.482 

Takstkategori 3 (25-49 pladser) 68.745 6.875 70.619 15.804 

Takstkategori 4 (50- pladser) 103.118 10.312 105.929 23.706 

Takster 2021 
    

Takstkategori 1 (1-7 pladser) 34.939 3.494 37.485 8.604 

Takstkategori 2 (8-24 pladser) 41.927 4.193 44.982 10.324 

Takstkategori 3 (25-49 pladser) 69.879 6.988 74.970 17.207 

Takstkategori 4 (50- pladser) 104.818 10.482 112.455 25.811 

Ændring i pct.     

Alle kategorier 1,6 1,6 6,2 8,9 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, stiger taksterne for tilsyn med ca. 1,6% og mere for 

nygodkendelser og væsentlige ændringer.  

Takstsammenligning, objektive finansiering, 2020 og 2021 (løbende priser) 

 2020 2021 

Objektiv finansiering 22.368.179 23.838.937 

 

Stigningen i ovenstående tabel svarer til en stigning med 2,1% i den objektive finansiering. 

I bilag 1 fremgår den konkrete fordeling af den objektive finansiering mellem de 17 kommuner 

i Socialtilsyn Øst’s område. 

I nedenstående graf, er taksterne gengivet som indekstal i faste priser, hvor 2014 taksterne er 

indeks 100.  

Taksterne for ordinært tilsyn stiger med 0,1% målt i faste priser.  

Den objektive finansiering stiger 0,6% målt i faste priser fra 2020 til 2021. 

Som det ses af nedenstående, fastholdes det relativt lave takstniveau også i 2021. 
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Hvis man sammenligner tilsynstaksterne mellem de 5 tilsyn er STØ takst i midten af de 5 

tilsyn. 

 
 

Som det ses af ovenstående graf, er Socialtilsyn Øst takst for tilsyn med tilbud i midten af de 

5 socialtilsyn. Grafen viser taksten for de mindste tilbud med under 8 pladser. Grafen er iden-

tisk for de øvrige 3 kategorier af tilbud (der skal dog ganges med faktorerne: 1,2; 2 og 3). So-

cialtilsyn Midt afviger dog for de største tilbud, så de største tilbuds takster er ca. faktor 3,9 i 

stedet for faktor 3. 
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I ovenstående graf ses det at Socialtilsyn Øst, også på det objektivt finansierede område er 

placeret i midten af de 5 tilsyn. Det ses ligeledes at socialtilsyn Øst siden starten i 2014 har 

været i stand til at reducerer omkostningerne ganske væsentlig. 

    

 

Indstilling 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning. 

 

 

Bilag:  

• Oversigt over takster for socialtilsyn øst 2021: 

 

 

Bilag 1 – oversigt over takster 2021 

Tilsynstakster på tilbudsområdet i kr. 

Plads antal Tilsyn Skærpet Ny-godkendelse 
Væsentlig æn-

dring 

0 - 7 34.939 3.494 37.485 8.604 

8 - 24 41.927 4.193 44.982 10.324 

25 - 49 69.879 6.988 74.970 17.207 

50 + 104.818 10.482 112.455 25.811 

 

Objektiv finansiering i kr. 

Kommune 

Antal 0 – 17-

årige pr. 1. 

kvartal 2020 

Andel 

Objektiv finansie-

ringsudgift pr. 

kommune 

Greve 11.100 6,9% 1.571.058 kr. 

Køge 12.695 7,9% 1.796.809 kr. 

Lejre  6.137 3,8% 868.611 kr. 
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Roskilde 18.370 11,4% 2.600.030 kr. 

Solrød  5.527 3,4% 782.274 kr. 

Faxe 7.050 4,4% 997.834 kr. 

Guldborgsund 10.371 6,4% 1.467.878 kr. 

Kalundborg 9.140 5,7% 1.293.646 kr. 

Lolland 6.557 4,1% 928.056 kr. 

Næstved 16.210 10,0% 2.294.311 kr. 

Odsherred 5.254 3,3% 743.634 kr. 

Ringsted 7.170 4,4% 1014.819 kr. 

Slagelse 14.851 9,2%  2.101.962 kr. 

Sorø 6.197 3,3% 877.103 kr. 

Stevns 4.255 2,6% 602.239 kr. 

Vordingborg 7.916 4,9% 1.120.405 kr. 

Hjørring 12.564 7,8% 1.778.268 kr. 

 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning og anbefaler sagen til K17 og KKR 

• Holbæk oplyste at der er ansat ny tilsynschef pr. 1/12 

• Plejefamilieområdet sættes på dagsordenen til næste styregruppemøde.  

 

 

6. Nyt fra de særlige pladser 

 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres og drøfter den videre proces 

 

Baggrund: 

I forbindelse med aftale om kommunernes økonomi 2021 har Regeringen har indgået en aftale 

om, at der gennemføres justeringer af modellen for de særlige pladser med virkning fra sep-

tember 2020, der sikrer, at uudnyttede pladser kan anvendes i den almindelige psykiatri.  

Den kommunale betaling bortfalder for ommærkede pladser, og reduceres generelt for særlige 

pladser, der står tomme. Se økonomiaftalen i bilag for uddybning 

 

Regionerne får mulighed for at ’ommærke’ ledige særlige pladser til brug i den almindelige 

psykiatri. Regionerne har således beslutningskompetencen mht. ommærkning af sengepladser, 

men beslutningen skal træffes i dialog med kommunerne. De særlige pladser kan ommærkes 

hver 6. mdr og den enkelte region kan maksimalt ommærke 25 pct. af de særlige pladser, sva-

rende til 36 pladser ud af 150 på landsplan og for Region Sjælland: maks. 5 ud af 23 pladser. 

Den kommunale medfinansiering af uudnyttede pladser sænkes til 75 pct. af den kommunale 

takst. Se pressemeddelelse fra SUM 15/5 i bilag for uddybning. 

 

Muligheden for omlægning har været der siden 1. september, og 2 regioner har indtil videre 

benyttet sig af muligheden. Se artikel i JP i bilag for uddybning 

 

jf. vedhæftede brev fra 7/7 har region sjælland reduceret i antallet af særlige pladser fra uge 

28 og frem til den 31.august 2020. Herefter vil de særlige pladser igen være tilbage på fuld 
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kapacitet. Region Sjælland opkræver ikke for tomgangsdriften af de 7 pladser i perioden 6. juli 

– 31. august 2020. 

 

Region sjælland har pr. 15/9 oplyst at der aktuelt 16 pladser i brug og at Psykiatrien Region 

Sjælland på nuværende tidspunkt ikke finder grundlag for at benytte muligheden for ommærk-

ning af særlige pladser til almen psykiatriske sengepladser.  

 

Region sjælland er kontaktet med uddybende spørgsmål og har primo oktober svaret følgende: 

•  Er det korrekt forstået, at der pt er 16 pladser i brug ud af 23 pladser til rådighed?  
Ja, det er korrekt, at der i øjeblikket er 16 indskrevet på de særlige pladser. Dog er der, 

som tidligere orienteret om, midlertidigt lukket 7 særlige pladser ned. Der er således 16 

åbne pladser, der alle er i brug. Kommunerne opkræves ikke tompladsbetaling for de 7 

pladser, så længe de er nedlukket. 
• Hvad er baggrunden for, at man ikke finder grundlag for at benytte muligheden for om-

mærkning af særlige pladser til almen psykiatriske sengepladser?  
Psykiatrien Region Sjælland har i en lang periode haft et højt belægningstal på de særlige 

pladser. 
• Er det fortsat planen at fastholde de 23 særlige pladser og i så fald hvad er baggrunden?  

Psykiatrien Region Sjælland oplever, at de særlige pladser er et vigtigt tilbud til denne mål-

gruppe af borgere. Psykiatrien ønsker fortsat have mulighed for at tilbyde kommunernes 

borgere, der måtte have behov for det, dette særlige helhedstilbud, som ikke findes andre 

steder.  
 

Region Sjælland har derudover svaret at Psykiatrien er opmærksom på, at det fremgår af ”Mo-

del for bedre udnyttelse af særlige pladser i psykiatrien”, at beslutning om ommærkning af 

sengepladser skal træffes i dialog med kommunerne, og at der skal foretages en høring af 

kommunerne om behovet for pladser det kommende år. Dette vil være et punkt på dagsorde-

nen til det kommende møde i styregruppen for de særlige pladser. Endelig har region sjælland 

fremsendt vedlagte oversigt over belægningen på de særlige pladser i Psykiatrien Region Sjæl-

land i 2019 og 2020 

 

Yderligere uddybende spørgsmål er pr. primo oktober sendt til region sjælland: 

• Er det korrekt forstået, at perioden hvor kommunerne ikke opkræves betaling for de 

nævnte 7 nedlukkede pladser indtil videre er forlænget fra 1/9 og indtil pladserne åbner 

igen? 

• Hvornår forventes de 7 nedlukkede pladser åbnet igen og hvordan tænkes det gjort rent 

praktisk ift. at undgå tomgangsudgifter for kommunerne?    
 

KL har primo oktober meddelt at VIVE i meget nær fremtid går i gang med evalueringen af de 

særlige pladser. Evalueringens aktiviteter ligger endnu ikke på plads, men forventes at indbe-

fatte en registeranalyse, fokusgrupper og en survey. Sekretariaterne for rammeaftalerne vil 

fungere som kontaktpersoner ift. VIVE. 

   

Der vil på mødet blive givet en orientering 

 

Guldborgsund som er styregruppens repræsentant i styregruppen for de særlige pladser indle-

der punktet. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 
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• At styregruppen tager orienteringen til efterretning og drøfter den videre proces 

 

Bilag: 

• Økonomiaftalen se side 17: https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oeko-

nomi-for-2021.pdf 

• Pressemeddelelse fra SUM: https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2020/Maj/Udmo-

entning-af-600-mio-kr-aarligt-til-markant-loeft-af-psykiatrien.aspx  

• Artikel i Jyllandsposten: Borgmester: Omstridte psykiatrisenge har været ”millioner ud 

af vinduet” 

• Brev fra region sjælland 7/7-2020 

• Aktuel status ift. pladser kan findes på www.regionsjaelland.dk/ps4 

• Oversigt over belægningen på de særlige pladser i psykiatrien i region sjælland i 2019 

og 2020 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Aktuel status på belægningen modtaget fra Region sjælland ultimo oktober er 13 be-

lagte pladser ud af 16 pladser (7 pladser er fortsat midlertidigt lukket). Ift. reglerne kan 

op til 5 pladser ommærkes til psykiatripladser.  

• Der var enighed om at det er relevant at se på behovet for pladser og kriterier for visi-

tation og udslusning samt arbejde med muligheder i konstruktionen ift. kommunernes 

ønsker. 

• Der var enighed om at målet er en kapacitet der afspejler kommunernes behov og se 

på kriterier for ind- og udslusning. 

• Allan Ruders tager styregruppens input med til møde i styregruppen for de særlige 

pladser 20/11 

 

 

7.Punkter til orientering: 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres 

 

Indstilling:  

Det indstilles:  

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

A) Kommunernes økonomiske forpligtigelse overfor domfældte, udviklingshæmmede 

grønlandske og færøske borgere II 

 

Baggrund: 

På styregruppemøde 14/8, besluttede styregruppen at anbefale overfor K17 og KKR at der rej-

ses en politisk sag, i anledning af at de grønlandske myndigheder har ændret praksis, og afvi-

ser betaling for anbragte udviklingshæmmede borgere, når de får en dansk dom. Styregruppen 

besluttede at indstille til K17 og KKR at der arbejdes videre med at betalingsforpligtelsen for-

bliver hos Grønland/Færøerne, der ikke selv har etableret de nødvendige tilbud, da denne giver 

mest mening også ift. retssikkerhed og herunder opfordres KL til at indgå i dialog med Social- 

og Indenrigsministeriet om en lovændring eller nyfortolkning af gældende lov, således det ikke 

bliver danske kommuner, der skal betale for domfældte grønlandske borgeres placering i Dan-

mark efter ny dansk dom. K17 og KKR har på møder hhv. 21/8 og 7/9 tiltrådt anbefalingen. 

 

https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2020/Maj/Udmoentning-af-600-mio-kr-aarligt-til-markant-loeft-af-psykiatrien.aspx
https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2020/Maj/Udmoentning-af-600-mio-kr-aarligt-til-markant-loeft-af-psykiatrien.aspx
http://www.regionsjaelland.dk/ps4
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Sagen er primo oktober 2020 er rejst af KL, som har fremsendt vedlagte brev vedr. domfældte 

udviklingshæmmede grønlandske og færøske borgere, til social- og indenrigsministeren.  

 

Bilag:  

• Brev til SIM vedr. domfældte udviklingshæmmede grønlandske og færøske borgere 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

B) Erfaringsopsamling fra Covid-19 fra Rammeaftale Midt 

 

Baggrund: 

Rammeaftale Midt har udarbejdet en opsamling på erfaringer fra Covid-19, som tydeliggør nu-

ancerne i de erfaringer der er gjort. Hvad der har virket godt for nogle borgere/målgrupper, 

kan have virket helt modsat for andre – og de langsigtede effekter af nye løsninger er usikre.  

Så der er ifølge Rammeaftale Midt god grund til at blive ved med at dele og interessere sig for 

de erfaringer og den udvikling, man har set på det sociale område i denne corona tid. 

 

Bilag: 

• Erfaringsopsamling Rammeaftale Midt 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Der var enighed om at det var et godt og interessant materiale som er relevant ift. en 

senere orientering 
 

 

C) Møde i baggrundsgruppen om evaluering af det specialiserede socialområde 9/9 

 

Baggrund: 

Der er 9/9 afholdt møde i baggrundsgruppen om evaluering af det specialiserede socialområde 

med deltagelse af formandskaber og sekretariater fra de 5 rammeaftaler jf. vedhæftede dags-

orden og materiale i bilag 

 

Bilag: 

• Dagsorden til møde i baggrundsgruppen om evaluering af det specialiserede socialom-

råde 9/9 

• Oversigt over udvalg og arbejdsgrupper 

• BEST – pejlemærker for KL’s arbejde med regeringens kommende evaluering af handi-

capområdet 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

D) Dialogforum mellem Ankestyrelsen og kommuner den 11. september 2020 

 

Baggrund: 
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Der har været afholdt møde i dialogforum mellem Ankestyrelsen og kommuner den 11. sep-

tember 2020 jf. PowerPoint præsentationer i bilag 

 

Bilag: 

PowerPoint præsentationer til: 

• Systematisk dataopsamling 

• Orientering om kommende principmeddelelser i 2020 

• Oplæg for Dialogforum om hvornår Ankestyrelsen hjemviser 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Der var enighed om at det var et godt og relevant materiale og sagen sættes på styre-

gruppemøde 23/10 

 

 

E) Praktikerkonference 5/11 

 

Baggrund: 

I forbindelse med evalueringen af det specialiserede socialområde inviterer LOS, Selveje Dan-

mark og Dansk Erhverv til en praktikerkonference. 

 

Praktikerkonferencen holdes den 5. november 2020 med det formål at bringe praktikere på 

tværs af ejerskabsformer og specialiseringer sammen for at drøfte to spørgsmål: Hvad forstås 

ved kvalitet i sociale indsatser og hvordan kan vi måle specialisering? 

 

Resultaterne fra dagen vil blive overdraget til Social og Indenrigsministeriet ved dagens afslut-

ning. KL er blevet indbudt til at invitere fem praktikere med til konferencen og har via ramme-

aftalesekretariaterne bedt om at hver region inviterer en praktiker med fra et kommunalt til-

bud. Ved ”praktiker” forstås ledere af sociale tilbud eller faglige chefer hos leverandører.  

Rammeaftale Sjælland har indmeldt Trine Stokholm, leder af ACV (autismecenter Vestsjæl-

land) som er et stort tilbud beliggende i Slagelse 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

F)   Kompensation for coronarelaterede udgifter  

 

Baggrund: 

Vedhæftede mail omkring kompensation af private tilbud ift. Covid-19 er udsendt af KL 25/9.  

Det er vurderingen at mailen som sådan ikke rummer noget nyt ift. de tidligere drøftelser ift. 

det sociale område, men er en præcisering af de overordnede rammer. 

 

Bilag: 

• Mail udsendt af KL 25/9-2020 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 
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G) Orientering om KLs standardkontrakter  

 

Baggrund: 

KL har meddelt at de ultimo oktober/primo november udsender udkast til standardkontrakt på 

voksenområdet, til kommentering i rammeaftalernes økonomi/takstgrupper og forventer  at 

kontraktskabeloner er på plads for både voksen- og børneområdet til årsskiftet. 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

H) Tværkommunal kompetenceudvikling af frontpersonale indenfor neurorehabilite-

ring II: 

 

Baggrund: 

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

frontpersonale indenfor den kommunale hjerneskadeindsats med 80 deltagere og oplæg fra 

Center for Hjerneskade og Herlev Kommune.  På med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens an-

befalinger lægger arbejdsgruppen op til, at der på en kommende temadag sættes fokus på 

kompetenceprofiler for alle faggrupper involveret i indsatsen der handler om rehabilitering af 

borgere med en erhvervet hjerneskade. På styregruppemøde 21/8-2019 godkendte styregrup-

pen arbejdsgruppens forslag til program og herunder den foreslåede budgetramme på 15-

20.000. Arbejdsgruppen har afventet sundhedsstyrelsens anbefalinger som nu er offentliggjort 

og planlægger at afholde 2 x virtuel temadag. Første temadag vil handle om en gennemgang 

af anbefalingerne, hvor sundhedsstyrelsen kommer og holder oplæg. Anden temadag vil være 

med nedslag på områder, som har særlig interesse fx kompetenceprofiler, test/funktionsevne-

test, hvad er kommunens ansvar og hvad er regionens etc. samt evt. temaer fra drøftelserne 

på 1. temadag. Pr. oktober 2020 består arbejdsgruppen af leder af VISP Næstved (tovholder), af-

delingsleder CSU Slagelse samt hjerneskadekoordinatorer fra Roskilde, Næstved og Køge.  

 

Bilag:  

• Program og materiale fra temadag om neurorehabilitering og kompetenceudvikling 

28/9-2018  https://rs17.dk/arrangementer/temadag-om-neurorehabilitering-og-kom-

petenceudvikling-289-2018.aspx  

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

 

I) Orientering: Nyt fra styregruppen og sekretariatet  

 

Der er ultimo september indgået en aftale med rammeaftale sjællands webleverandør og 

igangsat en proces for at sikre at hjemmesiden overholder loven om webtilgængelighed: 

https://digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/ 

 

I samme ombæring opdateres hjemmesidens design, da denne er fra 2011. 

Det nye (WCAG) design til hjemmesiden kan ses på: http://visning.synergiweb.dk/rs17/tekst-

side/ 

  

https://rs17.dk/arrangementer/temadag-om-neurorehabilitering-og-kompetenceudvikling-289-2018.aspx
https://rs17.dk/arrangementer/temadag-om-neurorehabilitering-og-kompetenceudvikling-289-2018.aspx
https://digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/
http://visning.synergiweb.dk/rs17/tekstside/
http://visning.synergiweb.dk/rs17/tekstside/


 

  Side 20 af 20 sider 

 

Der vil på mødet blive givet en orientering 

 

Beslutning: 

• Roskilde orienterede om aktuel sag og styregruppen tog orienteringen til efterretning 

• Sekretariatet orienterede om at rammeaftale sjællands nye hjemmeside forventes klar 

primo 2021 og styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 

8.Evt. 

 

9. Punkter til næste styregruppemøde 11/12-2020: 

• Implementering af rammeaftale 2021-22 med organisering af arbejdet med fokusområ-

der mv. 

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

 

På styregruppemøde 23/10, var der opbakning til at styregruppeformanden tager kontakt til 

den advokat som har udarbejdet en redegørelse omkring rammeaftalens nedlukningsregler i 

forbindelse med nedlukningssagen mellem Odsherred og Holbæk, ift. yderligere præcisering af 

reglerne i rammeaftalen. 

 

På styregruppemøde 23/10 blev besluttet at følgende sager behandles på styregruppemøde 

11/12: 

• Status på projekt om rekruttering af plejefamilier 

• Opfølgning på dialogforum mellem Ankestyrelsen og kommuner 11/9 

 

På styregruppemøde 11/12 følges ligeledes op på mødet i Koordinationsforum 20/11 og herun-

der ift. på Kofoedsminde og Refsnæs (jf. pkt. 3) samt ift. styregruppen for De særlige pladsers 

møde 20/11 jf. pkt. 6. Ift. evt. erfaringsopsamling ift. Covid-19 tages sagen op primo 2021.  

 

Næste styregruppemøde 11/12-2020 – BEMÆRK! Via Webex pga. Covid-19-situationen  


