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1. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 18/3-2016 
 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller: 

  At styregruppen godkender referatet fra 8/1-2016 

 

Bilag:  

 Referat fra styregruppemøde 18/3-2016  

 

 

2. Rammeaftale 2017  

 

Baggrund: 

Grundet flytning af styregruppemøde fra 13/5 til 2/5 er processen omkring rammeaftale 2017 

op til styregruppemødet mere presset end sædvanligt, da aftalen behandles tidligere end de 

øvrige år. Til gengæld er der efterfølgende mulighed for revision af aftalen op til K17 mødet 

27/5 inden den videre behandling i KKR 13/6 og politisk behandling i kommunerne, hvor afta-

len senest skal være godkendt 15/10-2016 og umiddelbart derefter sendes til Socialstyrelsen.  

 

I forhold til rammeaftale 2016 indgår Socialstyrelsens centrale udmelding i rammeaftale 2017 

og behandles som en del af rammeaftalen både administrativt og politisk jf. dagsordenens 

punkt 3. I rammeaftale 2017 indgår et nyt revideret afsnit om Grønland og Færøerne samt 

fælles afsnit for alle 5 rammeaftaler om de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede af-

delinger. Ifølge bekendtgørelsen skal rammeaftalen også indeholde en status fra Socialtilsyn 

og Børnehus.   

 

Til rammeaftalens udviklingsstrategi er indhentet oplysninger fra kommunerne via spørgeske-

maer om 1) udbud/efterspørgsel indenfor rammeaftalens paragrafområder, 2) kommunernes 

oplevelse af match mellem udbud og målgrupper og 3) separat spørgeskema omkring de 

lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger som indgår som tværregional tekst 

og rapport i bilag til rammeaftalen. 

 

Ift. fokusområder for 2017 er disse drøftet på styregruppemøde 18/3 og direktørmøde 8/4 og 

drøftes på politikertemamøde 29/4. Forslag til fokusområder er, at fokusområderne om kom-

munikationsområdet og økonomi fortsætter i 2017, mens der foreslås hjemløshed/udsatte som 

nyt fokusområde. Ift. fokusområderne om psykiatriområdet og kontanthjælpsreformen blev 

der på direktørmødet 8/4 udtrykt ønske om at fokusere på de unge i begge sammenhænge og 

i den forbindelse bør det overvejes, om der skal være et nyt fokusområde, eller om der skal 

være en særlig ungefokus f.eks. i fokusområdet om hjemløshed/udsatte. Endelig er det ikke 

afklaret om Socialstyrelsen fremsender en ny central udmelding til kommunerne i november 

2016, som derved bliver nyt født fokusområde, der skal afrapporteres i forbindelse med ram-

meaftale 2017   

 

Rammeaftalens styringsaftale og takstaftale er behandlet på møde i økonomigruppen 14/4 og 

takstaftalen indgår som bilag til rammeaftalen. 

 

Som i processen med rammeaftale 2016 lægges op til, at der udarbejdes: Et resume på ca. 4 

sider, derefter følger selve rammeaftalen: Udviklingsstrategi og styringsaftale samt bilag og 

afrapportering ift. Socialstyrelsens centrale udmelding og endelig sagsfremstilling til kommu-

nernes behandling. 
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Indstilling: 

Det indstilles: 

 At styregruppen drøfter og godkender rammeaftale 2017, samt forslag til fokusområder 

og den videre proces ift. K17, KKR og kommunerne. 

 

Bilag: 

 Resume af rammeaftale 2017 – eftersendes. 

 Udkast til rammeaftale 2017: Udviklingsstrategi og styringsaftale – eftersendes. 

 Bilag: Opsamling på spørgeskema 1 og 2 til kommunerne. 

 

Beslutning: 

 Ift. kommunernes tilbagemeldinger betones bl.a. behovet for plejefamilier og dette 

drøftes mellem netværksgruppen Børn & Unge og Socialtilsyn Øst som besluttet 18/3. 

 Ift. problematikken § 107/108 og 105/85 blev nævnt, at kommunerne evt. kan overta-

ge § 105 tilbud som erhvervslejemål.  

 Ift. psykiatriområdet blev det drøftet at der mangler tilbud mellem psykiatri og social-

psykiatri også jf. den tragiske hændelse på   Lindegården.(Halfwayhouses) Det blev 

supplerende fremført, at der er behov for en lovændring, så det er muligt at fastholde 

medicinsk behandling i socialpsykiatrien. Det peger på at der er behov for at gøre dette 

til et fokusområde. 

 Ift. kommunernes tilbagemelding om behov for forsorgshjemspladser blev det nævnt, 

at forsorgshjemspladser også bruges til andet end det var tiltænkt bl.a. med lange op-

hold til målgrupper, som burde have andet tilbud etc.  

 Ift. hjerneskadeområdet blev det nævnt, at det er svært at få overblik over antallet af 

pladser. Netværksgruppen Voksne handicappede inddrages ift. at undersøge området 

og indhente forpligtende svar fra kommunerne ift. antal pladser de er villige at betale 

for. Netværksgruppen indhenter overblik over hjerneskadede fra regionen. 

 Ift. misbrugsområdet afventes rapport fra Poul Bjergved som efterfølgende behandles i 

klyngerne. 

 Der blev drøftet en proces ift. at skabe et nyt politisk grundlag og politisk ejerskab til 

rammeaftalen og herunder er der interesse fra KKR for en mere inddragende proces og-

så jf. Nordjyllands procesforslag. En mulighed var en proces a la den tidligere gennem-

førte på hhv. sundheds- og beskæftigelsesområdet. Det peger på at gøre dette til et fo-

kusområde.   

 Det blev nævnt, at rammeaftalen ikke er politisk interessant i sin nuværende form. I 

stedet bør der fokuseres på reelle politiske dilemmaer når de er der. Andre muligheder 

for at indsamle data bør ligeledes overvejes.   

 Ift. Nordjyllands forslag blev det betonet at Sjællands proces ikke skal rumme et admi-

nistrativt forslag til vision, men i stedet forløb med politikere og chefniveauet i spil. 

 Ift. drøftelserne på politikermødet om forebyggelse, inklusion og overgang barn-

voksen, er disse som udgangspunkt anliggender for den enkelte kommune.  

 Slagelse har arbejde i gang omkring overgangsproblematikkerne og belysning af om 

løsninger kan være at forlænge børneparagrafferne eller starte voksenparagrafferne tid-

ligere. Overgangsproblematikken kan også tages op i netværksgrupperne 

  

Ift. fokusområder for 2017, blev det besluttet at foreslå: 

 Hjemløshed/Socialt udsatte som nyt fokusområde 

 Kommunikationsområdet som fortsat fra 2016 

 Økonomi som fortsat fra 2016 

 Halfwayhouses (tilbud mellem psykiatri og socialpsykiatri) 

 Proces for fornyet politisk grundlag for  rammeaftale 2018 

 

 Ift. den videre proces for rammeaftale 2017, revideres (og forkortes) aftalen med sær-

lig vægt på resumeet og læsevejledning indbygges i sagsfremstillingen til K17 og KKR. 

Den reviderede rammeaftale incl. resume fremsendes til styregruppen inden K17-møde 
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3. Grønland i Rammeaftalen 

 

Baggrund: 

Region Sjælland har en særlig forpligtelse over for Grønland og Færøerne. Forpligtelsen er hi-

storisk og betinget af at Grønland siden midten af 1950’er sendte udviklingshæmmede borgere 

til Vestsjællands Amt.  

Region Sjællands særlige forpligtelse fremgår af bekendtgørelse om rammeaftaler mv. §8, 

stk.2: ” Det påhviler regionerne eller en eller flere kommuner at etablere tilbud efter § 108 i 

lov om social service, til personer, som har bopæl på Færøerne eller i Grønland, med betydelig 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis behov for hjælp ikke kan dækkes gennem tilbud 

på Færøerne eller i Grønland.”  

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe med Region Sjælland som tovholder og kommunerne: Odsher-

red, Kalundborg, Holbæk og Slagelse samt en repræsentant fra den Grønlandske repræsenta-

tion i Danmark. Arbejdsgruppen har på arbejdsmøde 11. april udarbejdet forslag til nyt afsnit 

om Grønland til rammeaftale 2017. Afsnittet om Grønland er revideret til rammeaftalen 2017, 

så det beskriver varetagelsen af de forpligtigelser Region Sjælland har i henhold til BEK nr. 

1156 af 29.10.2014. 

 

Region Sjælland har efterfølgende anmodet sekretariat for Rammeaftaler Region Sjælland, om 

at rette henvendelse til  Social-og Integrationsministeriet vedr. bekendtgørelse om rammeafta-

le m.v., med henvisning til § 8 stk. 2, der gør det vanskeligt for regionen at opfylde forsy-

ningsforpligtigelsen som den er beskrevet. Rammeaftalens parter henstiller til ministeriet at 

give mulighed for at opfylde forsyningsforpligtigelsen med botilbud efter § 107 i serviceloven 

og boliger efter almenboligloven med hjælp og støtte efter §§ 83 og 85. Sekretariatet har pr. 

14. april rettet henvendelse til ministeriet. 

 

Region Sjælland fremlægger sagen. 

 

Indstilling: 

Arbejdsgruppen indstiller: 

 At styregruppen godkender revideret afsnit om Grønland til rammeaftale 2017 

 At styregruppen genetablerer arbejdsgruppen, der udviklede standardkontrakter. Ar-

bejdsgruppens opgave vil være, at præcisere de særlige betingelser der indgår i forbin-

delse med visitation af grønlandske borgere. 

 

Bilag: 

 Revideret afsnit om Grønland 

 Beslutningsreferat fra møde i Arbejdsgruppen 11. april 2016 

 

Beslutning: 

 Der afventes svar fra ministeriet jf. henvendelsen omkring forsyningsforpligtelsen 

 De forhold der skal reguleres ift. aftale om køb/salg mellem Grønland og danske kom-

muner skal indgå i standardkontrakten og der igangsættes en proces 

 KKR formandskab forventes at være villig til at skrive en støtteerklæring ift. forsynings-

problematikken 

 

 

4.  Socialstyrelsens centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser 

 

Socialstyrelsens centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser behandles som 

en del af rammeaftale 2017 og håndteres af sekretariatet som indsamler og bearbejder oplys-

ninger. Afrapportering er udarbejdet i samarbejde med Region Sjælland. Processen har været 

at sekretariatet har udsendt spørgeskemaer i december, der er afholdt en workshop i januar 

med 50 deltagere, en undervisningsdag med 125 deltagere i april og senest er afrapporterin-
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gen drøftet i ekspertpanelet 18/4. Der har løbende være dialog med Socialstyrelsen og det 

påtænkes ligeledes at være i dialog om afrapporteringen inden den sendes videre til behand-

ling i K17 og KKR. Afrapporteringen indgår med en kort tekst og som bilag til rammeaftalen og 

skal derved være politisk behandlet i kommunerne senest 15/10.  

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

 At styregruppen drøfter og godkender afrapporteringen som en del af rammeaftale 2017 

 

Bilag: 

 Afrapportering ift. Socialstyrelsens centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyr-

relser. 

 

Beslutning: 

 Styregruppen godkendte afrapporteringen som en del af rammeaftale 2017 

 I løbet af processen har der jf. workshop og undervisningsdag været fokus på tværgående 

erfaringsudveksling og kompetenceudvikling og styregruppen støtter lignende gode initiati-

ver. 

 Styregruppen støtter udarbejdelse af lokal forløbsbeskrivelse 

 Samarbejde med regionen tages op i netværksgruppen Voksne sindslidende for behandling 

af afrapporteringen og forslag som følge heraf. 

 Styregruppen roste processen ift. den centrale udmelding med  vidensopbygning mv.  

 

 

5. Fremtidens rammeaftale 

 

Baggrund: 

Kommunerne har nu haft ansvaret for at koordinere rammeaftalerne i 5 år. Siden kommunerne 

overtog koordineringsansvaret er regelsættet blevet justeret flere gange senest med oprettel-

sen af National Koordinationsstruktur. I flere regioner pågår en drøftelse af, hvordan det sikres 

at det tværkommunale rammeaftalesamarbejde forbliver relevant både i en politisk og admini-

strativ kontekst. Disse drøftelser tager afsæt i det eksisterende regelsæt, men kan også udfor-

dre nogle af de krav og bindinger, som ligger i den nuværende lovgivning. I Nordjylland arbej-

des med ideer i forhold til at udvikle rammeaftalesamarbejdet jf. vedlagte procesplan.  

 

Indstilling: 

Det indstilles:  

 At styregruppen med inspiration fra Nordjylland drøfter fremtidens rammeaftale.  

 

Bilag: 

 Procesplan fra Rammeaftale Nordjylland 

 

Beslutning: 

 Styregruppen drøftede fremtidens rammeaftale jf. punkt 2. 

 Styregruppen besluttede at foreslå at ”fremtidens rammeaftale” behandles som fokusom-

råde i rammeaftale 2017 under overskriften ”proces for fornyet politisk grundlag for  ram-

meaftale 2018” jf. at det nuværende politiske grundlag (de 7 principper) er fra 2008. 

 Forslaget sendes videre til K17 som del af rammeaftale 2017.  

 

 

6. Direktørmøde 8/4-2016  

 

Baggrund: 
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På styregruppemøde 18/3 blev det besluttet, at temaer på direktørmødet er KORA-analysen, 

Socialtilsyn og rammeaftale 2017, herunder fokusområder 2017 samt øvrige input til styre-

gruppen, med korte oplæg efterfulgt af plenumdrøftelser. 

 

På direktørmødet deltog KORA med oplæg om økonomi-analysen som udgangspunkt for den 

efterfølgende diskussion. Direktørkredsen udtrykte stor interesse for analysen og styregruppen 

vender tilbage ift. den videre proces i direktørkredsen og kommunerne, efter K17 og KKRs be-

handling af sagen. Ift. tilsyn fremlagde Holbæk en status med fokus på evalueringen af tilsynet 

og resultaterne af Socialtilsyn Østs kommunemøder. Der blev orienteret om arbejdet med den 

centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser og om dialogen med Socialstyrel-

sen. Der var opbakning til at fortsætte med fokusområderne om kommunikationsområdet og 

økonomi, hjemløshed/udsatte som nyt fokusområde og ønske om at fokusere på de unge i det 

igangværende arbejde med fokusområderne om psykiatri og kontanthjælpsreformen. 

   

Indstilling: 

Det indstilles: 

 At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 At styregruppen fastlægger dato for næste direktørmøde i efteråret 2016  

 

Bilag: 

 Program for direktørmøde 8/4-2016. 

 Plancher fra direktørmøde 8/4-2016. 

 

Beslutning: 

 Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

 Ungefokus er inkluderet i fokusområderne og behandles ikke for sig selv. 

 Sekretariatet fremsender datoforslag ift. næste direktørmøde.  
 

 

7.  Politikertemamøde 29/4-2016    

 

Baggrund: 

På styregruppemøde 18/3 besluttede styregruppen, at temaer på politikermødet er Gap-

analysen jf. det centrale handicapråds undersøgelse, KORA-analysen, Socialtilsyn og Ramme-

aftale 2017: fokusområder 2017 mv. med korte oplæg efterfulgt af plenumdrøftelser. Det blev 

besluttet, at eksterne oplægsholdere er fra det Centrale handicapråd og fra KORA, mens Til-

synspunktet varetages af Holbæk og de øvrige punkter af styregruppen. Der er indgået aftale 

med det Centrale handicapråd og KORA om oplæg.  

 

På politikertemadag deltager ca. 70 politikere, embedsmænd og repræsentanter for interesse-

organisationer m.v. Program for politikertemadag er vedhæftet. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

 At styregruppen tager orienteringen til efterretning. 

 

Bilag: 

 Program for politikermøde 29/4. 

 

Beslutning: 

 Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

 Det bør fremadrettet overvejes, hvordan der motiveres til at udvalgsformænd deltager 

 Sekretariatet udarbejder notat fra politikermødet 
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8.  Koordinationsforum i KL 19/4 

 

Baggrund: 

Der er afholdt møde i det tværregionale Koordinationsforum i KL 19/4. 

 

På mødet var dagsordenspunkter omkring De sikrede institutioner (benchmark-analyse og fæl-

les rammeaftaletekst 2017), Fremtidens rammeaftale, Status for arbejdet med de centrale 

udmeldinger med dialog og fælles drøftelse med Socialstyrelsen. 

 

Danske regioner har foretaget en analyse af de sikrede institutioner som viser at der er for-

skelle i pris,  indhold og belægningsprocenter mellem de forskellige institutioner. Ift. belæg-

ningsprocent ligger Bakkegården og Stevnsfortet lavt med henholdsvis 50% og 70% belæg-

ning i perioden december 2015 til februar 2016. Danske regioner vender tilbage ift. den videre 

proces omkring analysen og evt. kapacitetstilpasning. De lands- og landsdelsdækkende tilbud 

og sikrede institutioner indgår med en fælles tekst i rammeaftale 2017. 

 

Rammeaftale Nordjylland har opstartet en proces omkring fremtidens rammeaftale med fokus 

på, hvordan aftalen gøres mere politisk interessant. Det er tanken, at involvere et konsulent-

firma ift. at facilitere processen. 

 

Ift. status på de centrale udmeldinger arbejder Socialstyrelsen på at de to afrapporteringer 

omkring syn og hjerneskade sendes til ministeriet inden sommerferien. Socialstyrelsen er i 

dialog med rammeaftalesekretariaterne ift. uddybende spørgsmål til afrapporteringerne. Ift. 

processen omkring den seneste centrale udmelding om spiseforstyrrelser fortsætter dialogen 

med Socialstyrelsen. Det er ikke afklaret, om der kommer en ny central udmelding 1/1-2016  

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

 At styregruppen tager orienteringen til efterretning. 

 At styregruppen kort drøfter de sikrede institutioner og herunder kapacitet mv.  

 

Bilag: 

 Dagsorden for møde i Koordinationsforum. 

 Notater om belægning på de sikrede institutioner.  

 Rapport om de sikrede institutioner. 

 

Beslutning: 

 Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 Danske regioner arbejder med den samlede kapacitet og tilpasning af pladstal ift. de sikre-

de institutioner 

 Supplerende arbejdes med dokumentationsværktøj ift. effekter for de unge og der pågår 

en generel diskussion, om de sikrede børne- og ungeinstitutioner kan varetage de unge 

som har ulovligt ophold i Danmark.  

 Styregruppen støtter den fælles tværregionale rammeaftaletekst om de sikrede institutio-

ner. 

  

9. Markedsmodning – status m.v. 

Baggrund: 

Fællesudbud Sjælland er med Holbæk Kommune som tovholder i  gang med at udarbejde ud-

budsmaterialet vedr. udbud af opholdssteder til unge. Arbejdsgruppen består af medlemmer 

fra Ringsted, Slagelse, Faxe, Lejre, Vordingborg, Odsherred, Solrød og Holbæk kommuner. 
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Seneste status er givet til styregruppen i januar 2016. Der er alene i Holbæk Kommune en 

udgift på ca. 50 millioner kr. om året til opholdssteder til nedenstående målgruppe. Holbæk 

Kommune udgør ca. 10 % af Region Sjælland (målt på antallet af indbyggere). 

  

o Målgruppen: 
o Unge i alderen 15-23 år, som er på opholdssted, fordi de  er: 

o Dårligt begavede og/eller 

o omsorgssvigtede og/eller 

o Ikke kan begå sig i sociale sammenhænge, hverken med jævnaldrende eller andre (kan 

have ADHD og/eller en autismediagnose og/eller Aspergers syndrom). 

 

o Tilbudsgiver skal også give en pris på en plads til en borger, der er omfattet af oven-

stående målgruppe, men som også har et misbrug af euforiserende stoffer og evt. al-

kohol og/eller har begået mindre kriminalitet.  

 

(Fsva. de 18-23-årige, vedrører udbuddet kun de borgere, der er omfattet af reglerne 

om efterværn.) 

 

Status: 

Holbæk Kommune har aftalt med Socialtilsynet, at Socialtilsynet snarest afgiver bemærkninger 

til materialet. Derefter bliver materialet sendt i høring  hos interessenter mv. samt til politisk 

godkendelse i kommunerne.    

 

Det er stadig nyt at konkurrenceudsætte dette område, og kommunerne har på nogle områder 

forskellig forståelse af lovgivningen og forskellig praksis. Derudover har de forskellige ønsker 

om, hvilket samarbejde de vil have med leverandørerne og hvilken grad af målbarhed og op-

følgning, der skal være i kontrakterne. 

 

Holbæk Kommune har løbende orienteret de øvrige kommuner om projektet, senest på net-

værksmøde i KKR. På netværksmødet mødte Holbæk Kommune som tovholder en overrasken-

de stærk modstand mod projektet hos mange af fagcheferne i kommunerne i Fællesudbud 

Sjælland. Desuden fik Holbæk Kommune det indtryk, at fagområderne i kommunerne mangle-

de viden om projektet på trods af den løbende orientering, kommunerne har modtaget gen-

nem deres indkøbsafdelinger.       

                                                                                                                    

Det er afgørende for projektets succes, at kommunerne bruger ressourcer på at implementere 

kontrakten i egen kommune efter kontraktindgåelse. Hvis kommunerne ikke bakker op om 

projektet, vil implementeringen mislykkes. Udover et væsentligt tidsspild med at forberede og 

gennemføre udbudsprocessen vil en følge heraf være, at leverandørerne vil få opfattelsen af, 

at de har spildt deres tid, hvilket vil gøre fremtidige lignende projekter vanskelige at gennem-

føre.  

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

 At styregruppen godkender, at følgende punkt går videre til godkendelse i K17: 

 At K17 tilkendegiver, om projektet stadig skal gennemføres. I den forbindelse anbefales 

det, at hver kommune i K17 forholder sig til, om den stadigvæk bakker op om projektet 

(med forbehold for den endelige politiske godkendelse af udbudsmaterialet i den enkel-

te kommune).  

 

Beslutning: 

 Ift. udbud af opholdssteder til unge blev det nævnt at det umiddelbart er svært at kon-

traktsætte med tilstrækkelig indbygget fleksibilitet ift. evt. progression hos den unge 

mv. samt at udviklingen går i retning af familiepleje.  
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 Styregruppen besluttede at der indhentes en evaluering af det hidtil udbudte og uddyb-

ning af det foreslåede udbud.  

 Punktet behandles på næste styregruppemøde med oplæg fra Holbæk. 

 

 

10. Økonomi: KORA-analysen af det specialiserede socialområde II 

 

På styregruppemøde 18/3 fremlagde KORA analysens resultater med efterfølgende drøftelse i 

styregruppen. På baggrund af drøftelserne og herunder af de enkelte delanalyser blev det be-

sluttet, at resultaterne af drøftelserne samles op sammen med K17 repræsentanterne og at 

der udarbejdes sagsfremstilling mv. til K17. Det blev besluttet, at KORA-analysen indgår som 

punkt på direktørmøde 8/4 og på politikermøde 29/4. 

 

På mødet 8/4 besluttede K17, at udskyde sagen til deres næste møde 27/5 og at  sagsfremstil-

lingen og indstillingen tydeliggøres inden mødet, også jf. punkt 13. 

 

KORA har været i dialog med kommunerne og foretaget de sidste korrektioner af rapporterne. 

Ekstraudgifter til korrektioner udgør ca. 50.000. Rapporterne er sendt i fortroligt review og 

KORA forventer at resultaterne af reviewprocessen foreligger inden mødet i K17 27/5. Ift. den 

videre proces i kommunerne afventes behandlingen af sagen i K17 27/5 og i KKR 13/6.  

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

 At styregruppen tager orienteringen til efterretning og drøfter den videre proces 

 

Bilag: 

 Korrigeret KORA-rapport voksenområdet. 

 Korrigeret KORA-rapport børneområdet. 

 

Beslutning: 

 Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

 KORA-analysen er i fortsat proces og behandles i K17 27/5 og i KKR 13/6. 

 

 

11. Takstanalyse budget 2016 og regnskab 2015 

 

Baggrund: 

På styregruppemøde 18/3 blev det besluttet, at økonomigruppen arbejder med en ny model 

for takstanalysen f.eks. med 3-4 målgrupper.  I den nuværende takstanalyse er der datausik-

kerhed  bl.a. pga. en udvikling med udsving i tilbudsmassen og indberetningskvalitet, og der er 

derfor bl.a. brug for en redefinition af tilbudsmængde mv. Der kan f.eks. startes forfra med 

data 1-2 år tilbage. Der er på økonomigruppemøde 14/4 nedsat en arbejdsgruppe til at se på 

en ny model for takstanalysen startende med budget 2017. 

 

Takstanalyse budget 2016 behandles på næste styregruppemøde 19/8. Udsendelse til kommu-

nerne ift. regnskab 2015 afventer økonomi-arbejdsgruppens tilbagemelding. 
 

Indstilling: 

Det indstilles: 

 At styregruppen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning: 

 Styregruppen tog orienteringen til efterretning 

 Takstanalyse budget 2016 og takstanalyse regnskab 2015 er de sidste som udarbejdes 

efter den gamle model. 
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 Takstanalyse budget 2016 sendes i mailhøring i styregruppen før behandling i K17 27/5. 

 Takstanalyse regnskab 2015 behandles på styregruppemøde 19/8. 

 

 

12. Henvendelse fra Slagelse om ændring af tællemetode ved aflastningstilbud til 

børn, unge og voksne 
 

Baggrund: 

Sekretariatet har modtaget følgende henvendelse fra Slagelse kommune 13/4-2016: 

 

”Byrådet I Slagelse Kommune har behandlet tællemetoden for aflastningsdøgn ved ophold på 

aflastningstilbud efter lov om socialservice paragraf 66, nr. 6 og paragraf 107. Aflastningstil-

buddene er en del af rammeaftalen. Byrådet har godkendt, at Slagelse Kommune skal arbejde 

videre med at få ændret tællemetoden gældende for rammeaftalen 2017. Formålet med æn-

dringen er, at dette vil skabe mere gennemsigtighed for borgeren.  

I forhold til driften af aflastningstilbud har spørgsmålet af opgørelsen af takstdage været rejst 

flere gange gennem årene. Spørgsmålet har således været behandlet flere gange i økonomi-

gruppen under Rammeaftalen for det specialiserede socialområde i Region Sjælland.  

  

Sagens kerne er, at der i den aftalte afregningsmetode tælles 1 takstdøgn fra kl. 00:00 til 

24:00 og ønsket fra brugerside har været, at der i stedet tælles som ”hoteldøgn” fra eksem-

pelvis kl. 12:00 til 12:00 næste dag.  

  

Baggrunden er, at et aflastningsophold, der indeholder 1 overnatning, men samlet under 24 

timer i alt tæller 2 takstdøgn efter den nuværende metode, mens den efter ”hoteldøgnsmeto-

den” kan planlægges til kun at tælle 1 takstdøgn. Brugervinklen er, at når man som borger får 

tildelt et antal døgn, så vil man naturligvis søge at planlægge sit forbrug så optimalt som mu-

ligt.  

  

Slagelse Kommune har været i kontakt med de øvrige 4 regioners KKR samt en lang række 

aflastningstilbud uden for Region Sjælland og på tværs af hele landet. Selvom de øvrige KKR 

regioner ikke har tællemetoden specifikt med i deres Rammeaftale, så er tilbagemeldingen fra 

alle regioner, at den langt mest udbredte praksis hos kommunerne er ”hoteldøgnsmetoden”.”  

 

Sagen er uddybet i brev fra Slagelse og vedlagte bilag 

 

Slagelse kommune ønsker at styregruppen behandler sagen og Centerchef Thomas Knudsen vil 

motivere sagen 

 

Indstilling: 

Slagelse kommune indstiller: 

 At styregruppen behandler ønsket om ændringen og at det også behandles i økonomigrup-

pen 

 

 

Bilag:  

 Brev fra Slagelse 13. april 

 Sagsfremstilling for den politiske behandling i Slagelse Kommunes Byrådet 29. marts 

2016  

 Notat om tællemetoden fra 5. februar 2013 til Rammeaftalens økonomigruppe 

 

Beslutning: 

 Styregruppen bakker op om ønsket om ændringen fra aflastningsdøgn til hoteldøgn 
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 Styregruppen besluttede at ændringen indskrives i styringsaftalen 2017, gældende fra  

1/1-2017 

 

 

13. Forslag fra ekspertpanelet om deling af viden fra de mest specialiserede tilbud 

 

Baggrund 

I 2014 blev aftalt en specialiserings- og samarbejdsmodel i Region Sjælland. Det indgår i mo-

dellen at styregruppen med baggrund i indstilling fra ekspertpanel udpeger de mest specialise-

rede tilbud i Region Sjælland. 

 

I rammeaftalen for 2016 er udpeget 9 tilbud: 

·         Kildebo – senhjerneskade   

·         BOMI – hjerneskade  

·         Platangården –spiseforstyrrelser, 

·         Børneskolen Filadelfia 

·         Bakkegården – unge kriminelle udviklingshæmmede  

·         Kofoedsminde – den sikrede afdeling  

·         Synscenter Refsnæs 

·         Orions Bælte - Prader Willis syndrom 

·         Himmelev - autisme, særligt skærmet indsat til børn 

 

Listen over de mest specialiserede tilbud er ifølge modellen genstand for et forstærket samar-

bejde. Samarbejdet handler både om at understøtte eksistensen af de mest specialiserede til-

bud og om at stille de kompetencer, der er til stede i de mest specialiserede tilbud til rådighed 

for faglig udvikling i andre tilbud. Konkret hedder det i samarbejdsmodellen, at tilbuddene, der 

er udpeget, deler deres viden og ekspertise med alle kommuner i region Sjælland.  

 

I 2015 og 2016 er der i rammeaftaleregi blevet gennemført faglige workshops som led i sam-

arbejdet om Socialstyrelsens centrale udmeldinger på hhv. hjerneskade-, syns- og spisefor-

styrrelsesområdet.  

 

Ved opsamling på de faglige workshops har et gennemgående ønske fra deltagerne været en 

udbygget vidensformidling. På workshoppen om spiseforstyrrelser blev det aftalt, at forfølge 

dette ønske, og der blev udbudt en undervisningsdag om spiseforstyrrelser d. 15. april 2016. 

Dagen blev gennemført med deltagelse fra alle kommuner, i alt 120 deltagere både fra bestil-

ler- og udfører funktioner. 

 

Ekspertpanelet fandt ved evaluering, at undervisningsdagen havde været en succes og vurde-

rede at modellen for dagen hensigtsmæssigt kunne danne ramme om den vidensformidling, 

som de udpegede mest specialiserede tilbud er forpligtet til.  

 

For ikke at skulle gennemføre ni forskellige temadage er ekspertpanelets forslag, at der på 

forsøgsbasis i efteråret 2016 gennemføres en stor konference med deling af den viden, som de 

9 mest specialiserede tilbud repræsenterer. Tanken er at de 9 tilbud bliver vært ved hver deres 

workshop, som skal køre tre gange i løbet af konferencen og at deltagerne så melder sig til de 

workshops, de finder mest relevante. 

 

Ekspertpanelet vurderer at en sådan konference vil tiltrække minimum 150 deltagere. Forud-

sætningen er derfor et konferencested med stort volumen.  

 

Priseksempel: Dagsarrangement i Roskilde Kongrescenter 408 kr. pr. person.  

Pris i alt 61.120 kr. ved 150 deltagere.  

 

Indstilling: 
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Ekspertpaneles indstiller: 

 At styregruppen godkender at ekspertpanelet i efteråret 2016 er vært ved fagkonference, 

der skal sikre deling af den viden som de ni mest specialiserede tilbud repræsenterer 
 

Beslutning: 

 Styregruppen godkendte ekspertpanelets indstilling 

 

 

14. Nyt fra netværksgrupperne  

 

Baggrund: 

Økonomigruppen, Netværksgruppen for Voksne handicappede og Netværksgruppen for Børn & 

Unge har afholdt møder i april og der vil på mødet blive givet en orientering 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

 At styregruppen tager orienteringen til efterretning. 

 

Bilag: 

 Dagsorden til møde i Økonomigruppen. 

 Dagsorden til møde i netværksgruppen Voksne handicappede. 

 Dagsorden til møde i netværksgruppen Børn og Unge. 

 

Beslutning: 

 Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

 Netværksgruppen for Børn og Unge vurderer, at et samarbejde med Socialtilsynet om re-

kruttering af plejefamilier er relevant og inviterer derfor Socialtilsynet til næste netværks-

møde med henblik på etablering af et samarbejde.  

 Ift. arbejdet med fokusområdet om kontanthjælpsreformens betydning er der problemer 

ift. dokumentationsdelen, da data ikke eksisterer i tilgængelig form i kommunerne, men 

kun i bedste fald kan håndtælles. 

 Styregruppen besluttede, at arbejdsgruppen undersøger hvordan man kan købe ekstern 

hjælp til at trække data til undersøgelsen. 

 

 

15. Nyt fra K17 

 

Baggrund: 

K17 har afholdt møde 8/4-2016 jf. vedhæftede referat i bilag. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

 At styregruppen tager orienteringen til efterretning. 

 

Bilag:  

 Referat af møde i K17, 8/4-2016 

 

Beslutning: 

 Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

16.Nyt fra KKR 

 

Baggrund: 

KKR har afholdt møde 20/4-2016 jf. vedhæftede referat i bilag. 
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Indstilling: 

Det indstilles: 

 At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag:  

 Referat af møde i KKR Sjælland 20/4-2016 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_77803/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-

lland_den_20.PDF 

 

Beslutning: 

 Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

17.Nyt fra sekretariatet  

 

Styregruppen bakkede op om at sekretariatet implementerer rykkerprocedure som involverer 

direktørkredsen jf. beslutning på møde 18/3 samt i sidste ende at kommunerne ikke indgår, 

hvis de ikke svarer. 

 

 

18.Evt. 

 

Næste møde er 19/8, kl. 9-12 i Roskilde. 

 

 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_77803/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-lland_den_20.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_77803/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-lland_den_20.PDF

