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1. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 13/1-2017
2. Ny proces for Rammeaftale 2018
– Møde med KKR dialogforum og handicapråd 18/1 og den videre proces
3. Flerårig strategi for styring af takst - og udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde IV. Styringstiltag og temadrøftelse om styring i K17 og KKR
4. Økonomi- og takstanalyser:
-KORA-analyse , takstanalyse regnskab 2015, økonomianalyse 2015, budgettakstanalyse 2017
5. Nyt fra Socialstyrelsen
– Faktacheck af rammeaftaler 2017, dialogmøde 5/4 og videre proces
- Rapportudkast til kommentering og yderligere spørgsmål til CU for spiseforstyrrelser
6. Nyt fra Socialtilsyn Øst.
- Orientering vedr. Socialtilsynets kommunerundemøder i 2016
7. Markedsmodning (Fællesudbud Sjælland - Holbæk)
8. Rammeaftalens fokusområder 2016 og 2017
9. Projekt "Fælles strategi på kommunikationsområdet”
10. Misbrugsprojektet III: Kommunernes misbrugsbehandling i region Sjælland
- Statusundersøgelse vedr. kvalitet og sammenhæng i misbrugsbehandlingen og vedr. klyngesamarbejdet mellem kommunerne
11. Udviklingsprojekt: Behov for at arbejde med andre former for specialisering II
12. Projekt om børn og voksne med sjældne diagnoser
13. Etablering af task force til forebyggelse af voldsepisoder på botilbud.
14. Tilbud udgår af Rammeaftalen i Faxe Kommune
15. Varsling af nedlæggelse af tilbud i Slagelse Kommune
16. Møde i Koordinationsforum 19/4
17. Nyt fra netværksgrupperne
18. Nyt fra K17
19. Nyt fra KKR
20. Nyt fra sekretariatet
21. Evt.
Efter udsendelse af dagsorden er modtaget dagsordenspunkt fra University College Sjælland:
Projekt om børn og voksne med sjældne diagnoser, som er behandlet som punkt 12.
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Efter udsendelse af dagsorden er modtaget Socialstyrelsens rapportudkast til skriftlig kommentering og yderligere spørgsmål til den centrale udmelding for spiseforstyrrelser, som er behandlet under punkt 5: Nyt fra Socialstyrelsen.
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1. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 13/1-2017
Indstilling:
Sekretariatet indstiller:
 At styregruppen godkender referatet fra 13/1-2017
Bilag:
 http://rs17.dk/media/12669/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_13-012017.pdf
Beslutning:
 Referatet blev godkendt
2. Ny proces for Rammeaftale 2018
– Møde med KKR dialogforum og handicapråd 18/1 og den videre proces
Baggrund:
På styregruppemøde 13/1 blev proces og tidsplan drøftet. Efterfølgende er afholdt møde med
brugerne: KKR Dialogforum og handicapråd. På baggrund af resultater fra kick-offmøde med
politikerne 25/11 og brugermødet 18/1 er udarbejdet et oplæg som er sendt til fagudvalgene
ultimo februar. Der afholdes temamøde med involvering af fagpersoner 17/3 og politikertemamøde 7/4.
Der er 10/2 afholdt møde i arbejdsgruppen med fokus på rammeaftalen som produkt og den
videre proces. Ift. rammeaftalen som konkret dokument er består rammeaftalen i sin nuværende af et samlet dokument på 39 sider med udviklingsstrategi og styringsaftale samt 10 bilag. Der er desuden for rammeaftale 2016 og 2017 udarbejdet et ledelsesresume på 7 sider.
Sagsfremstillingen til kommunernes behandling af rammeaftalen har typisk været på 2-3 sider.
Kommunerne har typisk benyttet resumeet og rammeaftalen som de primære dokumenter i
deres behandling af sagen sammen med sagsfremstillingen fra sekretariatet.
Rammeaftalen har i sin nuværende form levet op til forskellige krav og tjent forskellige formål:
 Lovgivningens krav jf. rammeaftalebekendtgørelserne fra 2011 og senest 16/12-2016
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185568
 Som udviklingsstrategi med overblik over udbud/efterspørgsel af tilbud/pladser og beskrivelse af fokusområder
 Som styringsaftale med rammer for styring af køb/salg og økonomi og takster som
kommunerne benytter
 Som organisering er rammeaftalen blev den tværkommunale organisering, hvor tværkommunale opgaver etc placeres. Eks. skal rammeaftalen jf. bekendtgørelsen rumme
status for børnehus og tilsyn samt afrapportere ift. socialstyrelsens centrale udmeldinger
 Med national koordinationsstruktur og socialstyrelsens nye udvidede rolle ift. kommunerne har styrelsen også sat øget fokus på rammeaftalen og har senest udarbejdet en
tværgående analyse af samtlige rammeaftaler som gennemgår aftalerne på tværs af
regionerne og herunder hvordan aftalerne lever op til bekendtgørelsen.
Ifølge Rammeaftale Nordjylland er de i gang med en tilsvarende proces for rammeaftale 2018
og arbejder efter følgende:
 En kort politisk rammeaftale
 Et administrativt dokument, som folder visionerne og fokusområderne i rammeaftalen
lidt mere ud., fx ved at opstille nogle KPI’er
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Bilag: Styringsaftalen – regelsættet for samarbejdet. Styringsaftalen vil ikke blive medsendt, men vil kunne findes på deres hjemmeside. Der vil blive linket til det i rammeaftalen, ligesom det blev sidste år.

Ifølge Nordjylland kommer de ikke til at have samme proces næste år, da de får en to-årig
rammeaftale, hvorfor næste år skal bruges på at folde fokusområderne ud. Processen for
rammeaftalen 2020-2021 (såfremt det igen bliver en to-årig rammeaftale) kendes endnu ikke.
Der vil ske en evaluering af processen til efteråret, når den endelige rammeaftale er godkendt i
byrådene og regionsrådet.
Ift. evt. flerårige aftaler bør de juridiske implikationer undersøges nærmere.
Samlet er der både ønsker om en enklere og mindre bureaukratisk rammeaftale – dvs. en kortere og mere politisk interessant aftale og en mindre bureaukratisk proces f.eks. gennem en
enklere dataindsamling etc. På den anden side er der også nogle formelle krav til rammeaftalen jf. bekendtgørelsen og rammeaftalen fungerer også som et styringsdokument for kommunerne ift. regler for køb/salg og også som den organisering hvor det tværkommunale havner
f.eks. socialstyrelsens centrale udmeldinger, Børnehus og Tilsyn.
Endelig er der også på nationalt plan drøftelser om en forenklet rammeaftale. Der er nedsat en
arbejdsgruppe med deltagelse af KL, Danske Regioner, Finansministeriet, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Børne- og Socialministeriet (formand), der skal undersøge mulighederne for at forenkle rammeaftalekonceptet. Undersøgelsen baseres på interviews med
rammeaftalens parter. Undersøgelsen skal være afsluttet april 2017 med henblik på, at resultaterne kan indgå i drøftelserne om aftalen om kommunernes økonomi for 2018.
Den videre proces for rammeaftale 2018 er drøftet på møde i arbejdsgruppen 10/2 med udgangspunkt i vedhæftede oplæg fra Implement. Vedhæftet er også en kort opsamling med
forslag til fremadrettet proces fra Implement. Der lægges op til at Implement faciliterer resten
af processen og herunder mødet med fagpersoner 17/3 og politikertemamøde 7/4
Indstilling:
Det indstilles:
 At styregruppen tager orienteringen til efterretning
 At styregruppen drøfter den videre proces og herunder form og indhold for rammeaftale
2018
Bilag:






Sagsfremstilling til kommunerne
Diskussionsoplæg fra Implement til møde i arbejdsgruppen 10/2
Kort opsamling med forslag til fremadrettet proces fra Implement.
Program for møde med fagpersoner 17/3
Materiale fra kick-off-møde og brugermøde kan findes på hjemmesiden
http://rs17.dk/arrangementer/ny-proces-for-rammeaftale-2018.aspx

Beslutning:
 Styregruppen tog orienteringen til efterretning
 Styregruppen bakker om flerårige rammeaftaler og ift. processen for rammeaftalen
fremadrettet bør derfor overvejes 2-årige aftaler, idet det juridiske naturligvis skal afklares.
 Styregruppen besluttede at afholde et møde mellem politikermødet 7/4 og styregruppemødet 19/5, for at fastlægge form og indhold for rammeaftalen 2018 som har deadline primo maj.
 Input fra alle drøftelserne i processen samles i oplægget til rammeaftalen for 2018, som
behandles i Styregruppen og K17 i maj og i KKR i juni 2017.
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3. Flerårig strategi for styring af takst - og udgiftsudviklingen på det specialiserede
socialområde IV. Styringstiltag og temadrøftelse om styring i K17 og KKR
Baggrund:
På styregruppemøde 13/1 blev det besluttet at deadline for afrapportering af resultaterne fra
kommunernes besvarelse af redegørelsesskabelonen omkring iværksatte styringstiltag er på
styregruppemødet i marts med efterfølgende behandling i K17 og temadrøftelse i KKR i april
Redegørelsesskabelonen for styringstiltag i kommunerne har været udsendt til kommunerne,
der alle har svaret på skemaet. Sekretariatet har udarbejdet vedhæftede opsamling, og har i
samarbejde med økonomigruppen set på eventuelle anbefalinger, og hvordan kommunerne
kan bruge opsamlingen.
Kommunerne og Regionen har oplistet en række styringsinitiativer og redskaber, og der er
stort set ingen kommuner, der har nævnt de samme styringsmekanismer. Kommunerne har
også beskrevet de udfordringer som kommunerne har og ser i fremtiden.
Økonomigruppen opfatter opsamlingen på redegørelsesskabelonerne som et glimrende administrativt og politisk inspirationskatalog, men der er ingen vurderinger af, hvorvidt de nævnte
styringstiltag har virket i de enkelte kommuner.
Hvis økonomigruppen skal opdele opsamlingen i nogle områder bliver det:
1. Monitorering: sikkert datagrundlag, kontoplan mv.
2. Effekt/resultat: generelle og specifikke krav, opfølgning på handleplaner mv.
3. Differentiering: hvornår giver det effekt og hvor kan det betale sig at styre?
4. Presse tilbuddene til effektiv drift.
5. Hvordan får vi rykket borgeren – progression, udvikling, effekt og midlertidighed?
a. Stille faglige krav til hvordan man opnår progression.
b. Tidsbegrænsning af § 107.
Økonomigruppen mener kommunerne fremadrettet bør se på:
1. At få tilrettet registreringspraksis.
2. Få ændret kontoplanen.
3. Hvordan man kan ensrette fagsystemer i kommunerne.
4. Se på hvilke områder, hvor det nytter noget og man kan flytte borgeren.
a. F.eks. forebyggelse på børneområdet og socialt udsatte på voksenområdet, men ikke på
området udviklingshæmmede.
5. Inddragelse af velfærdsteknologi.
6. Se på hvordan tilbuddene anvendes.
På møde i KKR den 25. april forventes en temadrøftelse af styringen på det specialiserede social- og undervisningsområde med forudgående temadrøftelse i K17: Socialområdet – hvordan
kan vi styre det, og hvordan organiserer vi det vi gør?
Grundlaget for drøftelsen er kommunernes korte årlige redegørelse til KKR Sjælland om styringstiltag som blev vedtaget af KKR 13. juni som punkt 2 i en flerårig strategi for styring af
takst- og udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde.
Strategien betyder, at der fremover sættes fokus på styring og kvalitetsudvikling af hele det
specialiserede socialområde (børn og voksne), herunder:
Punkt 2. Samarbejde om effektivisering: Der samarbejdes om effektiviseringstiltag i en fortsat
analyse/vidensdelingsproces suppleret med årlige redegørelser fra de enkelte kommuner om,

Side 6 af 24 sider

hvad den enkelte kommune har gjort for at bidrage til en effektiv udvikling på det samlede
udgiftsområde.
Indstilling:
Det indstilles:
 At styregruppen tager orienteringen til efterretning
 At styregruppen drøfter styringstiltag og evt. anbefalinger forud for mødet i K17 og KKR
 At sagen videresendes til K17 og KKR
Bilag:
 Opsamling på styringstiltag i kommunerne
Beslutning:
 Styregruppen tog orienteringen til efterretning
 Styregruppen pegede på punkt 2 og 5 som de vigtigste styringstiltag til at bidrage til effektiv udvikling såvel økonomisk som fagligt på det samlede område.
 Ift. at opnå effekt/resultat og progression er det væsentligt med godt og styrket samarbejde mellem myndighed og drift blandt andet ift. at få visiteret korrekt og løbende,
og ift. at følge op på handleplaner og progression.
 Sagen videresendes til K17 og KKR
 Det indstilles, at K17 drøfter kommunernes tilbagemeldinger om styringstiltag på området, herunder om de 17 kommuner skal gøre noget yderligere for aktivt at dele viden
på tværs om de styringsgreb, der virker.
4. Økonomi- og takstanalyser:
-KORA-analyse , takstanalyse regnskab 2015, økonomianalyse 2015, budgettakstanalyse 2017
Baggrund:
På styregruppemødet 13/1 drøftedes KORA-analysen , takstanalyse regnskab 2015, økonomianalyse 2015 og budgettakstanalyse 2017.
Ift. opdatering af data blev det det besluttet at KORA foretager den fulde opdatering af data i
år med behandling i styregruppen i maj og efterfølgende i K17 og KKR i juni. Sekretariatet har
udsendt KORA-skemaer til kommunerne med svarfrist henholdsvis den 1. marts for voksenområdet og den 8. marts for børneområdet. På voksenområdet har alle kommuner afleveret skema til KORA. På børneområdet har 13 kommuner afleveret skema til KORA
Ift. Takstanalyse regnskab 2015 og økonomianalyse regnskab 2015, blev der på styregruppemøde 13/1 truffet beslutning om ikke at indføre en turnusordning blandt kommunerne, som
foreslået af økonomigruppen. I stedet blev det besluttet at tilbyde kommunerne betaling for at
udarbejde henholdsvis takstanalyse budget og regnskab, samt økonomianalyse regnskab. Ingen kommuner ønsker at udarbejde analyserne. Økonomigruppen foreslår igen enten at indføre en turnusordning eller at tilføre sekretariatet ressourcer til en økonomimedarbejder. Økonomigruppen mener det er vigtigt, at det er en person, der har prøvet at udarbejde disse analyser før, og ser gerne at det er samme person/personer, der udarbejder analyserne.
Status er at 12 kommuner har indsendt økonomianalyse 2015. Generelt har kommunerne udfordringer med at opdele i målgrupper på børneområdet. En del kommuner giver udtryk for at
der ikke afleveres tal for børneområdet, da arbejdet kræver meget manuel optælling. Flere
kommuner har haft udfordringer med at opdele på målgrupper, og flere oplyser det har været
en stor og tidskrævende opgave.
Ift. takstanalyse budget 2017, har alle kommuner har indsendt data, men før regnskab 2015
er færdigbehandlet, kan budget 2017 ikke indlæses i databasen og behandles af den kommu-
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ne, der skal varetage opgaven. Derudover indhentes der ikke data for regnskab 2016 før
ovennævnte analyser er færdige.
Indstilling:
Det indstilles:
 At styregruppen tager orienteringen til efterretning
 Styregruppen drøfter og beslutter den videre proces og herunder hvem der skal udarbejde analyserne.
Bilag:
 KORAs præsentation af projektet til deres hjemmeside.
Beslutning:
 Styregruppen tog orienteringen til efterretning
 Styregruppen besluttede at genindføre turnusordningen for udarbejdelse af takst- og
økonomianalyser
 Analyserne behandles i styregruppen og K17 i maj og i KKR i juni.
5. Nyt fra Socialstyrelsen
– Faktacheck af rammeaftaler 2017, dialogmøde 5/4 og videre proces
-Rapportudkast til kommentering & yderligere spørgsmål til CU for spiseforstyrrelser
Baggrund:
Socialstyrelsen har pr. 30/1 fremsendt deres tværgående analyser af de fem rammeaftaler på
det sociale området til faktatjek hos de respektive rammeaftalesekretariater. Socialstyrelsen
har bedt sekretariaterne om at eftertjekke de elementer i analysen, der vedrører deres respektive rammeaftaler. Socialstyrelsen fremsender den endelige analyse når den foreligger.
Sekretariatet i forbindelse med tilbagemeldingen bedt Socialstyrelsen om at uddybe baggrunden for følgende udsagn fra analysen markeret med rødt og herunder om tilsvarende gør sig
gældende for de øvrige regioner samt udsagnenes relevans og videre anvendelse. Sekretariatet har bedt Socialstyrelsen at såfremt der i analysen beskrives at noget ikke fremgår, må der
henvises til grundlaget for hvorfor det bør fremgå dvs det bør være en mangel ift. de opstillede
krav til rammeaftalen jf. bekendtgørelsen m.v.
Det drejer sig om følgende udsagn i Socialstyrelsens analyse under afsnittene om hhv. fokusområder i Region Sjælland (side 10) og Taskforceprocedure i region Sjælland (side 17):
Hjemløshed og socialt udsatte. På baggrund af kommunernes tilbagemeldinger om øget pres
på herberger og forsorgshjem bliver der sat fokus på hjemløshed og socialt udsatte. Det fremgår ikke af rammeaftalen for 2017, hvordan fokusområdet mere konkret bliver grebet an.
Psykiatriområdet. Der mangler halfwayhouses mellem behandlings- og socialpsykiatri, der omfatter et fokus på forebyggelse af vold i socialpsykiatrien. Fokusområdet skal ifølge Region
Sjællands rammeaftale ses i lyset af aftalen om kommunernes økonomi for 2017 indeholdende
en aftale om forebyggelse af vold på botilbud. Det fremgår ikke, hvordan fokusområdet konkret bliver grebet an.( 2.1.4 Fokusområder i Region Sjælland side 10)
Modellen for task forcen er en procedure for, hvordan man samler op, hvis der opstår problemer, der kan udgøre en risiko for, at et tilbud skal lukke. Formålet er at understøtte, at tilbud
med en særlig specialisering til en lille målgruppe kan fastholde faglig og økonomisk bæredygtighed. Tilbuddene, der indgår i task force-modellen, bliver udvalgt ved to trin. For det første
skal regionen eller kommunerne melde et tilbud ind, og efterfølgende bliver tilbuddet vurderet
af en task force bestående af repræsentanter fra kommuner og region med økonomisk og faglig baggrund. For det andet skal Styregruppen RS17 og KKR Sjælland behandle indstillingen.
Styregruppen RS17 skal i vurderingen opstille forslag til, hvordan den særlige opmærksomhed
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kan udmøntes. Der fremgår dog ikke af rammeaftalen nogen konkrete eksempler på, hvad
samarbejdet kan indebære. (2.4.3 Task force i forhold til lukningstruede tilbud i Region Sjælland side 17)
Socialstyrelsen har efterfølgende svaret at de tager kommentarerne til afsnit 2.1.4 og 2.4.3 til
efterretning, blandt andet ses i lyset af, at der ikke er krav i rammeaftalebekendtgørelsen om
fokusområder eller tværkommunale samarbejder:
 I afsnit 2.1.4 udgår styrelsens konstateringer om, at det ikke er beskrevet, hvordan to
af fokusområderne konkret bliver grebet an.
 I afsnit 2.4.3 udgår styrelsens konstatering om, at der ikke fremgår konkrete eksempler
på, hvad samarbejdet omkring tilbud omfattet af task forcen kan indebære.
Socialstyrelsen har ift. anvendelsen af objektive kriterier i forbindelse med udvælgelsen af tilbud i task forcen, udbedt sig beskrivelse af disse kriterier (jf. afsnit 2.4.5), som sekretariatet
efterfølgende har fremsendt.
Ift. Socialtilsyn er det aftalt at Socialstyrelsen skriver følgende:
” Af Region Sjællands rammeaftale fremgår at Socialtilsyn skal drøftes ved indgåelse af styringsaftalen. I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende analyse har Socialstyrelsen fået
oplyst, at drøftelserne har fundet sted i forbindelse med indgåelsen af styringsaftalen for
2017.”
Sekretariatet vurderer at Socialstyrelsens analyse ikke giver anledning til nogen yderligere
reaktion.
Socialstyrelsen har i forbindelse med kommende dialogmøde med rammeaftale Sjælland, i regi
af National koordination, fremsendt følgende punkter på dagsordenen, som de gerne vil drøfte
og orientere om:
1. Orientering om behandlingen af de centrale udmeldinger på hjerneskade- og synsområdet, herunder drøftelse og evaluering af processen med de to første centrale udmeldinger
2. Orientering om og drøftelse af afrapporteringerne på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser
3. Orientering om Socialstyrelsens rammeaftaleanalyse
4. Orientering om kortlægning af tilbudsområdet i regi af National koordination
5. Drøftelse af udbud af opholdssteder til unge i Region Sjælland
Det bør overvejes om Socialstyrelsen skal orienteres om Rammeaftale Sjællands forskellige
initiativer som har relevans for dem, f.eks. Udviklingsprojekt om mest specialiserede tilbud og
kommende møde med fagpersoner om rammeaftale 2018. Begge dele viser en opmærksomhed på det mest specialiserede og de små og komplekse målgrupper som Socialstyrelsen har
fokus på samt generel opmærksomhed på udvikling af det specialiserede socialområde og
kommunernes tilbud til borgerne.
Socialstyrelsen har pr. 15/3 fremsendt rapportudkast til skriftlig kommentering og yderligere
spørgsmål til den centrale udmelding for spiseforstyrrelser med svarfrist 19/4. Der afholdes
dialogmøde med Socialstyrelsen 5/4.
Indstilling:
Det indstilles:
 At styregruppen tager orienteringen til efterretning
Bilag:
 Socialstyrelsens analyse af rammeaftalerne 2017 modtaget 30/1
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Socialstyrelsens rapportudkast og yderligere spørgsmål til den centrale udmelding for
spiseforstyrrelser modtaget og eftersendt 15/3

Beslutning:
 Styregruppen tog orienteringen til efterretning
 Rapportudkast og yderligere spørgsmål til den centrale udmelding for spiseforstyrrelser
behandles i ekspertpanelet og sendes efterfølgende til Socialstyrelsen
 I forbindelse med besvarelsen orienteres om relevante initiativer
6. Nyt fra Socialtilsyn Øst.
- Orientering vedr. Socialtilsynets kommunerundemøder i 2016
Baggrund:
Der er gennemført kommunerundemøder med alle kommuner, med undtagelse af Solrød, i
Socialtilsyn Øst’s område. Inden møderne, er der udsendt en dagsorden, der er koordineret
med den respektive kommune. Dagsordnerne har indeholdt orienterende punkter om socialtilsynets virke og opgave, samt punkter med mere lokalt definerede temaer:
 Gennemgang af lokale tal og tendenser for den konkrete kommune. Særligt i forhold til
antallet af tilbud og plejefamilier og fordelingen af disse, samlede vurderinger i tilsynsrapporter og tilbuddenes udviklingspunkter.
 Gennemgang af Socialtilsyn Øst’s årsrapport 2015 – konklusioner og anbefalinger
 Gennemgang af nye love. Lov om socialtilsyn og voksenansvarsloven.
 Generelt budskab – brug tilbudsportalen og anbring efter tilbud og plejefamiliers målgruppebeskrivelser og kompleksitetsbeskrivelser.
Erfaringer fra 2016 og Socialtilsyn Øst fremtidige arbejde hermed.
Herunder er der en række indsamlede erfaringer fra kommunerundemøderne:
1. Kommunerne har kommunikeret stor tilfredshed med de gennemførte møder. Møderne vil
fra 2017, blive gennemført som virtuelle møder, hvis den enkelte kommune har mulighed
herfor.
2. Kommunerne er generelt tilfredse med kvaliteten af tilsynet og tilsynsrapporterne. Der er
dog nogle kommuner, der har givet udtryk for, at kvaliteten kan være svingende både ift.
selve tilsynet men også ift. indholdet og formuleringerne i tilsynsrapporterne.
Socialtilsyn Øst vil og har brugt disse oplevelser aktivt i forhold til at forbedre indholdet i
rapporterne samt i forhold til at kommunikere om disse.
3. I forhold til økonomi, er der i kommunerne bekymring og spørgsmål ift. taksterne tilbuddene opkræver, der bl.a. går på:
Hvem godkender tilbuddenes takster?
Kan kommunerne være sikre på, at ydelserne står mål med taksten?
Hvad får kommunerne for tilbuddenes takster?
Takststigninger i tilbuddene på baggrund af socialtilsynenes krav om f.eks. udbedring af fysiske rammer, kompetenceløft og lign..
Socialtilsyn Øst vil foreslå, at der igangsættes et samarbejde mellem RS 17 og socialtilsynet således at der sikres viden og kendskab til socialtilsynet opgaver og ansvar vedr. tilbuddenes takster. Samarbejdet kan bestå i:
o At der arbejdes målrettet med at udbrede viden om socialtilsynet opgaver og ansvar i
forhold til takster.
o
o
o
o
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o

At socialtilsynet inddrages i et RS 17 arbejde med at følge udviklingen og analyser af
udgifter på det specialiserede område.

4. Der er i kommunerne generel enighed om, at der er behov for øget fleksibilitet i godkendelserne, herunder målgrupper og pladsantal.
Socialtilsynet anbefaler, at kommunerne er opmærksomme på at indbygge en vis fleksibilitet i deres generelle godkendelser af tilbud. Hvis et ungetilbud med 16 pladser reelt har fysiske rammer til 17 unge, er der intet til hinder for at ansøge om godkendelse af 17 pladser, men kun bruge de 16. Dette vil i en spidsbelastningssituation eller en situation hvor en
ung flytter ind 1 måned inden en anden flytter ud – give mulighed for dette.
Socialtilsyn Øst foreslår, at der ansøges om godkendelse til det antal pladser, der fysisk er
mulighed for i det enkelte tilbud, således, at der ikke skal søges om dispensation ved behov for at tilbyde plads til borgere, der umiddelbart ligger over tilbuddets forventede belægning. Socialtilsynet vil i forbindelse med tilsyn være opmærksom på, at tilbuddet sikrer,
at der er de rette forhold til de antal borger, der er indskrevet ud over et budgetteret antal
pladser.
5. Kommunerne tilkendegiver, i forbindelse med datatriangulering, at socialtilsynet er blevet
mere konkrete og med forklaring om hvorfor der bedes om de specifikke oplysninger.
Socialtilsyn Øst kan konstatere, at kommunerne er blevet hurtigere til at besvare trianguleringshenvendelserne. Der er god dialog med de kommuner, hvor svartiden udfordrer.
6. I komplicerede sager, er der et kommunalt ønske om, at der i større grad er samarbejde
ift. dialog mellem kommunerne og Socialtilsyn Øst så det sikres, at kvaliteten i tilbuddene
opretholdes/udvikles.
Socialtilsyn Øst vil på kommende informationsmøder tydeliggøre kommunernes ansvar for
at give oplysninger om tilbuds kvalitet, særligt ved kritiske forhold.
7. Kommunerne har givet positive tilbagemeldinger på udviklingspunkter socialtilsynet har
givet til tilbud og plejefamilier. Udviklingspunkterne er anvendelige og opleves i meget få
tilfælde som kontrol frem for udvikling. Socialtilsynet vil internt arbejde med ensartethed i
forhold til formuleringen af udviklingspunkter.
Indstilling:
Socialtilsyn indstiller
 At styregruppen tager orienteringen til efterretning.
 At Styregruppen igangsætter et samarbejde mellem Rammeaftale Sjælland og Socialtilsynet, således at der sikres viden og kendskab til socialtilsynets opgaver og ansvar vedr. tilbuddenes takster.
Beslutning:
 Styregruppen tog orienteringen til efterretning
 Styregruppen er fortsat positivt indstillet ift. samarbejde og dialog med Socialtilsynet, og
det blev besluttet at samarbejdet med Socialtilsyn Øst udvides via møder med rammeaftalens faglige netværksgrupper på børneområdet, voksenområdet, psykiatriområdet og økonomigruppen.
 Sagen videresendes til K17
 Det indstilles, at K17 tager orienteringen til efterretning og drøfter den videre proces ift.
KKR Sjælland.

7. Markedsmodning (Fællesudbud Sjælland - Holbæk)
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Baggrund:
Styregruppen modtog til orientering udbudsbetingelser og kravspecifikation ved sekretariatets
mail af 20. februar
Orientering om status
Udbudsmaterialet er offentliggjort og der er tilbudsfrist den 1. maj. Evalueringsgruppen, som
består af repræsentanter fra de fleste af de tilsluttede kommer, evaluerer tilbuddene i maj
måned. Kontraktstart forventes af blive 1. juli. De tilsluttende kommuner skal i den forbindelse
implementere kontrakterne i egen kommune.
Materialet er offentliggjort på EU-supply (www.eu-supply.com), hvor alle interesserede gratis
kan registrere sig og få adgang til udbudsmaterialet og de spørgsmål, der stilles under processen.
Indstilling:
Det indstilles:
 At styregruppen tager orienteringen til efterretning.
Bilag:
 Udbudsbetingelser
 Kravspecifikation
Beslutning:
 Styregruppen tog orienteringen til efterretning
8. Rammeaftalens fokusområder 2016 og 2017
Baggrund:
I forbindelse med rammeaftale 2016 og 2017 er vedtaget en række fokusområder i udviklingsstrategien som temaer der skal arbejdes med pågældende år.
På styregruppemøde 13/1, besluttede styregruppen besluttede at arbejdet med fokusområdet
2016 om kontanthjælpsreformen afrapporteres til næste styregruppemøde. Odsherred er tovholder på afrapporteringen. Det øvrige arbejde fortsætter i fokusområdet 2017 om hjemløshed/socialt udsatte. Arbejdet med fokusområdet 2016 om psykiatri afrapporteres til næste
styregruppemøde. Roskilde er tovholder på afrapporteringen. Det øvrige arbejde fortsætter i
fokusområdet 2017 om psykiatri.
Styregruppen besluttede 13/1 at der til næste styregruppemøde nedsættes arbejdsgrupper og
udarbejdes kommissorier for fokusområderne 2017 om psykiatriområdet og hjemløshed/socialt
udsatte. I arbejdet med fokusområdet 2017 om psykiatri belyses borgere med adfærdsmæssige problemer og samarbejde med regional psykiatri samt recovery. Roskilde er fortsat tovholder på arbejdet med fokusområdet. I arbejdet med fokusområdet 2017 om hjemløshed/socialt
udsatte indgår problematikker omkring lange ophold (tilsanding) og unge socialt udsatte og
hjemløse. Slagelse undersøger muligheden for at påtage sig tovholderopgaven.
Status på arbejdet er at afrapporteringen om fokusområdet 2016 om kontanthjælpsreformen
er under udarbejdelse og eftersendes. Der er modtaget afrapportering om fokusområdet 2016
om psykiatri. Der er udarbejdet udkast til kommissorium for arbejdet med fokusområdet 2017
om psykiatri og Slagelse har påtaget sig tovholderopgaven i arbejdet med fokusområdet 2017
om hjemløshed/socialt udsatte. Der afholdes første møde i arbejdsgruppen om hjemløshed/socialt udsatte ultimo marts, hvor kommissorium fastlægges.
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Netværksgruppen Voksne sindslidende vurderer ift. til afrapportering på psykiatriområdet at de
ikke kommer meget dybere med svar på de konkrete spørgsmål, der er stillet, hvilket skyldes:
 dels, at der ikke findes mere dokumentation på nationalt plan af, hvordan det går med ressourceforløb og forskellige målgrupper
 dels at vi i kommunerne stort set kun har relevante data liggende i den enkelte cpr-journal
(og det kræver rigtig megen tid at trække dem ud af sagerne)
 dels at det næppe vil blive sammenligneligt mellem kommuner, da der ressourceforløb bliver praktiseret lidt forskelligt, og der er forskellige forudsætninger om fx erhvervsstruktur,
praktik-, fleksjob m.v.
Førtidspensionsreformen har dog medvirket til at rehabilitering og recovery er sat på dagsorden i socialpsykiatrien, uanset om man arbejder som sagsbehandler eller i hjemmevejledning,
midlertidige eller længerevarende botilbud o.s.v.
Bilag:
 Afrapportering om fokusområdet om kontanthjælpsreformen – eftersendes
 Afrapportering om fokusområdet 2016 om psykiatriområdet
 Hovedpunkter til nyt kommissorium for fokusområdet 2017 om psykiatri
Indstilling:
Det indstilles:
 At styregruppen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning:
 Styregruppen tog orienteringen til efterretning
 Fokusområdet om kontanthjælpsreformen afrapporteres på næste styregruppemøde.
Odsherred er tovholder for arbejdet.
 Det modtagne materiale om fokusområdet 2016 om psykiatriområdet omarbejdes til et
notat til næste styregruppemøde
 Der udarbejdes kommissorium for fokusområdet 2017 om psykiatri til næste styregruppemøde.
 Roskilde er styregruppens tovholder på fokusområdet om psykiatri
9. Projekt "Fælles strategi på kommunikationsområdet”
Baggrund:
I forlængelse af fokusområde nr. 4 i Rammeaftalens Udviklingsstrategi for 2016 er nedsat en
arbejdsgruppe, hvis formål er at udvikle en fælles strategi for kommunikationsområdet.
På styregruppemøde 19/8-2016 godkendte styregruppen projektets organisering og projektets
første, anden og tredje del.
 En kortlægning af finansieringsmodeller i de 5 regioner på voksenspecialundervisningsområdet. En analyse af finansieringsmodellernes fordele og ulemper med afsæt i parametrene: (1) Forsyningssikkerhed, (2) Administrativ enkel, (3) Omkostningsbevidsthed,
(4) Transparens.
 En økonomisk analyse af de enkelte centres transparens i kommunernes betalingsaftaler og en sammenligning af serviceniveauer på tværs samt evt. løsningsforslag til ny
registreringsmodel.
 En kortlægning af sårbare specialer som forudsætter en kritisk masse (befolkningsgrundlag), og derfor bør være en del af et fælles fagligt udviklingsfællesskab.
Projektet er færdiggjort ultimo januar 2017 og sendt til styregruppen.
Arbejdsgruppen fremlægger projektets resultater på mødet
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Nedenfor opsummeres projektets samlede konklusion og anbefalinger
Samlet konklusion og anbefalinger

Del 1: Mulige finansieringsmodeller
Anvendelsen af abonnementsordning er den mest udbredte finansieringsform på kommunikationsområdet i Danmark. Således ses takstfinansieringsmodellen kun anvendt i region Hovedstaden og i region Nordjylland i ét ud af to kommunikationscentre. Kommunikationscentre i
Midtjylland, Syddanmark og region Sjælland gør udelukkende brug af abonnementsordningen.
Forklaringen på, at takstfinansieringsmodellen ikke har vundet større udbredelse på kommunikationsområdet kan skyldes, at modellen stiller høje krav til kommunernes visitationsmyndigheder om opbygning af specialiserede kompetencer på tale-, høre- og synsområdet. Opbygning af en specialiseret visitationsmyndighed er ikke uden udfordringer, da dette både vil indebære øgede administrationsomkostninger og kræve rekruttering af fagspecialister på tale, høre- og synsområdet. Det er især de små kommuner og nogle kommuner i udkanten af regionen, som vil blive udfordret i forhold til rekruttering af de nødvendige kompetencer, da disse
kommuner ikke har tilstrækkelige faglige miljøer. Hertil kommer, at undersøgelser vedr. fordele og ulemper ved finansieringsmodeller viser, at der er en tendens til stigende enhedsomkostninger ved implementeringen af en takstfinansieringsmodel, da kommunikationscentrene er
nødt til at ruste sig til udsving i efterspørgslen.
På baggrund af projekts undersøgelse anbefaler projektgruppen, at der fortsat gøres brug af
abonnementsordningen på kommunikationsområdet i region Sjælland. Årsagen er, at denne
type finansieringsmodel ikke stiller større krav til implementering, at det er den billigste i administrationsomkostninger og skaber råderum for investeringer i den nyeste forskning pga.
budgetsikkerhed. Abonnementsmodellen vurderes således bedst egnet til at sikre kommunikationscentrenes økonomiske, organisatoriske og faglige bæredygtighed. Den største ulempe ved
modellen er, at køberkommunerne i mindre grad har indflydelse og kan styre serviceniveauet.
Projektgruppen vurderer imidlertid, at denne ulempe delvis kan imødegås ved at skabe større
fleksibilitet i abonnementsaftalerne, så indholdet i abonnementet til en vis grad afstemmes
med køberkommunens behov.
Valg af abonnementsmodel afhænger af, hvilket princip der vægtes højest:


Princip om forsyningssikkerhed: Projektgruppen anbefaler projektgruppen enten anvendelse af ”det traditionelle abonnement” eller ”abonnement med historisk efterregulering”.



Princip om Retfærdig omkostningsfordeling: Projektgruppen anbefaler ”Abonnement
med historisk efterregulering”.



Princip om Valgfrihed: Projektgruppen anbefaler det ”pakkeopdelte abonnement”.



Princip om lavest mulige administrative omkostninger: Projektgruppen anbefaler det
”Traditionelle abonnement”.

Del 2: Kommunikationscentrenes abonnementer, priser og serviceniveauer med henblik på
øget gennemsigtighed.
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I projektet blev der gennemført en analyse af transparensen i kommunikationscentrenes
abonnementer med henblik på en vurdering af, hvordan der kan skabes større gennemsigtighed i aftalerne.
Projektet konkluderer, at det er muligt for de fleste køberkommuner at få et indblik i deres
forbrug af kommunikationscentrenes ydelser. Dog er der store variationer i, hvor detaljerede
oplysninger køberkommunerne kan få. Grunden er, at kommunikationscentre registrerer borgerdata på et meget forskelligt niveau og grundlag. Nogle køberkommuner kan således få oplysninger om fagpersoners forbrugte tid pr. borger, mens andre kun kan få oplysning om
iværksatte aktiviteter pr. borger. Ingen af kommunikationscentrene opgør sammenhængen
mellem køberkommunernes forbrug og pris over tid.
Konklusionen er endvidere, at der er behov for at skabe øget gennemsigtighed i abonnementerne. Det er i dag ikke muligt at lave en benchmarking af kommunikationscentrenes serviceniveauer og priser, da abonnementer er usammenlignelige.
Grunden er:






At abonnementerne indeholder forskellige og usammenlignelige elementer,
At bogføringen af abonnementsudgifter i visse tilfælde ikke er adskilt fra den øvrige indtægtsdækket virksomhed
At centrene registrerer borgerdata på et vidt forskelligt detaljeringsniveau
En forskellig arbejdsdeling og organisering af kommunikationscentrenes ydelser
At køberkommunerne har forskellige behov og ønsker til abonnementets indhold.

Til skabelse af større transparens i abonnementsaftalerne, anbefalinger projektgruppen, at der
iværksættes fire indsatser på kommunikationsområdet:
1. Udvikling og implementering af en fælles registreringsmodel fra Undervisningsministeriet, jf. Bilag 2: Brev til kommunikationscentrene fra Undervisningsministeriet vedr. indberetning af data til en landsdækkende statistik
2. Afgrænsning og ensretning af abonnementernes opbygning og indhold – dog uden
at det går ud over abonnementsaftalernes fleksibilitet.
3. En klar adskillelse af abonnementer fra kommunikationscentrenes øvrige indtægtsdækket virksomhed.
4. Tydeliggørelse af kommunernes behov og ønsker for foranstaltninger i abonnementerne
Del 3: Etablering af et fælles fagligt udviklingsfællesskab
Projektet konkluderer, at den faglige kvalitet af foranstaltningerne på voksenspecialundervisningsområdet er ikke lovbestemt. Der kan derfor ikke udledes et krav om kvalitet og serviceniveau i lovgivningen.
Til sikring af den faglige kvalitet i de borgerrettede rehabiliteringsindsatser på kommunikationsområdet, anbefaler projektgruppen derfor, at de anbefalede faglige standarder ”God praksis” fra den landsdækkende sammenslutning af Danske Tale, Høre- og Synsinstitutioner
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(DTHS) danner praksis på kommunikationsområdet. Grunden er, at ’God praksis’ bygger på
den nyeste forskning og erfaringsbaserede viden på tale, høre- og synsområdet.
Endvidere anbefaler projektgruppen en fælles definition af et fagligt specialiseret miljø på
kommunikationsområdet. Definitionen har til formål at sikre, at rammerne og vilkårene for
opretholdelse og udvikling af den faglige kvalitet er til stede, så borgerne kan modtage en rehabiliteringsindsats af høj kvalitet.
Definitionen af et fagligt specialiseret miljø på kommunikationsområdet tager afsæt i Socialstyrelsens definitioner og karakteristik af et fagligt højt specialiseret miljø, som projektgruppen
efterfølgende har omformuleret og tilrettet kommunikationsområdet, se kap. 5.2.3.
Med afsæt i ovenstående anbefalinger, foreslår projektgruppen, implementeringen af en model
for et Fagligt udviklingsfællesskab i Regionsnetværket, som favner alle kommunikationscentrene i region Sjælland. 1
Fokusområderne i det faglige udviklingsfællesskab er:
1. Et fagligt tværgående klyngesamarbejde om de små specialer til sikring af disse
2. Et tværgående fælles fokus på opretholdelse og udvikling af den faglige kvalitet af rehabiliteringsindsatserne på tale, høre og synsområdet med afsæt i DTHS faglige standarder i ”God praksis”.
3. Koordinering og sikring af de specialiserede faglige miljøers organisatoriske og faglige
bæredygtighed, jf. den fælles definition af et specialiseret fagligt miljø på kommunikationsområdet.
Projektgruppen foreslår, at det Faglige udviklingsfællesskab placeres i Regionsnetværket på
voksenspecialundervisningsområdet under Rammeaftalen. Regionsnetværket behandler i forvejen temaer på et mere fagligt og strategisk overordnet plan på kommunikationsområdet.
Overordnet skal det faglige udviklingsfællesskab sikre, at borgerne i region Sjælland modtager
en høj faglig kvalitet i rehabiliteringsindsatserne med størst muligt effekt og til lavest mulige
effektive omkostninger.
Indstilling:
Det indstilles:
 At styregruppen drøfter projektets resultater og beslutter den videre proces ift. anbefalingerne i projektets 3 dele:
 På baggrund af projekts undersøgelse anbefaler projektgruppen, at der fortsat gøres
brug af abonnementsordningen på kommunikationsområdet i region Sjælland.
 Til skabelse af større transparens i abonnementsaftalerne, anbefalinger projektgruppen,
at der iværksættes fire indsatser på kommunikationsområdet:
1. Udvikling og implementering af en fælles registreringsmodel fra Undervisningsministeriet,
2. Afgrænsning og ensretning af abonnementernes opbygning og indhold
3. En klar adskillelse af abonnementer fra kommunikationscentrenes øvrige indtægtsdækket virksomhed.

1

Regionsnetværket er et fagligt netværk under Rammeaftalen i region Sjælland, som består af repræsentanter fra kommunikationscentrene og en kommunal repræsentant fra Den administrative styregruppe
for Rammeaftalen.
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4. Tydeliggørelse af kommunernes behov og ønsker for foranstaltninger i abonnementerne
Til sikring af den faglige kvalitet i de borgerrettede rehabiliteringsindsatser på kommunikationsområdet, anbefaler projektgruppen at de anbefalede faglige standarder ”God
praksis” fra den landsdækkende sammenslutning af Danske Tale, Høre- og Synsinstitutioner (DTHS) danner praksis på kommunikationsområdet.
Endvidere anbefaler projektgruppen en fælles definition af et fagligt specialiseret miljø
på kommunikationsområdet.
Med afsæt i ovenstående anbefalinger, foreslår projektgruppen, implementeringen af en
model for et Fagligt udviklingsfællesskab i Regionsnetværket, som favner alle kommunikationscentrene i region Sjælland.

Bilag:
 Rapport: Fælles strategi på kommunikationsområdet
 Pixi-udgave: Fælles strategi på kommunikationsområdet
Beslutning:
 Styregruppen drøftede projektets resultater og tiltrådte projektgruppens anbefalinger
 Styregruppen besluttede, at sagen videresendes til K17.
 Det indstilles, at K17 tager orienteringen til efterretning og drøfter den videre proces ift.
videresendelse til KKR Sjælland.

10. Misbrugsprojektet III: Kommunernes misbrugsbehandling i region Sjælland
- Statusundersøgelse vedr. kvalitet og sammenhæng i misbrugsbehandlingen og vedr. klyngesamarbejdet mellem kommunerne
Baggrund:
Der er i 2016 gennemført en fornyet undersøgelse af misbrugsbehandlingen i kommunerne i
region Sjælland for at give:
 En ajourført viden om kommunernes indsats på misbrugsbehandlingsområdet,
 Et redskab, der eventuelt kan skabe grundlag for at pege på, hvordan kommunerne kan
leve op til – eller kan fastholde at leve op til – KL´s 12 anbefalinger i misbrugsbehandlingen og
 Et overblik over indsatsen, som også kan tjene som informationsgrundlag i forhold til
Den nationale Koordinationsstruktur i forbindelse med en evt. central udmelding etc.
 Udpege mulige fælles initiativer og løsningsmuligheder, som bidrager til optimering af
misbrugsindsatsen i region Sjællands 17 kommuner.
På styregruppemøde 19/8 fremlagde projektgruppen rapportens resultater.
Styregruppen besluttede at projektgruppen udarbejder en handleplan for rapportens indstilling
1, som der kan arbejdes videre med på regionalt niveau. Indstilling 1:
Samarbejde om kompetenceudvikling på fem områder med fokus på familieorienterede metoder og herunder konkret undersøgelse af muligheden for kompetenceudvikling f. eks. via kobling til COK-systemet.
Der er indgået aftale med Poul Bjergved om at udarbejde handleplanen. Handleplanen er i til
drøftelse med klyngeformændene og færdiggøres endeligt derefter.
Bilag:
 Notat til klyngeformændene om handleplan for misbrugsprojektet
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Indstilling:
 Det indstilles at styregruppen tager orienteringen til efterretning
Bilag:
 Notat til klyngeformændene om handleplan for misbrugsprojektet
Beslutning:
 Styregruppen tog orienteringen til efterretning
11. Udviklingsprojekt: Behov for at arbejde med andre former for specialisering II
Baggrund:
På styregruppemøde 13/1 godkendte styregruppen projektforslaget til udviklingsprojektet om
specialisering. Projektet forankres i ekspertpanelet og netværksgrupperne inddrages som videnspersoner.
Status for projektet er, at det har været drøftet på møde i ekspertpanelet d. 30. januar og i
økonomigruppen d. 2. marts og at der er planlagt en workshop d. 5. maj på Rønnebæksholm
med deltagelse af kommunerne, to specialiserede tilbud og en repræsentant fra økonomigruppen. Desuden er der planlagt et formøde med de involverede tilbud som forberedelse af workshoppen.
Projektet har udgangspunkt i autismeområdet og to specialiserede tilbud inden for autisme,
deltager derfor i workshoppen som repræsentanter for leverandørerne. Tilbuddene er Autisme
Center Vestsjælland og Himmelev behandlingshjem. Erfaringerne fra projektet vil efterfølgende
kunne overføres til andre specialiserede områder.
Workshoppen er opfølgning på temadag d. 4. november sidste år, der var ramme om en dialog
mellem de ti mest specialiserede tilbud og kommunerne i Region Sjælland om, hvordan samarbejdet kan udvikles. En af konklusionerne var, at der er brug for udvikling af andre og nye
former for specialisering, hvor bestillerne kan få adgang til specialviden på andre måder end
ved at købe en plads, det vil sige at indskrive en borger i et tilbud på traditionel vis. Det er
denne udfordring, der tages op i projektet og danner udgangspunkt for workshoppen.
Selve workshoppen vil bestå af dialog mellem de specialiserede tilbud og kommunerne med
henblik på at afklare, hvad kommunerne konkret har brug for og yderligere en afklaring af,
hvordan der kan udvikles modeller for køb og salg af disse nye former for specialisering – disse
nye pakker af ydelser, der gør specialviden om borgere med helt særlige behov tilgængelige
for kommunerne. På baggrund af workshoppens dialog vil der efterfølgende blive arbejdet videre med udviklingen af de ydelser, der viser sig at blive efterspurgt og økonomiske modeller
for køb og salg af disse ydelser.
Indstilling:
Det indstilles:
 At styregruppen tager orienteringen til efterretning
Bilag:
 Program for workshop 5/5 - eftersendes
12. Projekt om børn og voksne med sjældne diagnoser
- Tilkendegivelse af opbakning til projekt om børn med sjældne diagnoser.
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Baggrund:
Følgende er modtaget fra University College Sjælland 13/3:
Resume:
Det foreslås, at RS17 tilkendegiver støtte til et projektforslag fra en gruppe forskere fra University College Sjælland og Roskilde Universitet, som omhandler en styrket offentlig håndtering af børn og voksne med sjældne diagnoser.
Sagsfremstilling:
Børn og voksne med sjældne diagnoser udgør ca. 30.000 mennesker på landsplan. Tallet forventes at øges i omfang som følge af udviklingen i genetisk diagnosticering og længere levetid.
Ifølge Sundhedsstyrelsens ”National Strategi for Sjældne Sygdomme” er der behov for "fokus
på evidensbaserede tilgange til bedre tværsektorielt samarbejde, særligt med service, social/pædagogisk og psykologisk sigte” (bilag 1).
En gruppe forskere fra University College Sjælland (UCSJ) og Roskilde Universitet (RUC) søger
nu at iværksætte et treårigt projekt, der følger op på anbefalingerne i den nationale strategi.
Projektets primære målgruppe er børn og voksne med sjældne diagnoser og deres nærmeste
pårørende. Den sekundære målgruppe er professionelle, herunder sagsbehandlere i den kommunale forvaltning, der håndterer den primære målgruppe i offentlige regi.
I projektet vil forskerne arbejde for:
Etablering af en vidensbank og oversigt over eksisterende viden.
Udarbejdelse af retningslinjer for ’best practice’.
Afdækning af udfordringerne og mulighederne i den kommunale praksis og afprøvning af de
konkrete muligheder for borgerinddragelse og samskabelse.
Etablering af et ekspertråd og sekretariat.
I projektet ses særligt på overgangen fra barn til voksen, idet dette ses som en særlig udfordring.
Den gennemgående strategi i projektet er at arbejde for en bæredygtig forankring af den samlede viden, så denne er tilgængelig for alle aktører, samt at understøtte udbredelsen af best
practice til gavn for både målgruppen og de professionelle aktører, som samme grupper har
været inddraget i at udvikle. Med et kommunalt perspektiv understøtter strategien både en høj
kvalitet i arbejdet og en effektiv ressourceudnyttelse på området.
Der er foreløbige tilsagn om støtte til projektet fra Socialstyrelsen, foreningen Sjældne Diagnoser, KORA og Epilepsihospitalet Filadelfia.
Projektet søges primært finansieret af fonde.
Projektet afgrænser sig i første omgang til kommunerne i Region Sjælland. Det er en forudsætning for projektet, at der er opbakning til det fra kommunerne i Region Sjælland. Med denne sagsfremstilling afsøges muligheden for en generel positiv tilkendegivelse fra RS17 om at
støtte projektet. Efterfølgende afsøges interesse fra et mindre antal kommuner (forventeligt
mellem to og fem), der ønsker at indgå i projektet med afdækning af udfordringer og muligheder i den kommunale praksis og afprøvning af de konkrete muligheder for borgerinddragelse
og samskabelse. For disse kommuner, der senere vil gå ind i projektet som deltagere, forventes der umiddelbart at være gevinster i form af viden og praksislæring. De pågældende kommuner må påregne at skulle bidrage til projektet i form af afsat tid til deltagelse.
Tidsrammen for projektet er fra september 2017 til august 2020. I projektet tages i løbet af
2019 stilling til en videreførelse og videre finansiering af et ekspertråd og sekretariat, idet dette kan sikre den fremtidige koordinering på området.
En mere detaljeret projektbeskrivelse er under udarbejdelse med henblik på ekstern fondsfinansiering (Veluxfonden).
Økonomi
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For RS17 er der ikke udgifter forbundet med at tage de indstillede punkter til efterretning.
Indstilling:
Det indstilles:
 At RS17 tilkendegiver opbakning til projektforslaget som skitseret ovenstående
 At RS17 opfordrer kommunerne i regionen til at medvirke som deltagere.
Bilag:
1. LINK: National strategi for Sjældne Sygdomme, Sundhedsstyrelsen, juli 2014:
(https://www.sst.dk/da/sygdom-ogbehandling/~/media/7092A6A2361341E5B20F2C9069207DC1.ashx)
2. Oversigt over projektgruppens initiativtagere (ansøgere).
Projektleder, docent Marianne Nielsen, ph.d., Center for Sygepleje og Bioanalyse, bioanalytikeruddannelsen, UCSJ.
Adjunkt Heidi Lene Andersen, ph.d., Center for Sygepleje og Bioanalyse, Sygeplejerskeuddannelsen, UCSJ.
Adjunkt Aksel Skovgaard Clausen, ph.d., Center for Socialt Arbejde og Forvaltning, administrationsbacheloruddannelsen, UCSJ.
Adjunkt, Andrey Lukyanov-Renteria, ph.d., Center for Socialt Arbejde og Forvaltning, socialrådgiveruddannelsen, UCSJ.
Professor John Andersen, ph.d., Institut for Mennesker og Teknologi, RUC.
Beslutning:
 Styregruppen tiltrådte indstillingen.
13. Etablering af task force til forebyggelse af voldsepisoder på botilbud.
Baggrund:
Følgende er modtaget fra KL til KKR, styregrupper og rammeaftalesekretariater:
Som bekendt blev staten, KL og Danske regioner ifm. Økonomiforhandlingerne for 2017 enige
om at understøtte botilbuddene i arbejdet med at forebygge voldsepisoder ved at etablere en
taskforce som en midlertidig foranstaltning indtil etablering af nye tiltag kunne implementeres.
KL har haft en række drøftelse med KKR, der er omdrejningspunkt for den lokale implementering af de regionale taskforces, hvor KKR blev opfordret til, at iværksætte denne understøttelsesproces i forhold til etablering af regionale task forces. På et kontormøde med KKRkonsulenterne afholdt den 7. marts 2017 opfordrede KL til både at fastholde fokus på etableringen af disse task forces og tage udgangspunkt i en lokal forankring via allerede eksisterende
netværk. Opfordringen skyldes, at det under disse drøftelser blev stillet spørgsmål til aktualiteten af etableringen af disse task forces.
Når spørgsmålet blev rejst skyldes det, at et lovforslag om etablering af socialpsykiatriske afdelinger i alle regioner, som er hovedelementet i den politiske aftale om en handleplan til forebyggelse af vold på botilbud indgået i efteråret 2016, ultimo februar blev trukket tilbage, og
der foreligger ikke pt. et nyt forslag eller initiativ. KL har modtaget en anmodning fra Sundhedsministeriet, hvor de udbeder sig en statusrapport i forhold til etableringen af task force.
Der er der forsat stort fokus på, at disse task forces etableres, hvorfor det er et vigtigt og relevant arbejde, som I lokalt er gået i gang med. KL bidrager gerne med sparring i det videre
forløb såfremt dette skønnes nødvendigt.
Der er taget initiativ til afholdelse af møde mellem Sjællands styregruppeformænd for socialområdet og sundhedsområdet samt KKR konsulenterne, sundhedssekretariatet og rammeaftalesekretariatet. Mødet planlægges afholdt snarest i april.
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Indstilling:
 Det indstilles at styregruppen tager orienteringen til efterretning og drøfter den videre
proces
Beslutning:
 Styregruppen tog orienteringen til efterretning
 Roskilde indgår i arbejdet
14. Tilbud udgår af Rammeaftalen i Faxe Kommune
Baggrund:
Følgende er modtaget fra Faxe kommune:
Leder for Socialpsykiatri og Neurorehabilitering Dan Stefan Nielsen og Centerchef Kasper Sonne har besluttet, at Faxe Kommunes socialpsykiatriske SEL §107 tilbud, primært for unge med
særlige behov, P86 fremover ikke længere skal være omfattet af rammeaftalen.
Dette skyldes, at der siden etableringen af P86 kun har været et forsvindende lille antal af
borgere fra andre kommuner, og de vurderer, at der vil være behov for brug af pladserne i
egen kommune.
Faxe Kommune ønsker derfor at deres tilbud P86 fremover ikke længere er omfattet af rammeaftalen og dette må gerne indgå rammeaftalen for 2018.
Sekretariatet har informeret Faxe Kommune om at såfremt der er borgere fra andre kommuner der benytter tilbuddet gælder forsyningsforpligtelsen og Faxe Kommune så skal sikre at
disse borgere får et andet tilbud. Ifølge Faxe Kommune er der ikke borgere fra andre kommuner pt. som benytter tilbuddet, men de skal nok være opmærksomme på det.
Indstilling:
Det indstilles:
 At styregruppen tager orienteringen til efterretning
Beslutning:
 Styregruppen tog orienteringen til efterretning
 Faxe Kommune oplyser supplerende at tilbuddet indmeldes som et enkeltkommunalt
tilbud til rammeaftale 2018 dvs. skifter fra at være omfattet af styringsaftalen til ikke at
være omfattet af styringsaftalen gældende pr. 1/1-2018. Tilbuddet består og andre
kommuner kan fortsat benytte tilbuddet i det begrænsede omfang, de har gjort hidtil.

15. Varsling af nedlæggelse af tilbud i Slagelse Kommune
Baggrund:
Følgende er modtaget fra Slagelse Kommune
Slagelse Kommune varsler hermed lukning af følgende rammeaftale tilbud:
Afd. Ungekollegiet, Botilbuddet Århusvej, under Socialpsykiatrisk Center Slagelse
nedlægges pr. 1. maj 2017.
Tilbuddet er oprettet efter ABL § 105 stk. 2. med tilbud efter SEL § 85 med 12
pladser, hvor målgrupper er mellem 18-65 år med angst, forandret virkeligheds-
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opfattelse, personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse. Botilbuddet Århusvejs øvrige 12
pladser på afdeling Bofællesskabet vil fortsat indgå i forsyningen af pladser under rammeaftalen.
Der har over en længere periode været en fastlåst situation omkring en enkelt borger i Ungekollegiet. Dette har påvirket kerneydelsen i en sådan grad, at det har fået tilsyns – og driftsmæssige konsekvenser for tilbuddet. Borgeren har frasagt sig al socialpædagogisk støtte fra
tilbuddet og benytter sig udelukkende af boligarealerne. Borgeren har lejekontrakt og kan ikke
flyttes uden samtykke. Der har været iværksat mange forskellige løsningsforslag i samarbejde
med borger, boligselskab og kommune for at finde et andet egnet tilbud. De øvrige beboere i
Ungekollegiet har været utrygge ved borgeren og er blevet understøttet i, at flytte til andre
botilbud/boliger.
Uagtet at der er iværksat mange forskellige tiltag for, at løse op for den fastlåste situation, er
det desværre ikke lykkedes at genetablere en tryg ramme i regi af Ungekollegiet, således det
har været muligt at yde en pædagogisk indsats med fokus på de øvrige beboeres fysiske og
mentale trivsel.
Der bor p.t 1 borger som får hjælp og støtte fra botilbuddet. Der er iværksat en handleplan for
flytning omkring denne borger i samarbejde med handlekommunen (Slagelse).
Lukning Klubben CSU pr. 1. juli 2017.
Handicap og Psykiatriudvalget, Slagelse Kommune har truffet beslutning om, at Klubben ved
CSU lukkes pr. 1. juli 2017.
Tilbuddet har eksisteret i godt 12 år som et klubtilbud til unge der har brug for et socialpædagogisk tilbud i eftermiddagstimerne samt i ferier. Klubben har i dens eksistensperiode haft en
fin belægningsprocent, men på grund af den manglende efterspørgsel af tilbuddet er det politisk besluttet at det lukkes ved skoleåret 2016/2017 afslutning.
Klubben drives efter SEL §§ 36 og 104 og er godkendt til 8 heldagspladser og 3 halvdagspladser. Siden efteråret 2016 er der kun benyttet 4 heldagspladser og 2 halvdagspladser og yderligere 1 halvdagsplads er opsagt pr. 1. februar. Efter sommerferien 2017 er der kun tilmeldt 1
elev til Klubben.
Indstilling:
Det indstilles:
 At Styregruppen tager orienteringen til efterretning
Beslutning:
 Styregruppen tog orienteringen til efterretning
16. Møde i Koordinationsforum 19/4
Baggrund:
Der afholdes møde i det tværkommunale Koordinationsforum den 19. april i KL. Punkter er
bl.a:
 Justering af rammeaftalekonceptet,
 Kofoedsminde,
 Dialogmøde om Synscenter Refnæs,
 Sikrede afdelinger/melding fra KBH
Der vil på styregruppemødet blive givet en orientering
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Indstilling:
Det indstilles:
 At styregruppen tager orienteringen til efterretning
Beslutning:
 Styregruppen tog orienteringen til efterretning
17. Nyt fra netværksgrupperne
Baggrund:
På styregruppemøde 13/1 fremlagde netværksgrupperne deres årsrapporter.
Styregruppen opfordrede til at alle kommuner deltager i netværksgrupperne
Der er efterfølgende afholdt møder i netværksgrupperne Børn og unge, Voksne sindslidende og
i Økonomigruppen jf. referater i bilag
Jf. mødereferat punkt 2 har netværksgruppen Børn og unge drøftet fælles rekruttering af plejefamilier, og netværket har et ønske om at styregruppen igangsætter en analyse af familieplejeområdet.
Der vil på styregruppemødet blive givet en orientering.
Indstilling:
Det indstilles:
 At styregruppen tager orienteringen til efterretning.


Bilag:
 Referat fra møde i økonomigruppen
 Referat fra møde i netværksgruppen Voksne Sindslidende
 Referat fra møde i netværksgruppen Børn og Unge

Beslutning:
 Styregruppen tog orienteringen til efterretning
 Lejre er styregruppens tovholder for netværksgruppen Børn og unge og tager kontakt
til netværksgruppen for igangsættelse af analyse på familieplejeområdet.
18. Nyt fra K17
Baggrund:
K17 har afholdt møde 27/1-2017 jf. vedhæftede referat i bilag.
Der vil på mødet blive givet en orientering
Indstilling:
Det indstilles:
 At styregruppen tager orienteringen til efterretning.
Bilag:
 Referat af møde i K17, 27/1-2017
Beslutning:
 Styregruppen tog orienteringen til efterretning
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19. Nyt fra KKR
Baggrund:
KKR Sjælland har afholdt møde 22/11-2016 jf. referat i bilag.
Der vil på mødet blive givet en orientering
Indstilling:
Det indstilles:
 At styregruppen tager orienteringen til efterretning
Bilag:
 Referat af møde i KKR Sjælland 6/2-2017
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_81513/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sjlland_den_6.PDF
Beslutning:
 Styregruppen tog orienteringen til efterretning
20. Nyt fra sekretariatet
Punktet om spørgeskemaundersøgelsen af Hjerneskadeområdet udskydes til næste styregruppemøde, da to kommuner og herunder særligt en kommune har svaret på undersøgelsen med
så stor forsinkelse, at det ikke har været muligt at nå at bearbejde data til forelæggelse på
styregruppemøde 17/3 som oprindeligt planlagt. Undersøgelsen behandles derfor på styregruppemøde 19/5.
I forbindelse med indhentning af økonomioplysninger har været mindre forsinkelser i kommunernes tilbagemeldinger ift. fristerne.
Indstilling:
Det indstilles:
 At styregruppen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning:
 Styregruppen tog orienteringen til efterretning
21. Evt.
Direktør Hanne Dollerup, Kalundborg Kommune er nyt medlem i styregruppen
Næste møde 19. maj i Roskilde
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