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Dagsordenspunkter til styregruppemøde 9/2
Dagsordenen er inddelt i punkter til indstilling/beslutning og orientering. Punkterne om nyt fra
hhv. netværksgrupper/arbejdsgrupper, K17 og KKR samt styregruppe og sekretariat er faste
orienteringspunkter.
1. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 8/12
A) Punkter til indstilling/beslutning:
2. Rammeaftale 2018-2019, fokusområder og tidsplan
- Opfølgning på Direktørmøde 9/2
3. Nyt fra Socialtilsyn Øst: Orientering om budgetanalyse 2017
4. Nyt fra Socialtilsyn Øst: Orientering om evaluering af tilsynsreformen
5. Markedsmodning: Evaluering af udbudsprocessen omkring botilbud
6. Revision af standardkontrakter
7. Anvendelsen af regelsættet om lukning af institutioner
B) Punkter til orientering
8. Forslag til det fremtidige rammeaftalearbejde og styregruppens rolle mv.
- Samarbejde med sundhedsaftalen
9.Status for etablering af nye psykiatriske afdelinger/særlige pladser
- Tidsplan og økonomi
10 . Status for samråd for domfældte udviklingshæmmede
11. Nyt fra Netværksgrupper og arbejdsgrupper
12. Nyt fra K17 og KKR
13. Nyt fra Styregruppen og Sekretariatet
14. Punkter til næste møde
• Årsrapporter fra netværksgrupperne
• Afrapportering på fokusområdet om hjemløshed/socialt udsatte
• Afrapportering om udfordringer i samarbejdet mellem kommuner og den regionale psykiatri
15. Evt.
Næste møde 16/3-2018 i Slagelse

1. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 8/12-2017
Indstilling:
Sekretariatet indstiller:
• At styregruppen godkender referatet fra 15/9-2017
Bilag:
• https://rs17.dk/media/14298/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_08122017_revideret.pdf
Beslutning:
• Referatet blev godkendt
A) Punkter til indstilling/beslutning:
2. Rammeaftale 2018-2019, fokusområder og tidsplan
- Opfølgning på Direktørmøde 9/2
Baggrund:
Der afholdes direktørmøde om rammeaftalen 9/2 for at involvere den bredere direktørkreds i
arbejdet og herunder med fokusområderne. På styregruppemødet 8/12 blev det besluttet at
direktørmødet skal være et fagligt symposium med basis i rammeaftalen med faglige diskussioner koblet til fokusområderne og med eksterne oplæg. Der er efterfølgende taget kontakt til
Socialstyrelsen og Fredericiamodellen som holder oplæg om hhv. Recovery og Fredericiamodellen (Din Indgang), som indledning til drøftelserne.
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen drøfter resultaterne fra direktørmødet og herunder ift. arbejdet med
fokusområder 2018-2019
• At styregruppen drøfter den videre proces omkring fokusområderne 2018-2019 og herunder organisering og tidsplan.
Bilag:
•
•
•
•
•
•
•

Indbydelse til direktørmødet 9/2
Program for direktørmødet 9/2
Faktablad om Rammeaftale Sjælland (1 side)
Rammeaftalens fokusområder i udviklingsstrategien og styringsaftalen (2 sider)
Link til materiale om Recovery: https://vidensportal.dk/voksne/recovery
Link til materiale om Fredericiamodellen (Din indgang):
http://www.kl.dk/Sundhed/Din-Indgang-id229044/
Link til Rammeaftale 2018-2019
https://rs17.dk/media/13347/rammeaftale_14.06.17.pdf

Drøftelse:
• Det blev drøftet at afholde en midtvejskonference for politikerne om rammeaftale 20182019 med belysning af problematikker og anvisning af løsninger (f.eks. din indgang)
• Der var enighed om at forskellige fokusområder kan gribes forskelligt an
• Eksempelvis kan fokusområde 1 om ”Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende” se på nye metoder til borger/brugerinddragelse og borgerinddragelse på
en anden måde med præsentation af god praksis etc.. F.eks. kan der skabes en markedsplads hvor man kan blive præsenteret for forskellige metoder/måder og udfordringer ift. borgerinddragelse og herunder hvordan man lytter til bestemte borgergrupper.
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Beslutning:
• Formandsskabet og sekretariatet udarbejder forslag til behandling af fokusområderne i
udviklingsstrategien på baggrund af drøftelserne på direktørmødet.
• I 2018 udsendes spørgeskemaer til kommunerne omkring udvikling i udbud/efterspørgsel indenfor rammeaftalens paragrafområder og målgrupper for 2019.
• Næste direktørmøde afholdes i efteråret 2018 og har fokus på styring og styringsinformation jf. rammeaftalens fokusområder i styringsaftalen.
3. Nyt fra Socialtilsyn Øst: Orientering om Socialtilsyn Østs Budgetanalyse 2017
Følgende er modtaget fra Socialtilsyn Øst
Baggrund:
KKR Sjælland besluttede på møde den 6. februar 2017, at igangsætte en budgetanalyse af Socialtilsyn Øst som følge af stigningen i Socialtilsyn Østs takster fra 2016 til 2017.
KKR Sjælland blev på møde i august 2017 orienteret om fremdriften i analysen. RS17 og K17
var ligeledes orienteres på deres møder inden KKR mødet i august.
Der har været nedsat en styregruppe med deltagelse fra Socialtilsyn Øst, Holbæk Kommune,
Slagelse Kommune og Guldborgsund kommune.
I budgetanalysen af Socialtilsyn Øst er takstudviklingen gennemgået og sammenlignet med de
øvrige socialtilsyn. Gennemgangen viser, at takstniveauet, som i 2015 og 2016 var stort set
det samme som de øvrige tilsyn, i 2017 blev hævet og dermed blev det højeste blandt de fem
socialtilsyn. Taksterne er i 2018 blevet reduceret men er fortsat det højeste blandt de fem tilsyn. Det skyldes, at taksterne har været for lave i 2015, og at der derfor har været et væsentlig underskud, der har skulle indregnes i taksterne for 2017. Fra 2019 forventes der en yderligere reduktion af taksten, som følge af allerede igangsatte omkostningsreduktioner. Eksempler
herpå spænder bredt fra ændringer i ledelsesstruktur og antal ledelseslag til reduktion af rengøringsniveau med mere.
Budgetanalysen viser, at den primære grund til stigningen i Socialtilsyn Østs takster fra 2016
til 2017 skyldes underskud i tidligere år. Baggrunden for underskuddet skal findes i, at Socialtilsyn Øst fra 2014 til 2016 har budgetteret med indtægter for en række tillægstakster, som
efterfølgende har vist sig ikke at kunne realiseres. Det kan således konstateres, at Socialtilsyn
Øst i de første implementeringsår ved budgetlægningen ikke har haft tilstrækkelig viden om
særligt de forventede indtægter. De manglende indtægter medførte et underskud i 2015 på 6
mio. kr., som skulle indregnes i taksten for 2017, hvilket medførte en takststigning.
Benchmark med de øvrige socialtilsyn indikerer endvidere, at der er forhold, der gør, at taksterne for Socialtilsyn Øst ligger lidt højere end for de øvrige tilsyn – også når taksterne i 2019
igen kommer på et nyt lavere niveau. Budgetanalysen peger på følgende forhold, som har betydning:
De geografiske forhold
Som følge af Region Sjællands geografi har Socialtilsyn Øst to fysiske lokationer – Holbæk og
Nykøbing Falster. Endvidere har Socialtilsyn Øst tilsynsforpligtelsen i forhold til Hjørring Kommune. Begge forhold har betydning for omkostningsstrukturen i Socialtilsyn Øst. Sammenlignet med de øvrige tilsyn er Socialtilsyn Øst særligt udfordret på geografien. Udgifterne beløber
sig til 1,6 mio. kr. årligt. Dette er dog forhold, som ikke umiddelbart kan ændres, hvorfor der
ikke kan opgøres besparelsespotentiale på dette område.
Højt lønniveau
Budgetanalysen viser at Socialtilsyn Øst har et relativt højt lønniveau, som dog er faldende i
budget 2017 og 2018. Årsagen til det relativt høje lønniveau kan for det første forklares med
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lønniveauet for de medarbejdere, der blev virksomhedsoverdraget ved Socialtilsyn Øst’s etablering. For det andet viser budgetanalysen, at lønniveauet er højere end i socialtilsynene placeret vest for Storebælt. Forskellen kan i høj grad forklares med nærheden til hovedstaden, hvilket alt andet lige giver et højere lønniveau på specialiseret arbejdskraft. Socialtilsyn Øst’s lønniveau svarer nogenlunde til Socialtilsyn Hovedstaden. Havde lønniveauet i budget 2017 i Socialtilsyn Øst været på niveau med de jyske tilsyn ville det have medført takster og niveau for
objektiv finansiering, som ville have været mellem 6,6 og 6,7 pct. lavere end de udmeldte takster.
Huslejeniveau
Der har i 2015 og 2016 været relativt høje huslejeomkostninger. Socialtilsyn Øst er flyttet pr.
1. december 2017, dels for at sikre lavere husleje og dels som følge af en omorganisering af
ejendomsmassen i Holbæk Kommune. Huslejen er som følge af flytningen nedsat med ca. 0,4
mio. kr. Endvidere blev der allerede i 2017 realiseret en reduktion i ejendomsomkostningerne
svarende til ca. 0,7 mio. kr. Samlet er ejendomsomkostninger reduceret med 1,1 mio. kr. fra
2016 til 2018. Lavere ejendomsomkostninger ville naturligvis have nedbragt Socialtilsyns Østs
samlede omkostninger, hvilket ville have haft betydning for takstfastsættelsen. Havde ejendomsomkostningerne i 2015 og 2016 været som ejendomsomkostningerne i 2018, vurderes
det, at takstniveau og objektiv finansiering ville have været henholdsvis ca. 1,3 pct. lavere i
2015, 1,7 pct. lavere i 2016 og under 1 pct. lavere i 2017.
Samme effektivitet som de fire andre socialtilsyn
Når der sammenlignes med de fire øvrige tilsyn kan det konstateres, at Socialtilsyn Øst ikke
afviger væsentligt fra de andre socialtilsyn, hvis der sammenlignes på antal tilbud/plejefamilier
pr. årsværk.
Tilsynschef Henriette Lindberg deltager under dette punkt
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen tager orienteringen til efterretning
• At sagen videresendes til K17 og KKR.
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning i det sagsfremstillingen til K17 og KKR
tilføjes de perspektiver der er fremkommet under styregruppens drøftelser: Herunder
tilføjes perspektiver omkring huslejespørgsmålet og anvendte opkrævningsmetoder, da
der er opkrævet husleje med to forskellige og overlappende metoder.
• Holbæk Kommune har besluttet at sagen først fremsendes til K17 mødet i juni
4.Nyt fra Socialtilsyn Øst: Orientering om evaluering af tilsynsreformen
Følgende er modtaget fra Socialtilsyn Øst
Baggrund
Der er igangsat en evaluering af tilsynsreformen, der resulterede i lov om socialtilsyn og deraf
etableringen af 5 socialtilsyn i Danmark.
Den politiske intention med tilsynsreformen i 2013 var, at der skulle ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud m.v.
• Et mere professionelt og uafhængigt tilsyn.
• Fra tilfældige indsatser til systematisk inddragelse af viden
• Borgeren i centrum.
• Alle sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud skal godkendes.
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•

Bedre styr på økonomien.

I forbindelse med den politiske aftale blev det aftalt, at der skulle foretages en midtvejsevaluering i 2015 / 2016 og en slutevaluering i 2018.
Midtvejsevalueringen resulterede i en mindre revision af lov om socialtilsyn. En lovændring,
der havde virkning fra 1. jan. 2018. Lovændringen bestod af flg.:
Ændringer i socialtilsynet s opgaveportefølje:
• Efterskoler med under 9 pladser indgik ikke længere i socialtilsynet tilsynsportefølje.
• § 85 tilbud, der skulle være i socialtilsynet tilsynsportefølje, blev udvidet til at der ikke
længere var krav om kommunal visitation til boligdelen, men stadig 4 betingelser:
• Boform som ikke er døgntilbud eller friplejebolig (dvs. privat ejede og lejede boliger er
nu også omfattet).
• Der skal være servicearealer og støtten skal ydes af fast personale.
• Støtten skal i væsentligt omfang være efter § 85.
• Målgruppen er personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige
sociale problemer.
• Skærpelser i lovgivningen vedr. godkendelse og tilbagekaldelse af godkendelsen.
• En justeret kvalitetsmodel.
Efter at de 5 socialtilsyn har været i drift i 4 år er der, som politisk aftalt, igangsat en slutevaluering af tilsynsreformen. Slutevalueringen forventes i vid udstrækning, at være en gentagelse af midtvejsevalueringen.
Evalueringen vil omfatte:
• En række analyser af data fra Socialtilsynene om:
• Tilbudsstruktur og sanktioner.
• Kvalitetsmodellen.
• En lang række manuelle andre data, eks. whistleblowerfunktionen, antal personaleog
sammensætning i Socialtilsynene.
• Data fra Ankestyrelsen om klagesagsbehandling.
• Høring af interessenter.
• Spørgeskema fra Ankestyrelsen til alle tilbud og plejefamilier.
I henhold til den viden Socialtilsyn Øst p.t. har vil resultatet af evalueringen blive udsendt i en
evalueringsrapport i 2. kvartal 2018, hvorefter der være politiske behandling fa evalueringen i
juni 2018.
Tilsynschef Henriette Lindberg deltager under dette punkt.
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen tager orienteringen til efterretning
• At sagen videresendes til K17 og KKR
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning
• Sagen videresendes til K17 og KKR
• Rammeaftale Sjælland deltager i evaluering af tilsynsreformen på møde i Socialstyrelsen 6/3

5. Markedsmodning: Evaluering af udbudsprocessen omkring botilbud
Følgende er modtaget fra Holbæk

Side 6 af 13 sider

Baggrund:
Holbæk Kommune har som tovholder på FUS-udbuddet af køb af pladser på opholdssteder og
døgninstitutioner til uge mellem 15 og 23 år forestået en evaluering af udbudsprocessen. Udbudsprocessen endte med en annullering af udbuddet i juni 2017.
Evalueringen har blandt andet omfattet, hvorvidt det specialiserede socialområde egner sig til
udbud i lyset af, at området er takstfinansieret, og at markedet er kendetegnet ved en Tilbudsportal og mange regionalt og kommunalt drevne tilbud. Evalueringen har også omfattet, om
der er elementer i udbudsdesignet og/eller udbudsprocessen, der kan have haft indvirkning på
tilbudsgivernes prissætning.
Evalueringen har inddraget de leverandører, der afgav tilbud. Det har desuden været forsøgt
at indgå i en dialog med Landsforeningen af opholdssteder (LOS), der var meget aktiv på sine
medlemmers vegne igennem hele forløbet.
På mødet vil afdelingsleder i Indkøb i Holbæk Kommune Anders Brøndum fremlægge resultaterne af evalueringen og vil i forlængelse heraf orientere om, hvilke tiltag Holbæk Kommune
har iværksat for at optimere indkøbene på det sociale område som alternativer til udbud. Tiltagene omfatter forhandling og brugen af standardiserede kontraktskabeloner opdelt på Servicelovens paragraffer.
Indstilling
Det indstilles:
• At styregruppen tager orienteringen til efterretning
• At styregruppen drøfter det hensigtsmæssige i fremtidige fællesudbud på det sociale
område
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning
• Ift. evt. fremtidige fælles udbud er det Holbæk kommunes vurdering at det i så fald
skal gøres i meget mindre målestok. Der er udfordringer i at gå på tværs af kommunegrænser, da ydelser har nærområdetilknytning.
• Holbæk kommune anbefaler at man i kommunerne anvender standardkontraktskabeloner med forhandling af priser og kontraktvilkår som alternativ til udbud.
6.Revision af standardkontrakter
Følgende er modtaget fra Region Sjælland
Baggrund:
Der fremlægges forslag om, at standardkontrakterne revideres, herefter der iværksættes en
implementeringsindsats i region Sjælland.
De 17 kommunalbestyrelser i region Sjælland og Regionsrådet indgik i forbindelse med Rammeaftale 2014 aftale om anvendelse af standardkontrakter ved køb og salg af pladser mellem
kommuner indenfor region Sjælland og ved køb af pladser fra private tilbud/udbydere.
Standardkontrakterne er obligatoriske ved køb og salg af pladser i region Sjælland og det anbefales standardkontrakterne anvendes ved indgåelse af aftaler om køb og salg mellem kommuner i region Sjælland og kommuner udenfor region Sjælland.
Standardkontrakterne er udarbejdet af Styregruppen for rammeaftalen i 2013 med udgangspunkt i kontraktforslag fra KL. Der blev udviklet standardkontrakter for henholdsvis børne- og
voksenområdet i region Sjælland som en del af styringsaftalen.
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Region Sjælland har som leverandør anvendt standardkontrakterne siden 2014 og har indhentet stor erfaring i anvendelsen af standardkontrakterne. Region Sjælland har, med orientering
til Styregruppen for Rammeaftalen, tidligere revideret standardkontrakter for henholdsvis
børne- og voksenområdet. Ændringerne har ikke været af principiel karakter men præciseringer, der skulle lette anvendelsen af kontrakterne. De reviderede standardkontrakter indgår i
Rammeaftale 2018.
Region Sjælland ser et behov for en indholdsmæssig revidering af standardkontrakterne på
baggrund af erfaringerne med kontrakterne. Det anbefales, at der nedsættes en arbejdsgruppe
på tværs af kommunerne og Region Sjælland, der har til opgave, at revidere kontrakterne bl.a.
i henhold til gældende lovgivning.
Det anbefales endvidere, at arbejdsgruppen udarbejder en implementeringsstrategi, da Region
Sjælland oplever kommuner fra region Sjælland, som ikke vil anvende standardkontrakten
men henviser til egen ”kommunekontrakt”. Det skal i den forbindelse nævnes, at disse ”kommunekontrakter” på væsentlige punkter adskiller sig fra standardkontrakten og er i modstrid
med dele af Takstaftalen.
Indstilling:
Det indstilles:
• At Styregruppen nedsætter en arbejdsgruppe på tværs af kommuner i region Sjælland
og Region Sjælland, som har til opgave at revidere de nuværende standardkontrakter
samt udarbejde en implementeringsstrategi for de nye standardkontrakter.
Beslutning:
• Styregruppen tiltrådte indstillingen og drøftede herunder at der i revisionsprocessen
både bør drøftes form og indhold.
• Styregruppen drøftede derudover at der i revisionsprocessen bør indgå overvejelser om
at standardkontrakterne udover de faglige målsætninger også kan rumme andre målsætninger og herunder strategiske målsætninger.
• Sekretariatet indhenter eksempler på anvendte kontrakter fra de øvrige rammeaftalesekretariater og fra kommunerne.
• Sagen behandles igen på næste styregruppemøde 16/3
7.Anvendelsen af regelsættet om lukning af institutioner
Baggrund:
Holbæk kommune og Odsherred kommune har behov for, at Styregruppen for Rammeaftalerne
drøfter fortolkningen og anvendelse af bestemmelserne i Rammeaftalerne om lukning af institutioner.
Problemet er opstået i forbindelse med, at Holbæk kommune nedlægger tre gamle utidssvarende institutioner og erstatter dem med et nyt og mere tidssvarende byggeri.
Der er forskellig opfattelse af, hvordan man skal opfatte opførelsen af erstatningsbyggeri for
én eller flere utidssvarende institutioner. Er dette/opførelse af erstatningsbyggeri udtryk for en
’lukning’ af en institution i rammeaftalens forstand eller er det videreførelse institutionen, ’blot’
i en ny ramme.
Det er Odsherreds kommunes opfattelse, at der med regelsættet om lukninger af institutioner
er tænkt på situationer, hvor målgruppen til det pågældende tilbud ikke længere eksisterer eller det ikke længere er muligt at finde borgere/kommuner, der ønsker at anvende det konkrete
tilbud og at økonomien/driften i tilbuddet derfor ikke længere hænger sammen.
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Reglerne om lukning har efter Odsherreds opfattelse ikke været tænkt anvendt ved opførelse
af erstatningsbyggeri. I forbindelse med opførelses af erstatningsbyggeri kan der være udgifter, som taksterne ikke har kunnet rumme eller forudse. Denne situation er der taget højde for
i regelsættet om takstberegning. Odsherred kommune anerkender derfor taksterne kan stige i
en periode som følge af særlige omkostninger ved erstatningsbyggeri.
Problemstillingen er rejst af Odsherred kommune ved sidste møde i den ’gamle’ Styregruppe
ultimo juni 2017 og ved første møde i den nye Styregruppe medio august 2018. Det blev her
aftalt at Holbæk og Odsherred tog en drøftelse af problemstillingen og herefter vendte tilbage
til Styregruppen. Holbæk og Odsherred har afholdt møde kort før jul 2017 og er enige om, at
bringe spørgsmålet op i Styregruppen for at høre Styregruppens vurdering.
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen tager orienteringen til efterretning
• At styregruppen drøfter fortolkningen og anvendelsen af rammeaftalens bestemmelser
om lukning af institutioner
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning
• Ift. fortolkning og anvendelse af rammeaftalens bestemmelser om lukning af institutioner blev det drøftet at benytte tilsynsvurdering som pejlemærke f.eks. nygodkendelser.
• Socialtilsyn Østs tilsynschef og styregruppens formand udarbejder forslag til retningslinjer.
B) Punkter til orientering
8. Forslag til det fremtidige rammeaftalearbejde og styregruppens rolle mv.
- Samarbejde med sundhedsaftalen
Baggrund:
På styregruppemødet 8/12 under drøftelsen om fremtidige rammeaftalesamarbejde og styregruppens rolle, blev det drøftet og besluttet at der ift. sundhedsaftalen skal skabes et samlet
billede af organiseringen på hhv. sundhedsaftaleområdet og rammeaftaleområdet og at der
indledes en dialog med sundhedsområdet.
Der er afholdt 1. møde mellem rammeaftalesekretariatet og sundhedssekretariatet 10/1-2018
hvor der er udarbejdet overblik over de to organiseringer og herunder organisationsdiagrammer ift. at få afdækket og drøftet snit- og samarbejdsflader mellem de to områder.
Efterfølgende er der er 19/1 afholdt 1. møde mellem sundhedsaftalens og rammeaftalens formandskab, hvor der blev drøftet samarbejde på fælles relevante områder indenfor socialområdet og sundhedsområdet med koordination og mulighed for videndeling og fælles initiativer
mv. Det blev besluttet at fortsætte møderækken og at indkalde til fælles temamøde om rammeaftalen og sundhedsaftalen mellem de kommunale repræsentanter i sundhedsforum og styregruppen for rammeaftalen i ultimo april/primo maj, da der afholdes møde i sundhedsgruppen
20/5.
Næste møde mellem formandskaberne afholdes 22/3 og sekretariaterne afholder møde 23/2.
Temamøde om rammeaftalen og sundhedsaftalen afholdes 4/5, 12.30-14.30 i Slagelse.
Indstilling:
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•

Det indstilles at styregruppen tager orienteringen til efterretning

Bilag:
• Dagsorden til møde mellem sundhedsaftalens og rammeaftalens formandskab 19/1.
• Oversigt over organisation og indhold i rammeaftale Sjælland
• Organisationsdiagram for Sundhedsaftalen
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning
9.Status for etablering af nye psykiatriske afdelinger/særlige pladser
- Tidsplan og økonomi
Baggrund:
Folketinget har den 8.6.2017 vedtaget, at regionerne skal: ”etablere særlige pladser på psykiatriske afdelinger som en del af deres sygehusvæsen”. For Region Sjælland betyder det oprettelse af 23 pladser i Psykiatrien. Der er i regi af region Sjælland nedsat en styregruppe i forhold til processen med at få etableret pladserne og med kommunal repræsentation af Christian
Harsløf og Jakob Bigum Lundberg. Under styregruppen er etableret en visitationsarbejdsgruppe til fastlæggelse af visitationsretningslinjer, hvor kommunerne ligeledes er repræsenteret af Kalundborg og Vordingborg.
Der er afholdt møder i styregruppen for de særlige pladser 29/9-2017, 26/10-2017, 12/122017 og 18/1-2018. Der er afholdt møder i visitationsarbejdsgruppen 14/11-2017, 21/11-2017
og 5/1 2018. Region Sjælland har pr. 10/1 fremsendt nyhedsbrev om de særlige pladser og pr.
26/1 invitation til fællesmøde om de særlige pladser 1/3. Status pr. medio januar er at visitationsforum forventes på plads 1/3 og at de første 7 pladser forventes at åbne 1/6.
Der er i regi af KL nedsat en tværregional følgegruppe ift. de særlige pladser med repræsentation af rammeaftaledirektører og sekretariater samt KKR-sekretariater og KL. Gruppen har afholdt møder 9/11-2017 og 19/12-2017 og fortsætter med regelmæssige møder til pladserne er
etableret med næste møde 27/2. Kommunerne i region Sjælland repræsenteres af Christian
Harsløf fra rammeaftalegruppen og Jakob Bigum Lundberg fra sundhedsaftalegruppen.
Med hensyn til takst- og opkrævningsdelen ift. de særlige pladser har Region Sjælland udarbejdet forslag til aftale om opkrævning af de særlige pladser i psykiatrien. Styregruppen har
på møde 8/12-2017 foreløbigt godkendt aftalen på det foreliggende grundlag, da den endelige
betalingsbekendtgørelse afventes.
Bekendtgørelsen om kommuners betaling og bekendtgørelsen om en samlet plan er vedtaget
18/12-2017. Af § 3 i betalingsbekendtgørelsen fremgår at regionsrådet kan opkræve betaling
for ubenyttede pladser. Dette kan tolkes som at der er lokalt aftalerum, men spørgsmålet er
hvor stort aftalerummet er.
Christian Harsløf orienterer under dette punkt.
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen tager orienteringen til efterretning.
Bilag:
• Referat fra møde i styregruppen for de særlige pladser 12/12-2017
• Notat om visitation til særlige pladser i psykiatrien i Region Sjælland
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Bekendtgørelse om kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk
afdeling: https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=196439
Bekendtgørelse om en samlet plan for patienter med ophold på en særlig plads
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1650
Referat fra møde i følgegruppen for de særlige pladser i KL 19/12-2017
Nyhedsbrev om de særlige pladser fra region Sjælland 10/1
Dagsorden til møde i styregruppen for de særlige pladser 18/1
Invitation til fællesmøde om de særlige pladser 1/3

Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning
• Der udpeges en fast kommunal repræsentant til visitationsforum vedrørende de særlige
pladser.
• I udvælgelsen lægges vægt på at det er en erfaren visitator/virksomhedsleder på psykiatriområdet.
• Der blev på mødet lagt op til at det er en funktion der går på omgang mellem kommunerne.
10 . Status for samråd om domfældte udviklingshæmmede
Baggrund:
KKR Sjælland tiltrådte 11/10 styregruppens indstilling om at der etableres et samråd for domfældte udviklingshæmmede organiseret med Næstved som tovholder/sekretariat og med en
takstfinansieringsmodel. Samrådet finansieres via en takstmodel med en forventet pris på 1520.000 pr. sag. Der forventes ca. 30 sager og Næstved varetager sekretariatsopgaven uafhængigt af antal sager.
5/12-2017 er afholdt 1. møde i samråd for domfældte udviklingshæmmede med deltagelse af
repræsentanter fra Næstved, Slagelse, Lolland og Rammeaftalesekretariatet. Formålet med
mødet var opstart af samrådet for domfældte udviklingshæmmede og herunder indledende
drøftelser omkring organisering, økonomi og tidsplan
29/1 er afholdt konstituerende møde i samråd for domfældte udviklingshæmmede.
Formålet med mødet er konstituering af samrådet for domfældte udviklingshæmmede med
drøftelse og udarbejdelse af kommissorium og det videre arbejde. Slagelse Kommune, Lolland
Kommune og Næstved kommune er repræsenteret sammen med Region Sjælland. Samrådet
udarbejder nyt kommissorium til styregruppemødet 16. marts, så samrådet kan være køreklar
1. april. Det er besluttet at køre prøvesager med de første tre sager med en a conto pris på
15.000 kr. Den 11. april holdes kick of/temadag om samrådet for at gøre opmærksom på det
nye tilbud og invitation følger. Opgaven er hermed endeligt overgivet til Næstved som har sekretariatsopgaven mv.
Bilag:
• Referat fra konstituerende møde i samråd for domfældte udviklingshæmmede 29/1
Beslutning:

•

Styregruppen tog orienteringen til efterretning

11. Nyt fra Netværksgrupper og arbejdsgrupper
Baggrund:
Siden sidste styregruppemøde 8/12-2017 er afholdt følgende netværksgruppemøder:
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Netværksgruppen Voksne Sindslidende har afholdt møde 19/1
Netværksgruppen Voksne Handicappede har afholdt møde 30/1
Ift. hjerneskadeprojektet blev det på styregruppemøde 8/12-2017 besluttet at netværksgruppen Voksne handicappede kommer med konkrete forslag ift. anbefalingerne. Netværksgruppen
har på møde 30/1 besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe der kan konkretisere netværkets
forslag til handlinger ifbm. hjerneskaderapporten. Der vil blive givet en status på styregruppemøde 16/3.
Tovholderen for Børn og Unge Margit Næsby er gået på pension og Roskilde tilbyder at fortsætte som tovholderkommune med Børne- og ungechef Kristina Mikkelsen som ny tovholder
for netværket.
På næste styregruppemøde 16/3, fremlægger netværksgrupperne deres årsrapporter. Afrapportering på fokusområdet om hjemløshed/socialt udsatte og afrapportering om udfordringer i
samarbejdet mellem kommuner og den regionale psykiatri, fremlægges ligeledes på styregruppemøde 16/3.
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen tager orienteringen til efterretning
• At styregruppen beslutter tovholder for netværksgruppen Børn og unge
Bilag:
• Referat fra møde i netværksgruppen Voksne Sindslidende 19/1.
https://rs17.dk/media/14388/2018-01-19_referat.pdf
• Referat fra møde i netværksgruppen voksne handicappede 30/1.
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning
• Styregruppen besluttede at Roskilde indtil videre fortsætter som tovholder for netværksgruppen børn og unge
12. Nyt fra K17 og KKR
Baggrund:
K17 har afholdt sidste møde 1/12-2017 og afholder næste møde 2/3-2018
K17s mødekalender 2018
• 2/3
• 1/6
• 31/8
• 2/11
KKR har afholdt konstituerende møde 22/1 og afholder næste møde 19/3
KKRs mødekalender for 2018 er besluttet på møde den 22. januar:
• 19/3
• 22/6
• 12/9
• 14/11
Der vil på mødet blive givet en orientering
Bilag:
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Referat fra møde i K17 1/12-2017
Referat fra møde i KKR 22/1-2018
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_85344/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sjlland_den_22.PDF

13. Nyt fra Styregruppen og Sekretariatet
Der vil på mødet blive givet en orientering
Styregruppens mødekalender 2018:
• 9/2 Slagelse
• 16/3 Slagelse
• 4/5 Slagelse
• 17/8 Roskilde
• 12/10 Slagelse
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen tager orienteringen til efterretning
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning

14. Punkter til næste møde
• Årsrapporter fra netværksgrupperne
• Afrapportering på fokusområdet om hjemløshed/socialt udsatte
• Afrapportering om udfordringer i samarbejdet mellem kommuner og den regionale psykiatri
15. Evt.
Næste møde 16/3-2018 i Slagelse
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