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1. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 17/3-2017
Indstilling:
Sekretariatet indstiller:
 At styregruppen godkender referatet fra 17/3-2017
Bilag:

http://rs17.dk/media/13117/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_17032017.pdf
Beslutning:
 Referatet blev godkendt
2. KORA-analyse
Baggrund:
I 2016 udgav KORA en række benchmarkinganalyser, som sammenlignede udviklingen på det
specialiserede socialområde blandt kommunerne i Region Sjælland i perioden 2010-2014. På
denne baggrund har Styregruppen for Rammeaftale Sjælland bedt KORA om at foretage en
opdatering af analyserne som grundlag for fælles styringsinformation på området.
Kommunerne får opdateret viden om, hvilke kommuner inden for Region Sjælland der har relativt høje eller lave brugerandele og enhedsudgifter, og hvordan niveauet for kommunerne i
Region Sjælland, set under ét, ligger i forhold til niveauet i andre regioner på disse parametre.
Rapporterne præsenterer de opdaterede benchmarkinganalyser. Det drejer sig om følgende tre
rapporter, der vedlægges som bilag.
• Udgifter, brugere og enheds-udgifter på det specialiserede børneområde. En analyse af
kommunerne i Region Sjælland, 2013-2015.
• Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde. En analyse af
kommunerne i Region Sjælland, 2014-2015.
• Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde. En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2014-2015.
KORA´s hovedkonklusioner på voksenområdet:
RS17-kommunerne i forhold til landsgennemsnittet 2015:
 Lidt højere udgifter pr. 18-64-årig
Udvikling 2014-2015, botilbud og støtte:
 Udgifterne pr. 18-64-årig er steget
 Brugerandelene er steget
 Enhedsudgifterne er faldet






Højere eksterne købsandele i RS17 end landsgennemsnittet i 2015
Særligt mere køb hos private leverandører
Eksterne købsandele er steget en anelse i RS17 fra 2014-2015. Svarer til billedet på
landsplan.
Højere salgsindtægter end landsgennemsnittet i 2015
Salgsindtægter er faldet mere i RS17 fra 2014-2015 end på landsplan

KORA´s hovedkonklusioner på børneområdet:
RS17-kommunerne i forhold til hele landet 2015:
 Højere udgifter til sociale foranstaltninger pr. 0-22-årig

Side 3 af 20 sider





Højere brugerandele
Højere enhedsudgifter
Færre børn modtager sociale foranstaltninger, end hvad man skulle forvente ud fra
børnenes sociale baggrund (sås også i 2013)

Udviklingen 2013-2015:
 Udgifterne er steget lidt (3 %)
 Brugerandelene er faldet (-8 %)
 Enhedsudgifterne er steget (12 %)






Højere eksterne købsandele i RS17 end landsgennemsnittet i 2015
Særligt mere køb hos private leverandører
Eksterne købsandele stabil fra 2014-2015, mens landsgennemsnittet er faldet i perioden
Højere salgsindtægter end landsgennemsnittet i 2015
Salgsindtægter faldet mere end landsgennemsnittet fra 2014-2015

KORA har oplyst, at rapporterne pr. 1. maj er sendt i eksterne review med forventet svarfrist
den 16. maj, hvorefter KORA forventeligt skal have ca. en uge til at indarbejde eventuelle korrektioner. KORA forventer, at den reviewede rapport derfor er klar ultimo maj.
Forbedret datagrundlag på det specialiserede socialområde
KORA oplyser på deres hjemmeside, at Social- og Indenrigsministeriet ønsker at styrke mulighederne for at foretage nationale analyser og sammenligninger af, hvordan kommunerne bruger pengene på det specialiserede socialområde. Derfor har Social- og Indenrigsministeriet
bedt KORA om at afdække, udnytte og komme med anbefalinger til at forbedre mulighederne
for at koble valide og sammenlignelige data om udgifter og aktiviteter. KORA undersøger,
hvordan data om udgifter til bestemte sociale ydelser og foranstaltninger kan kobles til data
om modtagere af disse ydelser og foranstaltninger. Det undersøges for det specialiserede socialområde. På kommuneniveauet undersøger KORA, i hvilket omfang, det ud fra tilgængelige
data er muligt at opgøre retvisende enhedsudgifter. Med hjælp fra udvalgte kommuner afdækker KORA, hvilke fejlkilder og problemer med validitet og sammenlignelighed, der knytter sig
til de enhedsudgifter, der i dag er mulige at opgøre. Der vil derfor senere i maj måned komme
to rapporter fra KORA om mulighederne herfor.
KORA fremlægger analyserne på styregruppemødet
Indstilling:
Det indstilles:
 At styregruppen drøfter rapporterne og den videre proces, herunder i forhold til K17 og
KKR.
Bilag:
 Plancher fra KORAs fremlæggelse på direktørmøde 5/5-2017
 Kloppenborg, Hans Skov & Steffen Kruse Juul Krahn (2017): Udgifter, brugere og enheds-udgifter på det specialiserede børneområde. En analyse af kommunerne i Region
Sjælland, 2013-2015. København: KORA

Lemvigh, Kasper (2017): Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede
voksenområde. En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2014-2015. København:
KORA

Krahn, Steffen Kruse Juul & Kasper Lemvigh (2017): Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde. En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2014-2015.
København: KORA.
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Beslutning:
 Styregruppen tog KORAs analyser til efterretning
 Styregruppen besluttede at rapporterne videresendes til K17 og KKR og efterfølgende til
kommunerne. Benchmarkanalyserne er især relevante for den enkelte kommune.
 Ift. problematikken omkring datagrundlag og datakvalitet lægges der op til en sag i
KKR Sjælland i efteråret med fokus på hvilke styringsinformationer på økonomiområdet, der skal satses på jf. problemerne med datakvalitet også jf. punkt 3
3. Flerårig strategi for styring af takst - og udgiftsudviklingen på det specialiserede
socialområde IV. Styringstiltag, Økonomi – og takstanalyser
- Takstanalyse regnskab 2015, økonomianalyse 2015, budgettakstanalyse 2017
Baggrund:
På styregruppemøde 17/3 blev sagerne om styringstiltag, økonomi- og takstanalyser drøftet.
Styringstiltag
Ift. sagen om styringstiltag blev det besluttet at denne videresendes til K17 og KKR, hvor det
blev indstillet, 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. På møde i KKR den 25. april var en temadrøftelse af styringen på
det specialiserede social- og undervisningsområde med forudgående temadrøftelse i K17.
KKR Sjælland besluttede 25. april følgende:
• På tværs af kommunerne bør deles erfaringer om styring, viden og god praksis.
•

Det er vigtigt, at der i kommunerne er fokus på effekt, progression, tæt opfølgning og
på tidlig forebyggelse.

Økonomi- og takstanalyser
Økonomigruppen fremlægger i år 3 analyser: Takstanalyse regnskab 2015, økonomianalyse
regnskab 2015 og takstanalyse budget 2017.
De to takstanalyser er dem, som styregruppen plejer at få forelagt, økonomianalysen er ”den
nye”, som økonomigruppen har forsøgt at udarbejde efter styregruppens ønsker.
Økonomianalyse 2015
Økonomigruppen fik i foråret 2016 til opgave at medvirke til udarbejdelse af ny takstanalyse.
Udgangspunktet var, at takstanalysen skulle indeholde hele området, og ikke kun de virksomheder som indgår i takstaftalen. Takstanalysen skulle tage udgangspunkt i enhedsomkostninger pr. bruger pr. målgruppe. Styregruppen besluttede, at budget 16 og regnskab 15 skulle
være de sidste efter den gamle model. Det har ikke været muligt at opgøre takst pr. målgruppe, men udgift pr. bruger, og derfor fremlægges stadig de ”gamle” takstanalyser, om end de
stadig er behæftet med en vis datausikkerhed.
KKR og K17 har også et ønske om at der gennemføres analyser af takster pr. målgruppe frem
for på kommuneniveau med henblik på at få mere relevant viden om takstudviklingen og
sammenhængen mellem pris, indhold og kvalitet end tidligere takstanalyser har givet mulighed
for.
På økonomigruppens møde den 14. april blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle arbejde
med en ny model. Indledningsvis drøftede økonomigruppen, hvordan data kvalitet kunne sikres. Alle var enige om, at udgangspunktet burde være data som var let tilgængeligt, hvilket vil
sige udgifter som bliver registreret efter Indenrigsministeriet sammenholdt med data fra Dan-
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marks Statistik. Dette ville som udgangspunkt gøre data let tilgængelige og udgangspunktet
mindre fejlbehæftet.
På den baggrund undersøgte økonomigruppen dette, men fandt ret hurtigt ud af, at der ikke er
sammenhæng imellem udgifter og data i Danmarks statistik. Økonomigruppen besluttede forsat at tage udgangspunkt i indenrigsministeriets kontoplan, men fandt samtidig at optælling af
antal brugere kun kunne foretages manuelt.
Opdeling i målgrupper sker i dag delvist i økonomisystemet, mens andre udgifter ikke opdeles i
målgrupper. Optælling af brugere tager udgangspunkt i kommunernes fagsystemer. fagsystemerne indeholder ikke opdeling på målgrupper, hvilket betyder at kommunerne er nød til at
gennemgå alle sager manuelt for optælling af målgrupper, og samtidig skal det sikres at udgifter og målgrupper stemmer overens. Arbejdet med analysen har nu vist, at den manuelle optælling tager rigtig lang tid for kommunerne.
For at sikre at alle udgifter på det specialiserede socialområde indgår i analysen tager analysen
udgangspunkt i relevante funktioner i kontoplanen, som dækker de lovparagraffer som er omfattet af området. På den måde var det udgangspunktet, at alle udgifter indgår i analysen. Tilsvarende kan den enkelte kommune holde de udgifter ude, som de ikke kan opgøre pr. enhed/cpr.nr. Dermed ville der være mulighed for at opfylde kravet om opgørelse af enhedsudgifter pr. målgruppe.
Vedlagt sagen er version 0.0 af analysen. Her er det muligt for kommunerne at sammenligne
deres enhedsudgifter for de enkelte målgrupper, f.eks. autismeområdet med andre kommuner
osv.
Materialet viser desværre, at der er meget store forskelle i enhedspriserne som hovedsagelig
må formodes at skyldes opgørelse af data, dels udgifter henførbare til de enkelte målgrupper,
og dels enheder til de enkelte målgrupper.
Det vurderes, at såfremt der i fremtiden skal gennemføres en sådan analyse kræver det enighed i alle 17 kommuner om registreringspraksis af udgifter, at der skal være sammenhæng
imellem målgrupper i fagsystemer og at udgifter i økonomisystemet skal ensrettes. Det kræver
ligeledes at målgrupperne klart defineres. Samtidig skal det afklares hvor meget børneområdet
kan og skal bidrage med.
Det bør bemærkes at to kommuner ikke har indmeldt data.
På mødet deltager repræsentanter fra økonomigruppen og fremlægger sagen.
Indstilling:
Det indstilles at
 At styregruppen drøfter de 3 analyser og tager stilling til den videre proces.
Bilag:
 Økonomianalyse regnskab 2015 fra Holbæk - eftersendes
 Takstanalyse regnskab 2015 fra Holbæk - eftersendes
 Takstanalyse budget 2017 fra Faxe – eftersendes
Beslutning:
 Styregruppen drøftede analyserne og tog dem til efterretning.
 Analyserne viser at det ikke er på det takstbelagte område at man ikke kan styre økonomien.
 Ift. fælles opgørelsesmetoder blev det foreslået at afvente udspil fra centralt hold
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Styregruppen besluttede at foreslå at der kommer en sag til KKR i efteråret om hvad
man skal gøre fremadrettet med henvisning til den mængde styringsinformation som er
indsamlet herunder ift. omkostningsudviklingen og problematik omkring datakvalitet
også jf. punkt 3
Analyserne og forslag til drøftelse videresendes til K17 og KKR

4. Rammeaftale 2018: Ny proces, rammeaftalen, fokusområder og videre proces
Baggrund:
På styregruppemøde 17/3 blev ny proces for rammeaftale 2018 drøftet. 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.
Ny proces for rammeaftale 2018
Som led i ny proces for rammeaftalen har der været afholdt Kick-Off møde for udvalgsmedlemmer den 25. november 2016. Den 18. januar 2017 var repræsentanter for brugerne ved de
kommunale handicapråd og KKR’s dialogforum samlet til en tilsvarende drøftelse. På begge
møder har også deltaget repræsentanter for styregruppen og KKRs formandskab. På begge
dage var der faglige oplæg og drøftelser om økonomi, specialisering, recovery, kvalitet og effekt samt ønsker til rammeaftalen og kommende fokusområder. Den 17.marts er afholdt tilsvarende møde med fagpersoner fra både bestiller og udførere i kommunerne: Myndighedsledere og virksomhedsledere mv. og med deltagelse af styregruppen. Den 7. april 2017 var udvalgsmedlemmerne og KKR dialogforum samt styregruppen igen samlet til en drøftelse af fokusområder i den kommende rammeaftale, bl.a. med afsæt i input fra brugerne og faglige input fra kommunerne. Output fra den politiske temadag behandles på administrativt og politisk
niveau i styregruppen, K17 og KKR
Rammeaftale 2018 behandles på møde i KKR i juni og forinden i den administrative styregruppe for rammeaftale sjælland og i K17 i maj. Efter behandling i KKR i juni sendes rammeaftalen
til politisk behandling i kommunerne med frist for godkendelse 15. oktober.
Materiale fra ny proces for rammeaftale 2018 og herunder fra Kick-off møde 25/11, møde med
dialogforum og handicapråd 18/1, møde med fagpersoner 17/3 og Politikermøde 7/4:
http://rs17.dk/arrangementer/ny-proces-for-rammeaftale-2018.aspx
Rammeaftalen:
Ift. den konkrete rammeaftale arbejdes med et format på ca. 10 sider som primært rummer
det politisk interessante:fokusområder mv, mens den administrative del lægges i bilag og
links. Ift. det juridiske sikres at rammeaftalen lever op til kravene i rammeaftalebekendtgørelsen og ift. bilag/links sikres at der gøres opmærksom på disse i sagsfremstilling og selve aftalen.
Fokusområder
På politikermøde 7/4, blev der efter gruppedrøftelse gennemført to mentimeter-afstemninger
med spørgsmålet. ”Hvilket fokusområde er det vigtigste”, med hhv. 3 og 5 valgmuligheder.
Resultatet
• 1.
• 2.
• 3.

af første afstemning: Hvilket fokusområde er det vigtigste?
Styrket samarbejde (39)
Styring (9)
Brugerinddragelse (7)
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Resultat af anden afstemning: Hvilket fokusområde er det vigtigste?
• Fokus på (nye) samarbejdsmodeller(18)
• Klyngesamarbejde(16)
• Synlig sammenhæng mellem takst, kvalitet og effekt (14)
• Gennemsigtige fælles tilbud (5)
• Udligningsordning ift demografi (3)
• Recovery og rehabilitering (2)
På baggrund af resultatet har arbejdsgruppen arbejdet videre med fokusområder og kommet
frem til følgende forslag under overskriften ”Styrket samarbejde”:
Klyngesamarbejde med forpligtelse til at arbejde med 4 fokusområder:
1) Fælles drift. Forpligte klyngerne ift. at afsøge fælles tilbud – god begrundelse for hvorfor ikke. Rationel drift, Kvalitet/effekt, gennemsigtighed. Problematiske målgrupper jf.
kommunernes tilbagemelding til rammeaftalen
2) Etablering af rejsehold i ft. specialiserede ydelser. Spredning af kompetencer fra specialiserede tilbud. Har vi behovet og hvem kan byde ind – (autister).
3) Afprøve pilotprojekter - Metodeudvikling. For alle målgrupper. Udvælgelse af målgrupper og udvælgelse af metode
4) Arbejde med modeller for brugerinddragelse. Demokrati og inddragelse på tilbud
Ift. klyngeorganisering er forslaget at der enten opdeles efter de gamle amter eller på tværs
og at der afrapporteres fra klyngerne f.eks. efter 2. år og der arbejdes med cases
Det foreslås også at der arbejdes med styring som fokusområde og herunder:
• Fast track – i fht. styring – bruge 2018 til at undersøge og sætte særligt fokus på udviklingen i antallet af borgere med behov for tilbud m.v. (Kommunerne angiver at man
oplever en vækst)
• Videndeling ift. styringstiltag og herunder ift. forskellige udfordringer
Sekretariatet har indsamlet og bearbejdet kommunernes tilbagemeldinger på spørgeskemaerne omkring udbud/efterspørgsel indenfor de forskellige paragrafområder og ift. de forskellige
målgrupper. Resultaterne indgår i også arbejdet med fokusområderne. Skemaerne på hvv.
børneområdet og voksenområdet er sendt i høring hos netværksgrupperne med svarfrist 16/5
og er vedlagt i bilag.
Netværksgruppen Børn og Unge har drøftet udbuddet af plejefamilier med Socialtilsyn Øst.
Socialtilsyn Øst forventer et faldende antal plejefamilier, mens kommunerne har fokus på flere
anbringelser i plejefamilier. Derfor vurderer netværket, at et samarbejde med Socialtilsynet
om rekruttering af plejefamilier vil være centralt. Netværkets fokusområde er også fortsat
samarbejdet med Børnehus Sjælland.
Arbejdet med fokusområderne og rammeaftalen er fortsat i gang og aftalen eftersendes forud
for styregruppemødet.
Indstilling:
Det indstilles:
 At styregruppen drøfter rammeaftalen og herunder fokusområder og den videre proces
ift. K17 og KKR.
Bilag:
 Plancher fra direktørmøde 5/5 om rammeaftale 2018
 Rammeaftale 2018 – eftersendes
 Opsamling voksenskemaer
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Opsamling børneskemaer
Tilbudsoversigt

Beslutning:
 Styregruppen drøftede rammeaftalen og herunder bl.a. at det sikres:
At input fra processen afspejles i aftalen
At der indgår en vision: mål og retning i aftalen
At udviklingsdelen med fokusområder prioriteres
At den flerårige strategi om styring indgår i styringsaftalen og anbefales genbekræftet
herunder ift. anbefaling om at en given procent takstreduktion ikke anvendes i 2018
At rammeaftalen fremstår indbydende med faktabokse mv.
 Styregruppen drøftede fokusområder og fremsender bidrag som sekretariatet samler
 Implement involveres i færdiggørelsen af aftalen.
 Rammeaftalen behandles i K17 2/6 og i KKR 12/6
5. Direktørmøde om Rammeaftalen 5/5
Baggrund:
Der er 5/5 afholdt direktørmøde om rammeaftalen, med følgende punkter på programmet:
 Nyt fra Koordinationsforum i KL
 Nyt fra Socialstyrelsen
 Task- force til forebyggelse af vold på botilbud
 Sikrede institutioner
 Kommunikationsprojektet v/ projektgruppen
 Nyt fra Socialtilsyn Øst v/Holbæk
 Nyt fra Børnehus Sjælland v/Næstved
 Økonomi-analyser på det specialiserede socialområde v/ KORA
 Styringstiltag i kommunerne
 Ny proces for rammeaftale 2018: Drøftelse af fokusområder 2018 m.v.
 Input til styregruppen
Indstilling:
Det indstilles:
 At styregruppen tager orienteringen til efterretning
Bilag:
 Program, samlet planchesæt og plancher fra KORA
http://rs17.dk/media/13187/program_for_direkt_rm_de_i_rammeaftale_sj_lland_5_ma
j_2017.pdf
http://rs17.dk/media/13175/masterslidedeck_direkt_rm_de_05052017.pdf
http://rs17.dk/media/13171/rs17_direkt_rm_de_kora.pdf
Beslutning:
 Styregruppen tog orienteringen til efterretning
6. Nyt fra Socialstyrelsen
Baggrund:
Socialstyrelsen har pr. 15/3 fremsendt rapportudkast til skriftlig kommentering og yderligere
spørgsmål til den centrale udmelding for spiseforstyrrelser med svarfrist 19/4. Rapportudkast
og yderligere spørgsmål til den centrale udmelding for spiseforstyrrelser er behandlet i ekspertpanelet og efterfølgende sendt til Socialstyrelsen.
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Der er afholdt dialogmøde med Socialstyrelsen 5/4 og status er følgende:
• Central udmelding om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade er færdigbehandlet
• Central udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse er færdigbehandlet
• Temadag om erfaringer med Centrale Udmeldinger 22/6
• Central udmelding om mennesker med svære spiseforstyrrelser er afrapporteret og under behandling jf. tidsplan
• Socialstyrelsens analyse af rammeaftale 2017 er færdigbehandlet
• Socialstyrelsen igangsætter en kortlægning af tilbudsområdet i regi af den nationale
koordinationsstruktur i 2017
• Med afsæt i de målgrupper, som i dag er omfattet af National koordination, vil Socialstyrelsen kortlægge hvilke højt specialiserede tilbud, der eksisterer til disse målgrupper
• Det er i KL rejst som en bekymring at en række af disse målgrupper i højere grad modtager ydelser i sundhedsvæsnet
• Socialstyrelsen er opfordret til at gå i dialog med Sundhedsstyrelsen når tilbud til målgrupperne kortlægges
Sekretariatet har pr. 10/5, modtaget følgende fra Socialstyrelsen vedrørende identificerede
tilbud til spørgeskemaundersøgelse.:
”Kære alle.
På jeres Dialogmøde med National Koordination, fortalte Morten Højgaard Kurth, at vi ville udforme et spørgeskema rettet imod målgrupperne i National koordination.
Vi er startet med at udforme et spørgeskema rettet imod følgende målgrupper.


Borgere med kognitive funktionsnedsættelser og psykisk lidelse



Borgere med udviklingshæmning og misbrug



Borgere med kognitive funktionsnedsættelser udsat for seksuelle overgreb



Borgere med udviklingshæmning og demens



Voksne med udviklingshæmning og dom for kriminalitet



Borgere med udviklingshæmning og spiseforstyrrelser (Prader-Willi syndrom)



Voksne med udviklingshæmning og epilepsi i botilbud



Borgere med kognitive funktionsnedsættelser og svær problemskabende adfærd med behov for særforanstaltninger eller lignende

For disse målgrupper har vi gennem tilbudsportalen, fundet relevante tilbud som vi vil sende
spørgeskemaet til ultimo maj. Som aftalt med Morten, sendes hermed et Excel ark til jer, hvor
hver fane er delt op på Regioner.
Har I mulighed for at tjekke listen igennem og vende tilbage hvis der skulle være tilbud vi har
glemt eller ikke bør spørge. Vær opmærksom på at vi spørger meget bredt ud, for at sikre at
der ikke på forhånd laves en fejlsortering.”
Der vil på mødet blive givet en yderligere orientering
Indstilling:
Det indstilles:
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At styregruppen tager orienteringen til efterretning og drøfter den videre proces ift. Socialstyrelsens bud på målgrupper og tilbud ift. den kommende spørgeskemaundersøgelse

Bilag:
 Svar på Socialstyrelsens spørgsmål til yderligere dialog omkring afrapporteringen på
den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser
 Socialstyrelsens tilbudsliste til spørgeskemaundersøgelse
Beslutning:
 Styregruppen tog orienteringen til efterretning
 Ift. Socialstyrelsens bud på målgrupper og tilbud afventes videre fra Socialstyrelsen.
7. Orientering om Socialtilsyn Øst’s årsrapport 2016
Baggrund
Følgende er modtaget fra Socialtilsyn Øst:
Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten for det enkelte tilsyn fremgår af lov om socialtilsyn § 9 og bekendtgørelse om socialtilsyn § 18.
Socialtilsynets årsrapport skal fungere som en årlig afrapportering til Børne- og Socialministeriet om socialtilsynets virke og resultater i forhold til de opgaver og rammer, som er stillet i lov
om socialtilsyn.
Sagsfremstilling
I 2016 har Socialtilsyn Øst haft tilsynsforpligtelsen for 1.204 plejefamilier og 384 sociale tilbud
og misbrugsbehandlingssteder.
Tilsynsopgaverne blev udført af en stadig ung organisation med 67 medarbejdere – 53 tilsynskonsulenter og 14 stabsmedarbejdere herunder 5 ledere.
Årsrapporten beskriver Socialtilsyn Østs erfaringer med tilbuddenes og plejefamiliernes faglige
og organisatoriske kvalitet på udvalgte fokuspunkter. Socialtilsynets kvantitative virke beskrives ligeledes.
Socialtilsyn Øst har været på minimum ét tilsynsbesøg i samtlige af de plejefamilier og sociale
tilbud som socialtilsynet har tilsynsforpligtelsen med.
Der er gennemført 2.082 tilsyn:
 1.521 på plejefamilieområdet
 561 på tilbudsområdet.
Socialtilsyn Øst har ny-godkendt:
 17 sociale tilbud
 75 plejefamilierDerudover, har Socialtilsyn Øst blandt andet udført følgende opgaver:
 Truffet 12 afgørelser med vilkår, der indeholdt 18 vilkår
 Truffet 8 afgørelser om påbud, der indeholdt 12 påbud
 Truffet 10 afgørelser om tilbagekaldelse af godkendelsen
 Modtaget 29 anmodninger om dispensation, heraf er ni modtaget fra plejefamilier
mens de resterende 20 ansøgninger er modtaget fra tilbud
 Modtaget 108 ansøgninger vedrørende væsentlige ændringer
 Modtaget 61 anmodninger om aktindsigt, disse er behandlet efter henholdsvis forvaltningslovens- og offentlighedslovens regler.
 Modtaget og behandlet 240 henvendelser om bekymrende forhold – whistleblowordningen.
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Overordnet set, kan det konkluderes:
 At de sociale tilbud og plejefamilierne vedrørende de udvalgte fokuspunkter har en generel høj kvalitet.
 At tilbuddene i mindre grad har fortsat det målrettede og professionelle arbejde både
med indsatsmålene og dokumentationen af resultaterne.
 At der på voksenområdet er en del udviklingspunkter vedrørende udviklings- og handleplaner, hvilket hænger godt sammen med, at Socialtilsyn Øst i 2014 og 2015 havde
særligt fokus på udviklings- og handleplaner.
 At der især på børne- og ungeområdet er kommet en udvidet forståelse af magtanvendelsesbegrebet, hvilket betyder, at der er kommet større fokus på blandt andet gråzoner: Magt eller omsorg?
 At kvalitetsmodellen fortsat har skabt en øget bevidsthed om selve opgaven med at
være plejefamilie, omkring fagligheden, hvilke krav de kan stille til kommunerne med
mere. Tilsynskonsulenterne erfarer, at plejefamilierne kan blive bedre til at tage ansvar
for deres kompetenceudvikling.
 At Socialtilsyn Øst ser en svækkelse af økonomien i et større antal tilbud på børne- og
ungeområdet, hvilket påvirker vurderingen af den økonomiske bæredygtighed.
 At de udfordringer Socialtilsyn Øst har mødt i forhold til de juridiske konstruktioner og
grundlag, som altovervejende udgangspunkt ikke har indflydelse på kvaliteten i de indsatser, der ydes i tilbuddene, men derimod er af mere formel betydning i forhold til sikringen af overholdelsen af den gældende lovgivning på området.
 At tilbud og plejefamilier generelt oplever, at kunne anvende og omsætte de af socialtilsynet udstedte udviklingspunkter.
 At opgaven med tilkøbsydelser på formidlingsdelen er i en positiv udvikling, der gør, at
det vil være muligt, at tilbyde kurser af forskellig art.
Den samlede vurdering er, at ønsket fra regeringens side om et kvalitetsløft, er i en positiv
udvikling og at samarbejdsrelationerne mellem socialtilsynet, tilbuddene og kommunerne styrkes blandt andet ved kontinuerlig dialog. Socialtilsynene får stadig afdækket forhold, der tidligere ikke er belyst.
Socialtilsyn Øst kan på baggrund af belysning af kvaliteten i plejefamilier og sociale tilbud anbefale, at:
 kommunerne gå ind i et samarbejde om at udbyde efteruddannelse til plejefamilierne
for eksempel med et uddannelses/kursuskatalog, så efteruddannelsen rammer bredere
 plejefamilierne skal være langt mere opsøgende i forhold til kompetenceudvikling, både
kurser, supervision og anden dialogbaseret sparring.
 tilbuddene sætter særlig fokus på udarbejdelse af klare og konkret mål i samarbejde
med borgerne og tydelig resultatdokumentation heraf.
 tilbuddene skal arbejde mere målrettet med at få udarbejdet beredskabs- og handleplaner i forhold til overgreb, herunder vold, trusler og magtanvendelser
 der arbejdes med ensartet praksis, eventuelt i samarbejde med Socialtilsyn Øst og KKR
i forhold til tilkøbsydelser på magtanvendelsesområdet.
 tilbuddene fortsætter den positive udvikling i forhold til at dokumentere og følge op på
magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen.
 At kommunernes fokus på at rekruttere plejefamilier øges fordi:
o Antallet af ny ansøgninger falder
o Antallet af aktive plejefamilier falder
Indstilling:
Det indstilles:
 At styregruppen tager orienteringen til efterretning.
Bilag:
 Årsrapport Socialtilsyn Øst
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Beslutning:
 Styregruppen tog orienteringen til efterretning
 Drøftelser af Socialtilsyns Østs finansiering og årsrapport indgår i rammeaftalen
 Årsrapporten videresendes til K17 og KKR
8. Nyt fra Børnehus Sjælland. Status til drøftelse i forbindelse med rammeaftalen
Baggrund:
Følgende er modtaget fra Børnehus Sjælland:
Budgetgrundlag
På trods af, at Børnehus Sjælland og overgrebspakken nu har eksisteret i nogle år, har antallet
af sager endnu ikke fundet et fast leje.
I 2015 budgetterede Næstved Kommune med 150 sager. I 2016 med 190 og i 2017 med 240.
2016 sluttede reelt med i alt 262 sager svarende til 38 % over det budgetterede. I sagsfremstilling til KKR i 2016 skrev Næstved Kommune, at der var forhold, der kunne indikere, at Børnehus Sjælland ville kunne komme op på mere end 300 sager om året. Med de nuværende tal,
ser det ud til at blive tilfældet allerede i 2017.
Den konstante underbudgettering af sagstallet har betydet, at der ikke har været en bemanding i Børnehus Sjælland, der svarede til behovet. Det har igen betydet, at det ikke har været
muligt at behandle antallet af sager indenfor en rimelig tid.
Budgettet for 2018 vil tage sit udgangspunkt i en forventning om 310 egentlige børnehussager
og i alt 411 forskellige konsultative sager. Det er en stigning i det budgetterede antal sager på
29 %, hvilket betyder, at kommunerne skal forvente en tilsvarende gennemsnitlig stigning i de
samlede udgifter.
Takst
Budgettet for Børnehus Sjælland fordeles efter gældende regler med 60 % som objektiv finansiering og 40 % som takstfinansieret. I forbindelse med budgettet for 2017 besluttede KKR:
At henstille til Næstved Kommune:
 At taksterne for børnehus Sjælland i 2018 er på niveau med gennemsnittet for taksterne i de øvrige 4 børnehuse.
De fem driftskommuner aftalte i 2016 et fælles planlægningsgrundlag med antal timer per sag.
Derfor skrev Næstved Kommune i sagsfremstillingen til KKR i 2016:
”Det er Næstved Kommunes forventning, at den fælles ressourcemodel også vil blive indarbejdet i de andre Børnehuse, således at der med budget 2018 kun vil være marginale forskelle
Børnehusenes takster imellem.”
De fem driftskommuner har lige været samlet, og der er fortsat enighed om det fælles planlægningsgrundlag, hvilket gør, at Næstved Kommune forventer at komme meget tæt på at
imødekomme KKRs henstilling.
Fysiske rammer
Børnehus Sjælland blev i sin tid oprettet til et væsentligt lavere antal sager og medarbejdere
end det nuværende budgetgrundlag.
Med finansloven har Næstved Kommune fået 3,2 mio. kr. til at udvide Børnehus Sjælland med
henblik på at håndtere det stigende antal sager som følge af loven om videoafhøring af de 1314-årige.
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Antallet af sager er ikke alene steget som konsekvens af lovgivningen, så der vil også skulle
ske en udvidelse på grund af stigningen i antallet af sager for de 0-12-årige. Denne udvidelse
er ikke finansieret af midlerne fra finansloven.
Næstved Kommune arbejder aktuelt med at finde den mest fremtidssikre løsning på denne
udbygning. Det er endnu uvist, hvordan den udgift, der ikke er dækket af finansloven, vil påvirke udgifterne for Børnehus Sjælland.
Indstilling:
Det indstilles:
 At styregruppen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning:
 Styregruppen tog orienteringen til efterretning
 Drøftelser af Børnehus Sjælland indgår i rammeaftalen
 Sagen videresendes til orientering til K17 og KKR
9. Markedsmodning (Fællesudbud Sjælland - Holbæk)
Baggrund:
Følgende er modtaget fra Holbæk
Styregruppen blev senest orienteret om status på udbuddet vedr. køb af pladser på opholdssteder og døgninstitutioner til unge fra 15-23 år ved møde den 17. marts 2017.
Den 1. maj var der frist for aflevering af tilbud. I alt 30 forskellige tilbudsgivere har afgivet bud
på én eller flere af de tre delaftaler. Buddene fordeler sig således:
 Delaftale 1: Unge med moderat støttebehov – 23 tilbud
 Delaftale 2: Unge med omfattende støttebehov – 22 tilbud
 Delaftale 3: Unge med massivt støttebehov – 16 tilbud
Tilbuddene gennemgås og evalueres i maj måned. Det forventes, at der kan gives besked til
tilbudsgiverne om tildeling af kontrakter primo juni måned.
Efter kontraktindgåelse skal de enkelte kommuner implementere den nye aftale, så de er klar
til kontraktstart den 1. juli 2017.
Indstilling:
Det indstilles:
 At styregruppen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning:
 Styregruppen tog orienteringen til efterretning
 Markedsmodning indgår med en kort status i hovedbilag til rammeaftalen
10. 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.
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Status for projektet er, at det har været drøftet på møde i ekspertpanelet d. 30. januar, i økonomigruppen d. 2. marts og at der er afholdt en workshop d. 5. maj på Rønnebæksholm med
deltagelse af kommuner, tre autismetilbud og to repræsentanter fra økonomigruppen.
Projektet har udgangspunkt i autismeområdet og tre specialiserede tilbud inden for autisme,
deltager derfor i workshoppen som repræsentanter for leverandørerne. Tilbuddene er Autisme
Center Vestsjælland, Himmelev og Autismecenter Storstrøm. Erfaringerne fra projektet vil efterfølgende kunne overføres til andre specialiserede områder.
Formålet med workshoppen var at undersøge, om man kan udvikle andre ydelser eller kombination af ydelser, der giver adgang til specialviden, der er attraktiv at købe for en bestiller end
en traditionel fuld plads til fuld takst. Workshoppen havde derfor dialog mellem leverandør og
bestiller som omdrejningspunkt. Et eksempel på et output fra dagen var en efterspørgsel på
ekstern rådgivning omkring autisme i lokalmiljøet i overgangen fra voksen til ældre i forhold til
borgere med autisme, der f.eks. er på plejehjem og dermed på almenområdet udover, hvad
VISO kan levere.
Referaterne fra dagen vil blive behandlet med henblik på at afdække, hvilke ydelser eller kombination af ydelser, der skal udvikles videre på i forhold til form, indhold og økonomiske modeller.
Indstilling:
Det indstilles:
 At styregruppen tager orienteringen til efterretning
Bilag:
 Præsentation fra dagen med program
 Projektbeskrivelse
Beslutning:
 Styregruppen tog orienteringen til efterretning
 Arbejdsgruppen arbejder videre med udviklingsprojektet
11. Møde i Koordinationsforum 19/4
Baggrund:
Der er afholdt møde i det tværkommunale Koordinationsforum den 19. april i KL. Punkter var
bl.a:
 Justering af rammeaftalekonceptet,
 Kofoedsminde,
 Dialogmøde om Synscenter Refnæs,
 Sikrede afdelinger/melding fra KBH
Hovedpunkter omkring justering af rammeaftalesamarbejdet
• Jf. ØA 17: KL og regeringen enige om ”at undersøge mulighederne for at forenkle de
mekanismer der skal understøtte et effektivt marked, herunder fx rammeaftalerne og
Tilbudsportalen”
• Arbejdsgruppe med KL, Danske regioner og ministerier har gennemført interview med
repræsentanter for rammeaftalerne
• Udarbejdelse af notat med anbefalinger til evt. justering af rammeaftalesamarbejdet.
Resultaterne skal indgå i drøftelserne om aftalen om kommunernes økonomi.
Synspunkter:
• Bred opbakning til at gøre rammeaftalen to-årig
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•
•
•

•

Nuværende fleksibilitet i bekendtgørelsen skal fastholdes
Arbejde med at gøre rammeaftalen mere politisk relevant
Rammeaftalen skal fortsat kunne rumme de meget specialiserede tilbud (driftssikkerhed) og de bredere tilbud som der er stor samhandel omkring
Det skal fortsat være muligt at tage udviklingstemaer op

Hovedpunkter ift. Kofoedsminde – visitation og kapacitet:
• Kortlægning af målgruppen og undersøgelse af Kofoedsmindes forpligtelse til at modtage type 2 dømte.
• Lolland ser en udvikling, hvor der sker en bevægelse af borgere fra de åbne til de lukkede pladser, som er presset af stor overbelægning.
• Presset på de lukkede pladser formodes at skyldes dels ændringer i målgruppen (flere
borgere med udviklingshæmning og misbrug) og dels de incitamenter, som følger af finansieringsmodellen.
• Lolland Kommune har særlig fokus på hvordan målgruppen udvikler sig og det er skrevet ind i samarbejdsaftalen at kommunen skal involveres hvis borgeren ikke er i målgruppen
• Det bør undersøges hvilken pligt Kofoedsminde har ift. at modtage type 2 borgere
• Der bør ske en vurdering af hvorvidt type 2 borgere fortsat bør være omfattet af objektiv finansiering
• Udbredelse og brug af samråd i de enkelte regioner ift. udvikling i målgruppen og
pladsbehov
Der vil på styregruppemødet blive givet en orientering
Indstilling:
Det indstilles:
 At styregruppen tager orienteringen til efterretning
Bilag:
 Referat fra møde i Koordinationsforum i KL 19/4
Beslutning:
 Styregruppen tog orienteringen til efterretning
 Problematikken omkring Kofoedsminde omhandler type 2 domme og herunder antal og
kommunernes anvendelse af placering af type 2 borgere på Kofoedsminde.
12. Etablering af task force til forebyggelse af voldsepisoder på botilbud.
Baggrund:
I efteråret 2016 blev indgået en politisk aftale om en handleplan til forebyggelse af vold på
botilbud. Lovforslaget om socialpsykiatriske afdelinger blev trukket tilbage februar 2017.
I de 5 KKR skal etableres imidlertidige task-forces som skal rådgive botilbud indtil der er etableret nye tilbud til målgruppen. I region Sjælland er arbejdet med at etablere en midlertidig
task force, som skal rådgive botilbud igangsat i april 2017.
I Task
•
•
•
•
•
•

forcen søges følgende repræsenteret:
2 repræsentanter fra behandlingspsykiatrien i Region Sjælland.
3 repræsentanter fra kommunerne, med følgende fagligheder:
Viden om forebyggelse af vold
Misbrugsfaglighed med viden om dobbeltdiagnoser
Viden om forvaltning/administration og
viden om institutionsdrift på området og erfaring fra ledelsesniveauet fra et botilbud på
området
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•

1 repræsentant fra Kriminalforsorgen.

Opgaver
Rådgivningen vil være målrettet de konkrete institutioner og botilbud og vil foregå i tæt dialog
med den konkrete kommunale myndighed. Task forcen bør først inddrages, når alle andre relevante tiltag er prøvet, herunder relevante intern-kommunale initiativer, indhentet rådgivning
fra VISO, behandlingspsykiatri m.fl.
Organisering
Der lægges op til at sekretariatsfunktionen varetages af rammeaftalesekretariatet.
Tidsplan
Der arbejdes mod, at task forcen kan konstituere sig primo juni 2017.
Endelig er der i rammeaftaleregi igangsat en proces for at etablere samråd ift. domfældte udviklingshæmmede, som ligeledes søges inddraget jf. punkt 13.
Indstilling:
Det indstilles:
 At styregruppen tager orienteringen til efterretning
 At styregruppen beslutter nedsættelse af taskforce og herunder konkret sammensætning og kommissorium
Beslutning:
 Styregruppen tog orienteringen til efterretning
 Sagen færdigbehandles på ekstraordinært styregruppemøde ultimo juni.
13. Nedsættelse af Samråd for domfældte udviklingshæmmede i region Sjælland.
Baggrund:
På styregruppemøde 13/1 blev sagen behandlet på baggrund af indstillingfra arbejdsgruppen.
Styregruppen at arbejdsgruppen under netværksgruppen voksne handicappede kommer med
oplæg til næste styregruppemøde og herunder bl.a. forventet antal sager og Kriminalforsorgens rolle samt evt. oplæg om honorar.
Punktet er efterfølgende blevet udsat til mødet 19/5 og det er besluttet at repræsentanter for
arbejdsgruppen deltager under punktet og fremlægger sagen .
Styregruppen overvejer relevante repræsentanter fra egen kommune forud for styregruppemødet.
Indstilling:
Det indstilles:
 At Styregruppen drøfter og beslutter at nedsætte et samråd for domfældte udviklingshæmmede i region Sjælland og herunder udpeger formand for samrådet.
 At styregruppen drøfter samrådets arbejde og den videre proces ift. udarbejdelse af en
mere detaljeret beskrivelse af samrådets sagsarbejde, vedtægter og økonomi.
Bilag:
 Indstilling til nedsættelse af Samråd for domfældte udviklingshæmmede i region Sjælland.
Beslutning:
 Styregruppen er positiv ift. nedsættelse af samråd
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Ift. økonomien er flere mulige modeller og herunder takst og objektiv finansiering eller
en kombination
Arbejdsgruppen udarbejder to økonomimodeller for hhv. takst og objektiv finansiering
til næste styregruppemøde.
Arbejdsgruppen fremsender plancher fra deres oplæg på styregruppemødet 19/5
Sagen færdigbehandles på ekstraordinært styregruppemøde ultimo juni efter oplæg fra
arbejdsgruppen.

14. Rammeaftale 2016 og 2017: Status på 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 styregruppemødet 17/3, blev besluttet at fokusområdet 2016 om kontanthjælpsreformen
afrapporteres på næste styregruppemøde. Odsherred er tovholder for arbejdet.
Afrapporteringen for 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
Der er nedsat en arbejdsgruppe og udarbejdet kommissorium for fokusområdet 2017 om
hjemløshed/socialt udsatte, hvor Slagelse er tovholder.
Indstilling:
Det indstilles:
 At styregruppen tager orienteringen til efterretning og godkender kommissorierne for
det videre arbejde med fokusområderne.
Bilag:





Afrapportering om
Afrapportering om
Kommissorium for
Kommissorium for

fokusområdet
fokusområdet
fokusområdet
fokusområdet

om kontanthjælpsreformen – eftersendes
2016 om psykiatriområdet
2017 om psykiatri
2017 om hjemløshed/socialt udsatte

Beslutning:
 Styregruppen tog orienteringen til efterretning
 Afrapporteringerne omkring fokusområderne om kontanthjælpsreformen og psykiatriområdet 2016, behandles på ekstraordinært styregruppemøde ultimo juni.
 Kommissorierne om fokusområderne 2017 om psykiatriområdet og hjemløshed/socialt
udsatte behandles på ekstraordinært styregruppemøde ultimo juni.
15. Nyt fra Netværksgrupperne
Baggrund:
Netværksgruppen Voksne sindslidende og netværksgruppen Voksne handicappede har afholdt
møde 18/4 og Økonomigruppen har afholdt møde 4/5.
Netværksgruppen Børn og Unge har på bestilling fra styregruppen udarbejdet vedhæftede
kommissorium om styrkelse af anbringelser i plejefamilier. Der har tidligere været arbejdet
med området som fokusområde jf. link.
Der vil på mødet blive givet en orientering.
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Bilag:
 Referater fra møder i netværksgrupperne
 Kommissorium om styrkelse af familieplejeanbringelser
 Tidligere arbejde med området som fokusområde
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_66737/cf_202/sag_2.PDF
Indstilling:
Det indstilles:
 At styregruppen tager orienteringen til efterretning
Beslutning:
 Styregruppen tog orienteringen til efterretning
16. Nyt fra K17
K17 har afholdt møde 31. marts og afholder næste møde 2. juni
Der vil på mødet blive givet en orientering
Bilag:
 Referat fra møde i K17 31. marts
Indstilling:
Det indstilles:
 At styregruppen tager orienteringen til efterretning
Beslutning:
 Styregruppen tog orienteringen til efterretning
17. Nyt fra KKR
KKR har afholdt møde 25. april og afholder næste møde 12. juni
Bilag:
 http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_82687/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sjlland_den_25.PDF
Indstilling:
Det indstilles:
 At styregruppen tager orienteringen til efterretning
Beslutning:
 Styregruppen tog orienteringen til efterretning
18. Nyt fra Sekretariatet
Der vil på mødet blive givet en orientering
Indstilling:
 Det indstilles at styregruppen tager orienteringen til efterretning
Beslutning:
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Styregruppeformand og direktør i Næstved Bruno Lind går på pension pr 1/7.
Det er indstillet til K17 at formandsposten for styregruppen overgår til Slagelse og sekretariatet virksomhedsoverdrages til Slagelse

19. Sager til næste møde:
Følgende sager udsættes til næste møde:
 Misbrugsprojektet IV: Kommunernes misbrugsbehandling i region Sjælland
- Statusundersøgelse vedr. kvalitet og sammenhæng i misbrugsbehandlingen og vedr.
klyngesamarbejdet mellem kommunerne
 Hjerneskadeprojektet III – resultater fra spørgeskemaundersøgelse 2017
20. Evt.
Det foreslås at der afholdes et ekstraordinært styregruppemøde i sidste halvdel af juni efter
mødet i KKR 12/6 er afholdt.
Ekstraordinært styregruppemøde afholdes 26/6, 15-17 i Roskilde
Næste ordinære styregruppemøde er 18.august i Slagelse
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