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Mødedato: 17. april 2020 
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Søren Bonde - Guldborgsund 

Anne Andersen – KKR Sjælland 

Povl Skov -Sekretariatet 

 

Gæster: 

Christian Ahlmann, Implement 

 

Afbud: 

Michael Nørgaard- Region Sjælland 

Jesper Tangbæk – Solrød 

Lene Magnussen – Holbæk 

Frank Andersen – Slagelse 

 

 

Referent: 

Povl Skov– Sekretariatet 
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Dagsordenspunkter til styregruppemøde den 17. marts 2020  

Mødet omhandler primært rammeaftale 2021-2022 med oplæg fra Implement samt hørings-

svar fra kommunerne ift. rammeaftaleproces 2021-2022. Afslutningsvis drøftes samråd for 

domfældte udviklingshæmmede og der orienteres om lukning af tilbud samt nyt fra K17, KKR, 

styregruppen og sekretariatet. 

 

Dagsordenen er inddelt i punkter til indstilling/beslutning og orientering. Punkterne om nyt fra 

hhv. netværksgrupper/arbejdsgrupper samt styregruppe og sekretariat er faste orienterings-

punkter. 

 

1.Godkendelse af dagsorden til styregruppemøde 17/4 

 

Punkter til indstilling/beslutning 

 

2) Rammeaftale 2021-2022 

 

3) Samråd for domfældte udviklingshæmmede i region sjælland II 

 

Punkter til orientering 

4) Orientering om lukning af tilbud 

5) Nyt fra KKR og K17:  

6) Nyt fra styregruppe og sekretariatet 

 

7) Evt. 

 

 

  



 

  Side 3 af 8 sider 

 

1. Godkendelse af dagsorden til styregruppemøde 17/4 

 

Beslutning: 

• Styregruppen godkendte dagsordenen 

 

Punkter til indstilling/beslutning 

 

2. Rammeaftale 2021-2022 

 

Beslutningstema: 

På baggrund af oplæg fra Implement, drøfter styregruppen rammeaftalen 2021-2022 og dens 

indhold og herunder revideret proces- og tidsplan. 

 

Baggrund: 

På styregruppemøde 21/2 blev det besluttet at Implement bliver tilknyttet arbejdet med ram-

meaftale 2021-2022 sammen med en sparingsgruppe bestående af styregrupperepræsentan-

ter fra Slagelse, Guldborgsund og Faxe. På styregruppemøde 21/2 besluttede styregruppen li-

geledes at anbefale at effektiviseringsstrategi og takstanbefaling fortsættes i rammeaftale 

2021-2022 

 

Grundet Covid-19 er processen ift. rammeaftale 2021-2020 fra marts og frem blevet påvirket 

af aflysninger af møder dels med handicaprådsrepræsentanter 11/3, dels dialogmøde med po-

litikere, brugerrepræsentanter, direktører og chefer 17/4 og endelig er mødet med fagchefer 

og fagfolk 24/4 ligeledes aflyst.  Processen ift. Socialstyrelsens centrale udmeldinger, om ud-

viklingshæmmede med dom, udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug og borgere med 

svære spiseforstyrrelser, som behandles sammen med rammeaftalen, er ligeledes blevet påvir-

ket ift. dataindsamlingen fra kommuner og tilbud. KL har rettet henvendelse til Socialministe-

riet om udsættelse af fristen for godkendelse af rammeaftalerne i kommunerne fra 15/10 til 

1/12 og der vil være behov for at ændre på den oprindelige proces- og tidsplan for rammeaf-

tale 2021-2022 

 

Primo 2020 er gennemført den årlige spørgeskemaundersøgelse af udbud/efterspørgsel, hvor 

kommunerne særligt gør opmærksom på børn/unge med psykiske vanskeligheder samt 

børn/unge med misbrug og på voksenområdet særligt ift. hjemløshed, svære sociale proble-

mer (herunder dobbeltdiagnoser) samt overgrebs-/voldsramte kvinder. 

 

Implement har i marts 2020 interviewet udvalgte nøglepersoner: Direktører og fagpersoner 

mv. som baggrund for udarbejdelse af oplæg til drøftelse i styregruppen om hovedretningen i 

den kommende rammeaftale. Oplæg er vedlagt i bilag 

 

Pr. medio april er indtil videre indkommet 10 høringssvar fra kommuner og handicapråd (Sol-

rød, Guldborgsund, Næstved, Sorø, Lejre, Lolland, Greve, Ringsted Holbæk og Vordingborg) på 

det i februar udsendte rammeaftalemateriale og høringssvar er vedlagt i bilag.   

 

Christian Ahlmann fra Implement deltager under dette punkt 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen på baggrund af oplæg fra Implement drøfter indhold og fokusområder 

samt proces- og tidsplan for rammeaftale 2021-2022 



 

  Side 4 af 8 sider 

 

 

Bilag: 

• Oplæg Implement 

• Mail med rammeaftalemateriale til høring i kommuner og handicapråd  

• Høringssvar fra kommuner ift. rammeaftale 2021-2022 

• Høringssvar fra handicapråd ift. rammeaftale 2021-2022 

 

Drøftelse: 

• Der skal samarbejdes i alle lag og samarbejdsorganisation skal være omdrejningspunkt 

og sætte rammen om samarbejdet 

• Det er vigtigt med mål i samarbejdet og commitment ift. mål og ift. hvad der skal sam-

arbejdes om. 

• Definition af mål kræver viden om hvilke udfordringer der eksisterer. 

• Der er brug for i en bredere kreds at finde ud af hvad der skal samarbejdes om og her-

under få skabt forum, hvor det ikke bare er styregruppen. 

• Efterspørgsel efter større aktivitet er ikke bare pladser, men det er også relevant at ud-

vikle noget der ikke er matrikelbundet og opstille mål som ikke bare er processuelle. 

• Det er væsentlig at afklare på hvilke områder der skal være hvilke mål. 

• Rammeaftalen skal også indeholde det langsigtede strategiske niveau og med en model 

som involverer og skaber commitment i alle 17 kommuner. 

• En mulig procesmodel kunne være:  

1) Uafhængig kapacitetsanalyse både på pladser og det faglige  

2) Initiering af samarbejde og kompetenceudvikling som lægges ind i arbejdspakker 

3) Inspiration fra Rammeaftale Syd mv. ift. at skabe en forpligtelse og et organ der 

kan gå ind i det. 

• Der er behov for at tage diskussionen på ny ift. hvad det er for mål og hvad graden af 

af samarbejde afhænger af og hvad der ønskes politisk opbakning til. 

• Det er vigtigt med politisk involvering. Det politiske niveau er leverandører til handicap-

organisationerne. Det faglige niveau er politikernes underleverandører. Handicaporgani-

sationerne er interesserede i at bevare det mest specialiserede 

• Det er vigtigt at få tydeliggjort hvad hører til under faglighed og hvad hører til det poli-

tiske og hvad der hører til handicaporganisationerne 

• Brugerinddragelse skal have en vinkel der gør at det bliver relevant for flere og det der 

omhandler borgerinddragelse lokalt skal lægges ind i metode 

• Ift. styring er det vigtigt, hvilket sæt af data man i kommunerne er interesseret i ift. at 

understøtte styring etc. 

• Ift. standardkontrakterne er det væsentligt at få data om målopfyldelse og data til at 

styre indhold og herunder inddrage data fra Socialtilsyn som ved tilsynsbesøg genererer 

viden om de enkelte tilbuds performance 

• Høringssvar fra udvalg og handicapråd skal afspejles i rammeaftalen og herunder skal 

ønsket om at de udsatte aktiviteter stadig kommer i spil søges imødekommet 

 

Beslutning: 

• Styregruppen besluttede at Implement uddyber og udarbejder kommissorier for de en-

kelte fokusområder til næste styregruppemøde 15/5.  

• Der arbejdes på en revideret tidsplan med mulig afholdelse af de udskudte rammeafta-

lemøder umiddelbart efter sommerferien og et muligt direktørmøde inden sommerferien 

f.eks. ultimo maj/primo juni  
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• Efterfølgende kommunikeres til handicapråd og dialogforum samt politikere og direktø-

rer at der arbejdes på at processen gennemføres senere og herunder evt. som virtuelle 

møder. 

• Der udarbejdes et foreløbigt udkast til rammeaftale til indledende drøftelse i KKR 16/6 

• Det afklares om endelig rammeaftale behandles i KKR 7/9 eller 11/11 

• Særligt dyre enkeltsager noteres som opmærksomhedspunkt  

 

 

3. Samråd for domfældte udviklingshæmmede i region sjælland II 

 

Beslutningstema: Styregruppen drøfter den videre proces ift. nedlæggelse af samrådet og 

herunder ift. K17 og KKR 

 

Baggrund: 

På styregruppemøde 13/12-2019 besluttede styregruppen at anbefale at samrådet nedlægges.  

Medio februar er det besluttet at høre kommunerne inden sagen videresendes til K17 og KKR.  

Efterfølgende er kommunerne hørt på myndighedsniveau og der er opbakning til styregrup-

pens anbefaling fra de 9 ud af 10 kommuner der har svaret. På den baggrund er udarbejdet 

vedhæftede sagsfremstilling til K17. 

 

Indstilling: 

Det indstilles:  

• at styregruppen drøfter den videre proces ift. nedlæggelse af samrådet ift. K17 og KKR 

og herunder godkender vedhæftede reviderede sagsfremstilling  

Bilag: 

• Sagsfremstilling til K17 

 

Beslutning: 

• Styregruppen godkendte den vedhæftede sagsfremstilling som videresendes til K17 og 

KKR 

 

 

Sager til orientering 

4) Orientering om lukning af tilbud 

5) Nyt fra KKR og K17:  

6) Nyt fra styregruppe og sekretariatet 

 

 

4. Orientering om lukning af tilbud 

A) Nedlæggelse af tilbud i Slagelse Kommune 

B) Forventet lukning af tilbud i Holbæk Kommune 

 

A) Varsling af nedlæggelse af tilbud i Slagelse kommune 

Beslutningstema 

Styregruppen orienteres om at Slagelse kommune lukker Halsevænget 1-3 under Specialcen-

ter Slagelse pr. 30. juni 2020. Botilbuddet er et botilbud efter servicelovens § 108 længereva-

rende botilbud. 

 

Baggrund 

Halsebyvænget 1-3 er et tilbud for udviklingshæmmede, domfældte voksne, der er visiteret til 
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et botilbud efter servicelovens § 108. Der er 4 pladser i tilbuddet fordelt på 2 separate huse. I 

tilbuddet bor der på nuværende tidspunkt 2 udenbys borgere fra hhv. Ringsted kommune og 

Grønland. 

 

Husenes indretning gør det ikke muligt at leve op til de krav, der er omkring mulighed for peri-

odisk sanktionering af domfældte borgere. En ombygning, som bl.a. ville omhandle sanitære 

faciliteter ville vurderingsmæssigt være dyr, og det vil være vanskeligt at dække en stor om-

bygningsudgift ind i en fremtidig drift. 

Den lave samlede pladskapacitet i tilbuddet fordyrer personaleudgifterne, da der skal bruges 

forholdsmæssigt meget personale til at opretholde et fagligt forsvarligt indhold i tilbuddet, lige-

som det på grund af tilbuddets karakter er nødvendigt at have fokus på personalets sikkerhed.  

Med den nuværende belægning er tilbuddet ikke økonomisk rentabelt, og på grund af de to 

huses fysiske størrelse og indretning, vil det være vanskeligt at øge det samlede plads-antal til 

et niveau, der kan gøre det økonomisk forsvarligt at drive. 

 

De berørte kommuner er den 20. marts 2020 skriftligt informeret om lukningen, og er blevet 

varslet om, at nedlukningsomkostningerne jf. rammeaftalen for Region Sjælland skal deles 

mellem de kommuner, som har anvendt tilbuddet det seneste hele år inden beslutningen om 

lukning træffes. Det seneste regnskabsår udviste et merforbrug på 0,929 mio. kr. hertil kom-

mer eventuelle nedlukningsomkostninger i 2020. Den endelige opgørelse kan først beregnes 

efter endelig nedlukning, og regnskabsåret 2020 er gjort op. 

 

Indstilling 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning med den bemærkning at der skal være 

en særlig opmærksomhed omkring pladser på dette område og styregruppen bør ind-

drages tidligere i sager som denne. 

• Der var enighed om at overblik og styring af kapacitet og tilbud generelt forudsætter 

tidligere involvering af styregruppen.  
 

 

B) Forventning om lukning af tilbud i Holbæk kommune 

Beslutningstema:  

Styregruppen orienteres om at Holbæk Kommune forventer at kommunalbestyrelsen den 22. 

april beslutter at lukke Holbæk Kommunes botilbud Ungekollegiet, Roskildevej 12, 4300 Hol-

bæk, med virkning pr. 30. juni 2020 

Baggrund 

Ungekollegiet er et døgntilbud med 11 pladser efter servicelovens § 107. Tilbuddet har de se-

neste tre år haft faldende belægning, selv om Holbæk Kommune har gennemført mange initia-

tiver for at gøre tilbuddet mere attraktivt. Holbæk Kommune har været i dialog med de fleste 

kommuner i landet for at høre, hvad deres ønsker og behov kunne være. Holbæk Kommune 

har justeret målgruppen, så aldersgrænsen er øget fra 30 til 35 år i forsøget på at være mere 

attraktiv på markedet.  
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Initiativerne har desværre ikke haft tilstrækkelig effekt. Derfor er underskuddet vokset fra 

godt 1 mio. kr. i 2018 til ca. 1,7 mio. kr. i 2019. Aktuelt bor kun 6 borgere på tilbuddet (4 fra 

Holbæk Kommune og 2 fra Kalundborg Kommune). Af disse vil 2 borgere i nær fremtid fra-

flytte. Det forventes derfor, at Ungekollegiets underskud i 2020 vil blive omkring 3,5 mio. kr., 

hvis tilbuddet fortsætter. 

Derfor lægger Holbæk Kommune nu op til at lukke ungekollegiet helt og i stedet bruge bygnin-

gerne til en helt anden målgruppe og aldersgruppe og med en helt anden indsats. Holbæk 

Kommune har været i dialog med det sociale tilsyn i den forbindelse, og vurderingen er, at før 

man kan starte et nyt tilbud af så anderledes karakter, er man nødt til først at lukke det nuvæ-

rende tilbud, Ungekollegiet, helt ned. 

Varsling om flytning fra Ungekollegiet 

Det betyder, at alle beboere skal flyttes til andre tilbud og senest inden d. 30. juni 2020. Det 

indebærer, at alle handlekommuner skal finde et nyt egnet tilbud til de enkelte beboere. Der er 

som nævnt allerede planlagt flytning af 2 af de nuværende beboere.  

Holbæk Kommune vil i den kommende tid have fokus på at skabe en tryg og god hverdag for 

de tilbageværende unge på Ungekollegiet og medvirke til, at de kommende flytninger forløber 

bedst muligt.  

Alle berørte handlekommuner er den 26. marts skriftligt informeret om lukning og det videre 

forløb. Holbæk Kommune opfordrer i brevet sagsbehandlerne til, at der findes andre egnede 

tilbud til borgerne hurtigst muligt, da det er i alles interesse at afvikle hurtigt – ikke mindst af 

hensyn til borgerne, som er meget sårbare børn, unge og voksne.   

Varsling om nedlukningsomkostninger 

Holbæk Kommune har varslet relevante kommuner om, at nedlukningsomkostninger jf. ram-

meaftalen for Region Sjælland skal deles mellem de kommuner, som har anvendt tilbuddet det 

seneste hele år inden beslutningen om lukning træffes. Aktuelt skønnes de samlede nedluk-

ningsomkostninger at blive på knap 4 mio. kr. De endelige lukkeomkostninger kan først bereg-

nes efter endelig nedlukning, når den sidste afregning er sket.  

Holbæk kommune forventer at anvende de eksisterende bygninger til anden målgruppe, og li-

geledes at benytte en væsentlig del af de eksisterende personaleressourcer, hvorved det til-

stræbes at minimere de foreløbigt beregnede lukningsomkostninger.  

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning med den bemærkning at styregruppen 

bør inddrages tidligere i sager som denne. 

• Der var enighed om at overblik og styring af kapacitet og tilbud generelt forudsætter 

tidligere involvering af styregruppen.  
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5. Nyt fra KKR og K17:  

 

Baggrund:  

Grundet situationen omkring Covid-19 har KKR aflyst deres møde 1/4 og udvider i stedet mø-

det 16/6. K17 har aflyst deres møde 13/4 og fra 27/3 afholdes ugentlige møder via video se 

vedhæftede referater for hhv. 27/3 og 3/4 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag: 

• Referater fra møde i K17 27/3 og 3/4     
 

6. Nyt fra styregruppe og sekretariatet 

 

Kommunaldirektør i Lejre, Inger Marie Vynne har skiftet tovholderområde fra socialområdet til 

miljø-og klimaområdet i K17 og indgår derfor ikke fremadrettet som styregruppens kontakt-

person i K17. Kommunaldirektør Søren Bonde fra Guldborgsund og kommunaldirektør Frank 

Andersen fra Slagelse er fortsat tovholdere på socialområdet i K17 og styregruppens kontakt-

personer i K17 

 

7. Evt. 

 

Det blev aftalt at der på mødet medio maj drøftes principper for de sociale tilbuds mer-/min-

dreudgifter forårsaget af Coronakrisen. 

 

Ift. rammeaftalens regelsæt for nedlukning af tilbud var der enighed om at der er behov for 

yderligere at gennemgå og præcisere aftaleteksten og det blev aftalt at sagen tages på det 

næste ordinære styregruppemøde. 

 

Næste møde: 15/5, 9-10 via videolink WebEx 

 

Næste ordinære møde 26/6, 9-12 Slagelse 

 


