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Dagsordenspunkter til styregruppemøde 15/5
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 16/3
Punkter til indstilling/beslutning:
2) Rammeaftale 2018-2019
A) Fokusområder i udviklingsstrategien
B) Styringsaftale og økonomianalyse
C) Allonge til rammeaftale 2019: Børnehus, Socialtilsyn og kommunernes tilbagemeldinger
3) Nyt fra Socialtilsyn Øst: Orientering om evaluering af tilsynsreformen
4) Anvendelsen af regelsættet om lukning af institutioner II
5) Fokusområdet om hjemløshed/Socialt udsatte II –
- Arbejdsgruppens anbefalinger ift. presset på § 110 forsorgshjem.
6) Samarbejdet mellem kommuner og den regionale psykiatri II –
- Netværksgruppens anbefalinger
7) Tværkommunal kompetenceudvikling i neuro-rehabilitering af frontpersonale i den kommunale hjerneskadeindsats II
8) Punkter til orientering
A) Revision af standardkontrakter III
B) Møde med Socialstyrelsen 8/5
C) Møde i Koordinationsforum i KL 18/4
D) Status for etablering af nye psykiatriske afdelinger/særlige pladser
E) Nyt fra Netværksgrupper (og arbejdsgrupper)
F) Nyt fra K17 og KKR
G) Nyt fra styregruppen og sekretariatet
9) Koordination og samarbejde mellem socialområdet og sundhedsområdet
- Temadrøftelse om øget samarbejde og koordinering mellem Rammeaftale og Sundhedsaftale
10) Punkter til næste møde
11) Evt.

1. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 16/3-2018
Indstilling:
Sekretariatet indstiller:
• At styregruppen godkender referatet fra 16/3-2018
Bilag:
• https://rs17.dk/media/14556/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_16032018.pdf
Beslutning:
• Referatet blev godkendt
Punkter til indstilling/beslutning:
2. Rammeaftale 2018-2019
A) Fokusområder i udviklingsstrategien
B) Styringsaftale og økonomianalyse
C) Allonge til rammeaftale 2019: Børnehus, Socialtilsyn og kommunernes tilbagemeldinger
Beslutningstema:
Styregruppen skal drøfte og beslutte det videre arbejde ift udviklingsstrategiens fokusområder
Styregruppen skal drøfte den videre proces omkring styringsaftalen og fokusområder.
Styregruppen orienteres om økonomianalysen og drøfter evt. supplerende spørgsmål
Styregruppen skal drøfte allonge til rammeaftale 2019
Baggrund:
A) Fokusområder 2018-2019 i udviklingsstrategien
I rammeaftalens udviklingsstrategi 2018-19 indgår en række fokusområder som temaer der
skal arbejdes med de pågældende år. Fokusområderne for 2018-19 er følgende:
1. Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende - Udviklingsstrategi
2. Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper - Udviklingsstrategi
3. Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil - Udviklingsstrategi
4. Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt - Udviklingsstrategi
Der er 9/2 afholdt direktørmøde med oplæg om recovery og fredericiamodellen (Din indgang)
og drøftelse af fokusområderne i rammeaftalens udviklingsstrategi.
Efterfølgende er på styregruppemøde 16/3 udpeget tovholdere fra styregruppen som udarbejder konkrete handlingsorienterede forslag ift. fokusområderne til næste styregruppemøde 15.
maj og herunder overordnede kommissorier og handlingskataloger samt bemandings- og tidsplan etc. Følgende tovholdere fra styregruppen til fokusområderne i udviklingsstrategien:
• 1. Borgeren først - Slagelse
• 2. Forpligtende samarbejde – Roskilde
• 3. Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil – Næstved
• 4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt – Lejre
• Tovholderne orienterer på mødet om overvejelser bag forslag til kommissorier
Ift. den videre proces for rammeaftalen 2018-2019 blev på styregruppemøde 9/2 drøftet at afholde en midtvejskonference for politikerne om rammeaftale 2018-2019 med belysning af problematikker og anvisning af løsninger (f.eks. din indgang). Midtvejskonferencen er planlagt til
16/11-2018
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B) Styringsaftale: Fokusområder og økonomianalyse
I rammeaftale 2018-2019 indgår en række fokusområder i styringsaftalen, som temaer der
skal arbejdes med de pågældende år. Arbejdet med fokusområderne i styringsaftalen opstartes
i efteråret
Fokusområderne i styringsaftalen er følgende:
5. Vidensdeling om styring - Styringsaftale
6. Styringsdata og information - Styringsaftale
7. Stigende behov for støtte. - Styringsaftale
Medio 2018 udsendes ligeledes redegørelsesskabeloner til kommunernes redegørelser for styringstiltag og takstændringer. VIVE-analysen af børne- og voksenområdet gennemføres fra
april-august 2018
I efteråret 2018 afholdes direktørmøde om styringsinformation jf. fokusområde 5 i rammeaftale 2018-2019 med oplæg fra VIVE samt oplæg om styring og endelig indgår resultaterne fra
kommunernes redegørelse for styringstiltag (og evt. takstændringer) i drøftelserne på mødet.
KKR Sjælland har 12/6-2017 besluttet at "Takstinstrumentet" i form af henstilling over for sælgerkommunerne om en given procent takstreduktion ikke anvendes i 2018, men at KKR Sjælland i stedet opfordrer alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere.
Det er drøftet at anbefale ift. K17 (og herefter KKR) at "Takstinstrumentet" i form af henstilling
over for sælgerkommunerne om en given procent takstreduktion ikke anvendes i 2019, men at
KKR Sjælland i stedet opfordrer alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant
driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og
stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere.
Økonomianalyse 2018 v/VIVE
På møde i KKR Sjælland 11/10-2017, under pkt. 2.5 om styringsinformation på det specialiserede socialområde, tiltrådte KKR Sjælland indstillingen om at de styringsinformationer, der skal
satses på, er følgende:
– Opdatering af benchmarkanalyserne i en reduceret form, bestående af sammenligninger
mellem kommunerne i Region Sjælland, hvad angår 1) udgifter pr. 0-22-årig/18-64-årig, 2)
brugerandele og 3) enhedsudgifter pr. bruger.
– Den kvalitative beskrivelse af styringstiltag gentages
– Kommunerne og regionen bedes om at komme med en redegørelse for takstudviklingen i
forbindelse med offentliggørelsen af taksterne med en beskrivelse og forklaring i de tilfælde
taksterne har ændret sig.
På økonomigruppemøde 16/11-2017, drøftede økonomigruppen økonomi og styring og herunder VIVE-analysen jf. punkt om styringsinformation og fremtidige analyser som behandlet på
møde i styregruppen 15/9, K17 og KKR 11/10. Kontrakt og tilbud fra VIVE er sendt til høring i
økonomigruppen som har stillet følgende spørgsmål til VIVE som er besvaret Økonomigruppen
anførte at der er særlige problematikker på børneområdet som der bør være opmærksomhed
på. Økonomigruppen orienteres og inddrages løbende i analysen.
Efterfølgende er kontrakten med VIVE underskrevet. VIVE-analysen gennemføres fra april-august samtidig med kommunernes redegørelse for styringstiltag. I efteråret 2018 afholdes direktørmøde om styringsinformation jf. fokusområde 5 i rammeaftale 2018-2019 og med deltagelse af VIVE og evt økonomigruppen. Det er besluttet i KKR at kommunerne årligt skal redegøre for takstændringer jf. møde i KKR 11/10, hvor den øvrige del af rammeaftalens flerårige
strategi ligeledes er behandlet.
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På møde i økonomigruppen 4/4 orienterede VIVE om den kommende økonomianalyse med efterfølgende drøftelse og spørgsmål og det blev besluttet at nedsætte en følgegruppe med økonomigrupperepræsentanter fra Roskilde, Næstved og Vordingborg.
Der er pr. ultimo april udsendt registreringsark til høring i følgegruppen som efterfølgende er
udsendt til kommunerne primo maj med deadline for indmeldning af data medio maj.
Tidsplan for VIVE-analysen:
• 29/6: VIVE sender udkast til de to notater til rammeaftalesekretariatet
• Primo august: møde i økonomigruppen
• 17/8: Styregruppemøde –behandling af notatudkastene. VIVE deltager.
• 24/8: VIVE fremsender færdige korrekturlæste notater, så de færdige notater kan sendes med dagsorden til K17.
• 5/9: Rammeaftalesekretariatet sender færdige notater til kommunerne til orientering
samt med dagsorden for KKR-møde
• 10/9: Notaterne offentliggøres på VIVEs hjemmeside
• 12/9: Møde i KKR
C) Allonge til rammeaftale 2019: Børnehus, Socialtilsyn, kommunernes tilbagemeldinger og fælles tekst om lands-og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger
I forbindelse med udarbejdelsen af rammeaftalen for 2018-2019 er i 2017 indhentet oplysninger for 2018 fra kommunerne, Børnehus og Socialtilsyn og endelig indgår en fælles tekst i alle
rammeaftaler om de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger som er et fælles
koordinationsanliggende på tværs af regionerne.
Da rammeaftalen for 2018-2019 er to-årig og dermed også dækker 2019 er der behov for at
opdatere de ovenfor nævnte oplysninger som kun er indhentet i 2017 ift. rammeaftale 2018
På den baggrund er der i foråret 2018 udsendt spørgeskemaer til kommunerne omkring udvikling i udbud/efterspørgsel indenfor rammeaftalens paragrafområder og målgrupper for 2019.
Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelserne samt netværksgruppernes vurdering af udviklingen på deres områder indgår sammen med status for børnehus og tilsyn i en allonge for
2019 til rammeaftale 2018-2019 som behandles i styregruppen, K17 og KKR samt i kommunerne. I allongen indgår også en ny fælles tekst omkring de lands-og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger som er drøftet på møde i det tværkommunale koordinationsforum
18/4-2018. Råudkast til allonge er vedlagt i bilag
Indstilling
Det indstilles:
• At styregruppen drøfter kommissorier for udviklingsstrategiens fokusområder og igangsætter arbejdet
• At styregruppen drøfter processen omkring styringsaftalen og herunder fokusområder
og økonomianalyse samt indhentning af oplysninger om styringstiltag fra kommuner og
takstanbefaling
• At styregruppen drøfter råudkast til allonge til rammeaftale 2019 og herunder anbefalinger fra Socialtilsyn øst samt budget fra Børnehus Sjælland
Bilag:
• Notater/kommissorier om fokusområderne 1,2,3 og 4 fra tovholderne i styregruppen
• Årshjul for Rammeaftale Sjælland:
https://rs17.dk/media/14346/_rshjul_rammeaftale_sj_lland_2018.pdf
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•
•
•

Referat møde i KKR Sjælland 11/10 http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_84362/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-lland_den_11.PDF
Plancher fra VIVES oplæg i Økonomigruppen 5/4
Råudkast allonge til rammeaftale 2019
Forventning til Børnehus Sjællands Budget 2019
Socialtilsyn Østs årsrapport 2017 og bidrag til kommende års rammeaftale
Fælles tekst om de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger
Opsamlinger på kommunernes tilbagemeldinger til rammeaftale 2019 på børneområdet
og voksenområdet (her skal skrives en sammenfatning på 1-2 sider som indgår i allongen, mens selve opsamlingerne vedlægges som bilag til allongen)
Netværksgruppernes tilbagemeldinger

Beslutning:
Styregruppen drøftede og besluttede følgende:
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

2A) Fokusområder 2018-2019 i udviklingsstrategien
Ift. arbejdet med fokusområderne organiserer tovholderne fra styregruppen arbejdskraften og sekretariatet bidrager med forslag til deltagere fra netværksgrupperne mv.
til de enkelte fokusområde-arbejdsgrupper.
Deadline for arbejdet er 1/10-2018. Arbejdet behandles på styregruppemøde 12/10 og
afrapporteres på midtvejskonferencen 16/11.
Sekretariatet sender kommentarer til de enkelte fokusområder til styregruppens tovholdere for fokusområderne
Uddybende om de enkelte fokusområder nedenfor
Fokusområde 1:Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende: (Slagelse)
Afrapportering til midtvejskonference 16/11
Kommissoriet ønskes udbygget med beskrivelse af de 4 punkter omkring inddragelse af
borgere/brugere og pårørende og herunder udbygning med eksempler om dialogbaseret
underretning på børneområdet (Lejre) og Dialogloggen (Næstved)
Styregruppen ser gerne at brugere og pårørende inddrages i arbejdet med dette fokusområde.
Ift. inddragelse af brugere/brugerrepræsentanter overvejes om det skal være en samling af brugere eller en samling af nogle som repræsenterer brugerne
Fokusområde 2: Forpligtende samarbejde (Roskilde)
Der var forslag om at digitalisere dataindsamlingen af oplysninger fra kommunerne
Der skal foretages et servicecheck af skemaer og metoder og herunder forholde sig til
om man kan tænke en anden platform som kan tage højde for at der er hyppige bevægelser
Fokusområdet har bl.a fokus på ”når køber møder sælger” og herunder ønske om fleksibilitet som også afspejles i takststruktur
Fokusområde 3:Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil (Næstved)
Ophæng af omsætning af viden og kompetencer med inddragelse af eksisterende arbejder i rammeaftaleregi og herunder arbejdet omkring de mest specialiserede tilbud med
bl.a. vidensdelingsdag og projekt om prissætning af ydelser der ikke er en plads
Det generelle fra 1-2 trækkes også ned i fokusområde 3
Fokusområde 4: Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt (Lejre)
Udgangspunkt i Socialstyrelsens metodeudbredelsesprogram som præsenteres på
workshop og suppleres med kommuneoplæg.
Workshoppen afholdes i januar 2019
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Ad 2B: Styringsaftale: Fokusområder og økonomianalyse
Ad styringsinformation og økonomianalyse:
Styregruppen besluttede at der indhentes følgende oplysninger fra kommunerne:
• Kvalitativ beskrivelse af styringstiltag (2018)via udsendelse af redegørelsesskabelon til
kommunerne med deadline for besvarelse inden sommerferien. Den tidligere udsendte
redegørelsesskabelon suppleres med spørgsmål om hvilke 3 tiltag der har haft størst
effekt/værdi
• Indhentning af oplysninger om takstudvikling: En redegørelse for (indeværende års)
takster) med en beskrivelse og forklaring i de tilfælde taksterne har udviklet sig om
med deadline for besvarelse inden sommerferien.
• Ift. det fremadrettede belyses muligheden for at anvende digitale platforme til dataindsamling.
2C):Allonge til rammeaftale 2019: Børnehus, Socialtilsyn og kommunernes tilbagemeldinger
Styregruppen besluttede følgende:
• Tilføjelse til fælles tekst om sikrede fra Region Sjælland
• Børnehus-del udbygges med baggrund for takststigning
• Sekretariatet udarbejder og rundsender allonge til styregruppen
3. Nyt fra Socialtilsyn Øst
- Orientering om evaluering af tilsynsreformen
Baggrund
Beslutningstema:
Styregruppen orienteres om evaluering af tilsynsreformen og herunder om kommunemøder
2017 og drøfter formål og indhold ift. kommunemøderne 2018
Følgende er modtaget fra Socialtilsyn Øst:
Sagsfremstilling
Ved etableringen af de 5 Socialtilsyn i 2014 etablerede alle 5 socialtilsyn årlige møder med
kommunerne og i lighed med at socialtilsynene mødes med interesseorganisationer mm..
Dette dagsordenspunkt er en samlet beskrivelse at møderne i 2017 og 2018.
Kommunemøder 2017
16 kommuner og Region Sjælland takkede ”ja” til mødet. Møderne var planlagt til afholdelse i
oktober – december. I praksis blev 2 møder afholdt i januar og februar 2018.
Der har været afholdt 5 antal fysiske møder. Øvrige 11 var virtuelle. I 4 kommuner var der
væsentlige tekniske udfordringer før/under det virtuelle møde. Møderne har alle haft varighed
af 1 – 1½ time.
Standarddagsorden har været flg:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Status for:
• Antal tilbud og tilbudstype i X Kommune.
• X Kommunes kommunale tilbuds kvalitet ud fra seneste tilsynsrapports samlede konklusion, opmærksomheds- og udviklingspunkter
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3.
4.

5.
6.
7.
8.

Inden mødet havde STØ gennemlæst de tilsynsrapporter, der er gennemført i 2017,
samlede vurderinger og udviklingspunkter. Disse fremgik af bilag der blev fremsendt
med referatet.
STØ havde fokus på kvaliteten i tilbuddene, hvor der fra STØ´s side var bekymring.
Herudover var der fokus på om der var gennemgående udviklingspunkter på tværs i
den enkelte kommunes tilbud.
• Status for § 85 tilbud qua ny lovgivning.
STØ havde lavet status på indmeldte tilbud og status for afgørelser i forhold til fremtidig
tilsyn kompetence.
• Information om plejefamilier i X Kommune i forhold til antal, godkendelse og antal pladser.
STØ havde lavet status inden mødet. Status fremgik af referatet.
Det daglige samarbejde i forbindelse med tilsynsopgaverne:
• Hvordan fungerer det på det generelle niveau
Orientering om Socialtilsyn Øst samarbejde i sager vedr.:
• Politianmeldelser om overgreb
• X Kommunes bekymring for kvaliteten i tilbud/plejefamilier – hvordan håndteres dette?
• Mulighed for anvendelse af 3 + 3 uger – hvordan håndteres dette?
Orientering om og drøftelse af socialtilsynets nye mulighed for at påpege forskellige forhold, der ikke er hensigtsmæssige i kommunerne.
Tilkøbs muligheder i Socialtilsyn Øst.
Opdatering af kontaktpersoner i X Kommune i forhold til kommunemøder, generel information og konkrete henvendelser fra Socialtilsyn Øst til X Kommune.
Kommende ny tilsynsopgave vedr. BPA.

Enkelte Kommuner havde supplerende punkter til dagsorden.
Som det fremgår af nedenstående tabel har der fra kommunerne været en gennemsnitlig deltagelse med 5,1 personer. Der har været en overvægt af direktører, chefer og ledere, hvilket
Socialtilsyn Øst finder relevant, da punkterne på dagsorden har været overvejende overordnede.
Gennemsnit pr.
Rep. i antal kommuI alt
møde
ner/Region
Direktør

9

0,5

8

Centerchef eller lign.

24

1,4

13

Centerledere / forstandere mm..

16

0,9

7

Afdelingsleder

25

1,5

14

Koordinator
Medarbejder, eks. plejefamiliekonsulent

2

0,1

3

2

0,1

3

Ledelseskonsulent eller lign.

8

0,5

7

86

5,1

-

I alt

Fra Socialtilsyn Øst har der primært været deltagelse af tilsynschef og en afdelingsleder.
Viden og konklusioner fra møderne er flg.:
1. Samarbejdet mellem kommuner (myndighed og tilbud) og STØ.
Helt generelt et der er godt samarbejde mellem Socialtilsyn Øst og de kommuner, hvor Socialtilsyn Øst har tilsynsforpligtigelsen. Samarbejdet har udviklet sig siden etableringen af
socialtilsynet i 2014. Kommunerne oplever en dialogbaseret tilsynspraksis, hvor det er
nemt at komme i kontakt med socialtilsynet. For at sikre det gode samarbejde har der under møderne været drøftelser om:
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•
•
•
•

Socialtilsynets henvendelser til kommunerne før eller efter et tilsynsbesøg.
Tilsynsrapporterne, herunder brug af udviklingspunkter, der fremgår heri
Oplysninger om de kommunale tilbuds økonomi.
Omfanget af materiale som Socialtilsynet beder om i forbindelse med tilsynsbesøg.

2. Information om plejefamilier i de enkelte kommuner i forhold til antal, godkendelse og antal pladser.
Det er muligt for STØ at fremsende oversigt over godkendte plejefamilier til de enkelte
kommunerne. Kommunerne vil gerne have disse tilsendt en gang pr. år, i januar / februar,
hvilket er aftalt.
3. Såfremt der under møderne opstod behov for at drøfte enkeltsager har der været lavet
særlige aftaler herom, eksempelvis opfølgende møder, hvor relevante ledere og medarbejder i Socialtilsynet har skulle deltage.
Kommunemøder 2018.
På baggrund af de nuværende erfaringer med kommunemøderne har Socialtilsyn Øst formuleret formål, deltagerkreds, mødeform og indhold i møderne for 2018.
Formålet med kommunemøderne er at:
• Parterne bidrager til at kommuner og Socialtilsyn udvikler sig og sammen bidrager til udvikling på det specialiserede område.
• Bidrage til at sikre det gode samarbejde i hverdagen.
• Kommunerne får generel orientering om de kommunal tilbuds samlede kvalitet.
• Socialtilsynet orienterer kommunerne om nye udviklingstiltag på nationalt niveau.
Deltagerne på kommunemøderne bør være:
• Fra STØ:
o Tilsynschef
o Afdelingsleder for staben
o Evt. afdelingsleder for tilbud eller plejefamilie, såfremt der er særlige generelle udfordringer på disse områder.
• Fra kommuner:
o Direktører
o Chefer
o Afdelingsledere.
Deltagerne skal kunne repræsentere både børn-, unge og voksenområdet på samme møde.
I 2018 foreslås det at standard dagsorden /indhold vil være:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Status for:
• Antal tilbud og tilbudstype i X Kommune.
• X Kommunes kommunale tilbuds kvalitet ud fra seneste tilsynsrapports samlede konklusion, opmærksomheds- og udviklingspunkter
• Information om plejefamilier i X Kommune i forhold til antal, godkendelse og antal pladser.
3. Det daglige samarbejde i forbindelse med tilsynsopgaverne:
• Hvordan fungerer det på det generelle niveau
4. Risikobaseret tilsyn, hvad er det?
5. Orientering fra Socialtilsyn Øst.
6. Orientering om SATS pulje projekter vedr.:
• Koordineret tilsyn med Arbejdstilsynet
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• Plejefamilier.
7. Orientering om og drøftelse af socialtilsynets mulighed for at påpege forskellige forhold, der
ikke er hensigtsmæssige i kommunerne.
8. Evaluering af tilsynsreformen.
9. Tilkøbs muligheder.
Såfremt der er særlige udfordringer i de enkelte kommunale tilbud bør der afholdes separate
møder, der kan afholdes i tilknytning til kommunemødet.
Kommunerne vælger selv om de ønsker virtuelle eller fysiske møder. Afholdelse af virtuelle
møder fordrer at IT-udstyret virker. I 2018 har Socialtilsyn Øst foreslået fysiske møder med
de kommuner:
• Der har haft udfordringer med at afholde virtuelle møder.
• Hvor der har været behov for opfølgende møder grundet særlige udfordringer i 2017.
• Der har givet udtryk for at ønske fysiske møde i 2018.
Det kan oplyses, at der p.t. er aftaler med alle kommuner og region om kommunemøder i
2018 (efterår)
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen tager orienteringen om kommunemøder 2017 til efterretning.
• At styregruppen drøfter formål og indhold i kommunemøderne 2018 med henblik på, at Socialtilsyn Øst kan matche kommunernes behov for samarbejde og viden.
• At sagen videresendes til K17 og KKR
Beslutning:
• Evalueringen er ikke færdig og drøftes på styregruppemøde når evalueringen er modtaget.
• Det blev drøftet at der skal være mere dialog i kommunemøderne
• Øvrige input og forslag til indhold i kommunemøder sendes til Holbæk
• Sagen videresendes ikke til K17, da evalueringen afventes
4. Anvendelsen af regelsættet om lukning af institutioner II
Beslutningstema:
Styregruppen gendrøfter fortolkning og anvendelse af rammeaftalens bestemmelser omkring
lukning af institutioner og herunder ift. at benytte tilsynsvurdering som pejlemærke på baggrund af forslag fra Socialtilsyn Øst samt beslutter det videre forløb og herunder ift. revision af
styringsaftale og takstaftale.
Baggrund
På styregruppemøde 9/2, drøftede styregruppen fortolkningen og anvendelsen af rammeaftalens bestemmelser om lukning af institutioner.
Drøftelsen skete på baggrund af henvendelse fra Holbæk kommune og Odsherred kommune
som havde behov for at Styregruppen for Rammeaftalerne drøfter lukningsbestemmelserne.
Konkret er sagen 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
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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.
Ift. fortolkning og anvendelse af rammeaftalens bestemmelser om lukning af institutioner blev
det drøftet at benytte tilsynsvurdering som pejlemærke f.eks. nygodkendelser. Det blev besluttet at Socialtilsyn Østs tilsynschef og styregruppens formand udarbejder forslag til retningslinjer.
I rammeaftalens styringsaftale og takstaftale jf. link i bilag beskrives Aftaler om principper for
evt. deling af udgifter forbundet med oprettelse og lukning af tilbud / D. Finansiering af "tomgangsudgifter" i forbindelse med opbygning eller nedlukning af tilbud, hvor der bl.a. står:
”Finansiering af omkostninger i forbindelse med opbygning eller nedlukning af tilbud skal ske
på en fornuftig, økonomisk og faglig forsvarlig måde”..
”Driftsherren har ansvaret for eventuel nedlukning af tilbud. Dette skal finde sted så hurtigt
som muligt. I den forbindelse orienterer driftsherren i styreaftaleregi.”
I styringsaftalen og takstaftalen er beskrevet en finansieringsmodel for nedlæggelse af tilbud
og der findes et beregningseksempel som bilag til takstaftalen.
Endelig er der i rammeaftalen en række fælles mål og principper, som kommunerne har fastlagt i regi af KKR for samarbejdet vedrørende forsyning og udvikling af tilbud på social- og
specialundervisningsområdet. Aftalen er indgået i 2008 mellem de 17 kommuner.
Heraf fremgår bl.a.:
”3. At såvel brugerkommuners overvejelser om ændringer i indsats og brug af tilbud m.m. som
driftskommuners overvejelser om etablering af nye tilbud eller ændring/nedlæggelse af eksisterende tilbud drøftes så tidligt som muligt mellem driftskommune og brugerkommune (og
om nødvendigt i relevant KKR-regi).”
Ift. reglerne i lov om socialtilsyn opererer socialtilsynet i forhold til tilbudsområdet med tre
scenarier, som kan tjene som input i forhold til fortolkningen af spørgsmålet om ophør i forhold
til rammeaftalerne:
• Socialtilsynet tilbagekalder godkendelse
I henhold til § 5, stk. 7 i lov om socialtilsyn kan socialtilsynet træffe afgørelse om at et
tilbuds godkendelse ophører, såfremt tilbuddet ikke findes at have den fornødne kvalitet
til at kunne opretholde sin godkendelse.
Tilbuddet vil herefter blive fjernet fra Tilbudsportalen og kan ikke længere indgå i den
kommunale forsyning.
Ved ophør er der tale om at tilbuddet helt ophører med den godkendte aktivitet, hvilket
typisk indebærer at alle medarbejderne afskediges m.v.
• Ophør efter eget ønske
Et tilbud kan til enhver tid selv træffe beslutning om at lukke et godkendt tilbud ned.
Der er ikke nogle lovgivningsmæssige betingelser i forhold til selve beslutningen om at
ophøre med tilbuddets drift – socialtilsynet har dog en særlig rolle i forhold til tilbud
drevet af fonde undtaget fra fondsloven.
Modtager socialtilsynet orientering om et sådant ønske om ophør sørger socialtilsynet
for at tilbuddets oplysninger fjernes fra Tilbudsportalen.
• Væsentlig ændring
I henhold til § 23, stk. 3 i lov om socialtilsyn kan der opkræves en særlig takst for væsentlige ændringer i allerede eksisterende godkendelser. Denne bestemmelse anvendes
i situationer, hvor der sker så betydelige ændringer i tilbuddets forhold at socialtilsynet
skal vurdere om betingelserne for godkendelse fortsat er til stede. Vurderingen af om

Side 11 af 24 sider

noget er en væsentlig ændring er en konkret vurdering i den enkelte sag, men som udgangspunkt vil fx ændring af målgruppe eller flytning/ibrugtagning af andre eller yderligere fysiske rammer.
Hvis et allerede godkendt tilbud ønsker at flytte til andre fysiske rammer, fx erstatningsbyggeri, vil socialtilsynet ikke betragte dette som et ophør/lukning af tilbuddet,
men som en væsentlig ændring, idet tilbuddet i øvrigt fortsætter uændret og hvor eneste ændring er de fysiske rammer.
Ny-godkendelse
I forhold til ny-godkendelse af tilbud i henhold til § 5, stk. 1, anvendes denne bestemmelse
alene i forhold til nye tilbud som ikke har en eksisterende godkendelse i forhold til den pågældende juridiske enhed. Bestemmelsen anvendes således til helt nye tilbud som ikke tidligere
har haft en godkendelse og til eksisterende tilbud som fx skifter juridisk enhed som følge af et
salg af selskabet, der driver tilbuddet.
Socialtilsynet kan afslutningsvist bemærke at i den situation, hvor et tilbud ophører vil det i
forhold til tilbud drevet i privat regi, alene være den juridiske enhed, som er ansvarlig for driften der hæfter for udgifterne i forbindelse med tilbuddets ophør.
Der er således en forskel i forhold til hvorledes udgifterne ved ophør afholdes i forhold til private contra offentlige tilbud, hvilket kan være båret af forskellige hensyn og forpligtelser i forhold til de offentlige tilbud.
Rammeaftalen versus lov om socialtilsyn:
Rammeaftalens bestemmelser er fra før lov om socialtilsyn og forholder sig derfor ikke til socialtilsynets regler omkring godkendelse mv. Det foreslås derfor at rammeaftalens styringsaftale og takstaftale revideres og herunder forholder sig både til hidtidige bestemmelser og til
socialtilsynets regler omkring godkendelse mv.

Indstilling
Det indstilles:
•
•
•

At styregruppen drøfter fortolkning og anvendelse af rammeaftalens bestemmelser omkring lukning af institutioner og herunder ift. at benytte tilsynsvurdering som pejlemærke
At styregruppen drøfter fordele og ulemper ved nyfortolkning af de hidtidige retningslinjer
At styregruppen beslutter det videre forløb og herunder ift. revision af styringsaftale/
takstaftale.

Bilag:
•

•
•

Aftaler om principper for evt. deling af udgifter forbundet med oprettelse og lukning af
tilbud. Side 28 i hovedbilag til rammeaftale 2018 https://rs17.dk/media/13345/bilag_1_hovedbilag_til_udviklingsstrategi_og_styringsaftale_rettet_til_det_administrative_niveau_revideret_16062017.pdf
D. Finansiering af "tomgangsudgifter" i forbindelse med opbygning eller nedlukning af
tilbud. Side 11 i takstaftale 2018 https://rs17.dk/media/13269/bilag_3_-_takstaftale_2018.pdf
Fælles mål og principper. Side 38 i hovedbilag til rammeaftale 2018
https://rs17.dk/media/13345/bilag_1_hovedbilag_til_udviklingsstrategi_og_styringsaftale_rettet_til_det_administrative_niveau_revideret_16062017.pdf

Beslutning:
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•
•
•
•
•
•

Holbæk meddelte at det pågældende tilbud er nygodkendt
Det blev foreslået at det er en 3. part (Socialtilsynet) der træffer afgørelse i sager omkring nedlukning jf. bestemmelserne omkring nygodkendelse.
Det blev fremført at rammeaftalen i sin nuværende form er en politisk aftale
Det blev besluttet at styringsaftalen og takstaftalen revideres og herunder forholder sig
både til hidtidige bestemmelser og til socialtilsynets regler omkring godkendelse af tilbud.
Socialtilsynet inddrages i arbejdet.
Sagen behandles igen på styregruppemøde 17/8 med deltagelse af socialtilsynet.

5. Fokusområdet om hjemløshed/Socialt udsatte II –
- Arbejdsgruppens anbefalinger ift. presset på § 110 forsorgshjem.
Beslutningstema:
Styregruppen orienteres om og drøfter arbejdsgruppens anbefalinger og tidsplan med henblik
på godkendelse og herunder opbakning til arbejdsgruppens ansøgning af puljemidler.
Baggrund:
Følgende er modtaget fra arbejdsgruppen:
Presset på § 110 Forsorgshjemmene i region Sjælland
Arbejdsgruppen fremlagde rapporten vedr. presset på § 110 forsorgshjemmene for Styregruppen d. 16. marts 2018. Styregruppen besluttede, at arbejdsgruppen skulle arbejde videre
med rapportens anbefalinger og fremlægge et forslag til det videre arbejde for Styregruppen i
maj måned.
Arbejdsgruppen anbefalinger og den videre proces:
1. At unge ikke bør være på forsorgshjem, og at det er den enkelte kommunes
ansvar at gøre en forebyggende indsats for, at dette ikke sker.
Forebyggelsesindsatsen skal løftes af den enkelte kommune og er ikke et anliggende for
det mellemkommunale samarbejde i regi af rammeaftalesamarbejdet. Det anbefales at
Styregruppen informerer alle kommuner i region Sjælland om dette.
2. At forsorgshjemsledere og den enkelte kommune skal have fokus på et bedre
flow i anvendelse af pladserne.
Der er nedsat en arbejdsgruppe i regi af Socialstyrelsen der har til opgave at udarbejde
nationale anbefalinger til samarbejdet mellem § 110 boformen og kommunerne, at øge
kvaliteten i de rehabiliterende indsatser og skabe fokus på udvikling ved at målrette
indsatserne. Det skal i sidste ende føre til en reduktion i opholdstiderne på forsorgshjemmene, samt at flere borgere kommer ud i egen bolig med den nødvendige støtte.
Derud over er der nedsat en arbejdsgruppe mellem Socialministeriet og Finansministeriet der ser på den grundlæggende finansiering af § 110 området, herunder takststruktur og refusion.
Arbejdsgruppen anbefaler, at de nationale anbefalinger om et tættere samarbejde mellem § 110 boform og kommuner drøftes og implementeres, da det må forventes at de
nationale retningslinjer kan skabe et øget flow i anvendelsen af forsorgshjemspladser.
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Arbejdet med anbefalingerne fra Arbejdsgruppen vedr. samarbejde mellem § 110 boform og kommunerne forventes afsluttes primo september 2018.
3. At der foretages en afdækning af, hvor mange af de borgere der har langvarige
ophold på forsorgshjem, som egentlig kunne have bedre glæde af et alternativt tilbud, og hvad sådanne tilbud bør bestå i, antal pladser m.v.
Arbejdsgruppen har anmodet forsorgshjemmene i region Sjælland om svar på følgende:
•

Hvor mange beboere med et uafbrudt ophold på § 110 forsorgshjem over 1 år

•

Hvor mange af dem afventer plads i andet botilbud/bolig

•

Hvor mange har misbrug, psykiske problemstillinger, problematisk social adfærd

Arbejdsgruppen forventer på baggrund heraf, at kunne redegøre overfor Styregruppen
efter på styregruppens møde i august, om omfanget af behov for et evt. rammeaftale
tilbud og dets indhold.
4. At Styregruppen bakker op om afsøgning af muligheden for at søge fælles puljemidler til arbejdet med længerevarende hjemløse.
Puljen udbydes i september 2018. Repræsentanter fra arbejdsgruppen deltager i Socialstyrelsens informationsmøde om puljer der er udmeldt til socialt udsatte d. 7. maj.
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen tager orienteringen til efterretning
• At styregruppen godkender arbejdsgruppens anbefalinger og tidsplan for det videre arbejde
• At styregruppen bakker op om arbejdsgruppens afsøgning af muligheden for at
søge fælles puljemidler til arbejdet med længerevarende hjemløse
Beslutning:
• Styregruppen tiltrådte indstillingen
6. Samarbejdet mellem kommuner og den regionale psykiatri II –
- Netværksgruppens anbefalinger
Beslutningstema:
Styregruppen orienteres om og drøfter netværksgruppens anbefalinger ift. samarbejdet med
den regionale psykiatri.
Baggrund:
På styregruppemøde 16/3 behandlede styregruppen netværksgruppens afrapportering vedr.
samarbejdet mellem kommuner og den regionale psykiatri. Styregruppen besluttede at netværksgruppen arbejder videre med konkrete forslag ift. de 9 temaer og herunder konkrete forslag ift. samarbejdet med regionen. Herunder afklares hvad der egner sig til konkrete initiativer og hvad der egner sig til en temadag. Styregruppen bakker op om forslaget om at afholde
et seminar med Region Sjælland. Netværksgruppen kommer med oplæg til næste styregruppemøde i maj.
Netværksgruppens anbefalinger er indskrevet under de enkelte temaer i netværkets afrapportering vedr. samarbejdet mellem kommuner og den regionale psykiatri jf. nedenfor
Afrapportering vedr. samarbejdet mellem kommuner og den regionale psykiatri
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Baggrund:
Følgende beskriver kommunale oplevelser i samarbejdet mellem de 17 kommuner og Region
Sjællands psykiatri. Oplevelser som de er kommet til udtryk gennem drøftelser i RS17-Netværket for Voksne Sindslidende, som består af ledere og konsulenter, der arbejder med den kommunale socialpsykiatri. Oplevelserne er søgt dokumenteret så godt det har været muligt inden
for de rammer, der er for netværkets arbejde og dets ressourcer. Netværket har f.eks. ikke
fundet det rigtigt selv at arrangere temamøde eller lignende med en bred kreds af interessenter uden at RS17-styregruppen har taget stilling til noget sådan og dets formål.
De centrale udfordringer set med kommunale øjne
Indledningsvist skal det slås fast, at der er mange gode samarbejdssituationer om borgerne
mellem region og kommuner. De nye samarbejder om Koordineret Indsatsplaner er et godt eksempel på dette. De positive ting må ikke glemmes, når afrapporteringen i det følgende fokuserer på det, som RS17-styregruppen har bedt om, nemlig ”Hvor er der udfordringer i samarbejdet?”.
Region Sjælland vedtog sidste år ”Visions- og udviklingsplan 2018-23”: Planen rummer tiltag i
f.t. samarbejdet med kommunerne, men planen tog ikke afsæt i udfordringer oplevet af kommunerne. Kommunerne fik mulighed for at give høringssvar, og en række af synspunkterne fra
disse svar er samlet i bilag 1.
Netværket deltagere peger på følgende 9 udfordringer som de vigtigste i samarbejdet:
1.

Der savnes et mere forpligtigende samarbejde mellem region og kommuner. Forpligtigelse
der bygger på accepten og respekten af, at for de borgere, der har brug for både regional
og kommunal indsats, så indebærer en samlet bedring for borgeren, at begge parter justerer synkront i sine aktiviteter og de bygger på fælles behandlings- og støttesigte – både
generelt og i de konkrete borgerforløb. Ikke den samme faglighed, men det samme sigte
for borgerens behandling og støtte. I ret vid udstrækning er der faktisk tale om overlappende brug af metoder og fagligheder i den terapeutiske del af behandlingen i den regionale psykiatri og i den kommunale socialpsykiatri. Det er mere det fælles mål med indsatsen samt den medicinske behandling, der skiller vurderingerne.
Set fra kommunal side giver det problemer, når regionen ensidigt nedlægger sengepladser,
ændrer i visitationskrav til ind- og udskrivning eller vurderer patienten færdigbehandlet baseret på, at patienten fortsætter med at tage den ordinerede medicin m.v. (hvilket i en del
situationer kan forudses stor risiko for ikke at ske). Samtidig er meget af det daglige samarbejde om borgerne baseret på gode personlige relationer mellem medarbejdere i region
og kommune, hvilket er sårbart i behandlings-kontinuiteten, når der er hyppige skift i kontaktpersoner til patienten/borgeren.
✓

Det er positivt, at der er aftalt et fælles forløbsprogram og Koordinerende Indsatsplan
for dobbeltbelastede borgere med både psykiske- og misbrugsproblemer. Programmet
beskriver fællesskabet om et samarbejdsforløb, men mangler stadig et fælles fagligt
fundament for den behandling og støtte, som skal gavne borgeren.

Netværkets supplerende anbefaling:

✓ Der bør aftales en gensidig, rettidig forpligtigelse til at drøfte ændringer i regionens/kommunens
indsatser, der kan påvirke den anden part. Aftalen bør indgås på regionalt plan, men udmøntes lokalt.
2.

Definitionen ”Færdigbehandlet” bør være baseret på en tværsektoriel og fælles accept. I
dagligdagen giver det ofte anledning til udskrivning af borgere, som set fra kommunal side
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har brug for støtte, som ikke er forudsat eller aftalt skal være til stede i kommunen. Nogle
borgere udskrives tilmed selv om de er selvmordstruede. Og desværre er der for mange
genindlæggelser og tragiske hændelser få dage efter en udskrivning.
✓

De nye visitationsregler for ind- og udskrivning og udarbejdelse af ”samlet plan” for patienter på de kommende særlige regionale psykiatripladser på Oringe, kan være afsættet til en ny fælles tilgang til borgerens behandling og støtte.

Netværkets supplerende anbefaling:

✓ Der bør igangsættes en regional baseret drøftelse af begrebet ”færdigbehandlet” med det mål at få
fælles beskrivelse mellem region og kommuner om behandlingsforløb, som er til borgerens bedste.
Især de genindlæggelser der sker få dage efter en udskrivning bør undgås. I forbindelse med udskrivning fra sengeafdeling kunne det fx være: ”En borger er færdigbehandlet i den regionale sengepsykiatri, når borgeren kan udskrives med sikkerhed for, at den videre behandling og støtte fra
region, kommune og/eller primærpraksis vil forløbe som planlagt”, hvilket betyder at, der inden
erklæring om færdigbehandlet er drøftet og vurderet med kommunen om risikoforhold i det videre
nødvendige behandlings- og støtteforløb, og hvordan disse risici kan elimineres. Jf. også pkt. 3 nedenfor.
3. Der mangler (stadig) viden og indsigt i hinandens faglige tilgang til borgerens behandling
og støtte. Psykiatri-indsatsen baserer sig på udredning af diagnose, kliniske standarder og
opnå ”færdigbehandlings”-situation. Den kommunale indsats baserer sig på borgerens motivation, funktionsevne og hele livssituation, hvor samme diagnose kan føre til forskellig
valg af støtte til bedring af egenmestring og livskvalitet. Ved overgangen til kommunen
medfølger oftest fortrinsvis en medicinsk beskrivelse af borgerens behandling. Det udfordrer en fælles tilgang til borgerens rehabilitering og recovery. Fx når ”færdigbehandlet” baserer sig på, at borgeren fortsætter med at tage den ordinerede medicin efter udskrivning,
men dette rent faktisk viser sig, at det gør borgeren ikke. Hovedparten af gen-indlæggelserne skyldes forhold som dette (og samtidig årsagen til udadreagerende voldelig adfærd).
a. Initiativer som fx fælles viden om sundhed i almindelighed, om medicinpræparater og
deres påvirkning af adfærd og om bivirkninger, samspil med andre ordinerede og ikkeordinerede præparater, om terapeutiske og pædagogiske tilgange m.v.

Netværkets supplement:
Jf. anbefaling under pkt. 2. Derudover er der i TSP-regi blevet nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med forslag til tværsektoriel kompetenceudvikling.
4.

Under især længere indlæggelser opleves manglende rehabiliterings-fokus på borgerens
nødvendige mestringsevne, der er en forudsætning for at begå sig i de rammer og den
dagligdag, som borgeren skal ud til efter udskrivning. Dette kan også være en drøftelse af
muligheden for kommunale tilbud under og efter indlæggelse.
Netværkets supplement:
Jf anbefaling under pkt. 2.

5.

Manglende regionale tilbud i senge- og distriktspsykiatri til borgere, der ”ikke lige passer
ind”, fx borgere med psykisk lidelse og afvigende adfærd, udadreagerende eller dobbeltdiagnosticerede (hvor der henvises til hhv. ”først psykiatrisk stabiliseret” eller ”først misbrugs-stabiliseret”).
Netværkets supplement:
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Er en generel tværsektoriel drøftelse på regionalt plan. Foreningen LOS har lige offentliggjort undersøgelse, hvor 32% af bostederne oplever at blive afvist på psykiatrisk skadestue i forbindelse med akut behov for behandling af en beboer.
6.

Bedre udskrivningsforløb: Der opleves stadig ”fredags-”udskrivninger, som mere bunder i
ressourcehensyn end i hensynet til borgeren. Samt udskrivninger hvor der ikke sker god
nok kommunikation om borgerens situation og konkrete udskrivning eller hvor der ikke foreligger en behandlingsplan.
Netværkets supplement:
Jf anbefaling under pkt. 2. Der bør foretages en mere specifik analyse af omfanget og
karakteren af denne problemstilling.

7.

Om distriktspsykiatrien hvor en stor del af de ambulante forløb varetages: Det kan være
vanskeligt at få kontakt til distriktspsykiatrien vedr. konkrete borgeres medicinering og behandlingsplan. Det gør det vanskeligt for en kommune at tilrettelægge den fortsatte indsats, herunder at understøtte den fortsatte behandling. Det opleves desuden som et problem, at der skæres ned på det udgående arbejde i distriktspsykiatrien, ligesom det er en
udfordring, at borgere afsluttes fra distriktspsykiatrien, når borgeren ikke møder frem til
aftaler, eller når borgeren ikke udviser progression, uden at kommunen får information om
den afsluttede indsats.
Netværkets supplement:
Bør drøftes i de enkelte KSP-fora og mellem den enkelte kommune og relevante distriktspsykiatri.

8. Der bør ses på mulighederne for at bryde nogle af de ofte historiske eller fagprofessionelle
bestemte opgavegrænser mellem den regionale psykiatri og kommunerne.
✓ Initiativer som Integreret Psykiatri i Næstved er ét eksempel. Men det lader sig
næppe etablere i alle 17 kommuner, men der kan findes andre muligheder: Fx fremskudt sagsbehandler/visitator på sengeafdelinger, faste møder med distriktspsykiatri,
fælles lokaliteter, netværksmøde om borger m.m.
✓ Når regionen planlægger udgående regionale teams, så bør der inddrages muligheden for at se på integration med den kommunale støtte til borgeren.
Netværkets supplement:
Bør drøftes i såvel TSP som i de enkelte KSP-fora.
Nogle af disse udfordringer er også adresseret i Regeringens udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, se nedenfor. Her skal fremhæves:
9.

Eventuel flytning af ansvaret til regionerne for misbrugsbehandling til borgere med psykisk
lidelse kan blive en ny udfordring. Set fra kommunal side har de fleste af disse borgere
ikke blot misbrug- og psykiske problemer, men typisk også udfordringer i f.t. arbejde/uddannelse og i børne- og familieforhold. Ved en flytning af misbrugsopgaven vil det endvidere være helt centralt, at der bliver let tilgængelighed til misbrugsbehandlingen til disse
borgere med psykisk lidelser, ligesom det må afklares, hvad der skal være af kommunal
kapacitet til misbrugsbehandling til de borgere, der ikke kommer igennem visitations-/diagnosekriterierne til et regionalt behandlingstilbud.

Det indstilles:
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•
•
•
•

At styregruppen tager orienteringen til efterretning
At styregruppen bakker op om netværksgruppens anbefalinger og herunder igangsættelse af initiativer og aktiviteter mv.
At styregruppen drøfter og beslutter den videre proces og rammer ift. netværksgruppens anbefalinger og herunder ift. den foreslåede seminar med regions sjælland
At styregruppen drøfter og beslutter delegering af udmøntningen af anbefalinger til netværksgruppen og herunder ift. styregruppens kontaktperson.

Beslutning:
• Styregruppen besluttede at udsætte punktet til næste styregruppemøde 17/8
7. Tværkommunal kompetenceudvikling i neuro-rehabilitering af frontpersonale i den
kommunale hjerneskadeindsats II
Beslutningstema:
Styregruppen orienteres og godkender kommissorium og tidsplan samt drøfter økonomisk
ramme for afholdelse af workshop/undervisningsdag for ledere af frontpersonale i efteråret
2018
Baggrund:
På styregruppemøde 8/12-2017 blev det ift. hjerneskadeprojektet 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 ift. status på styregruppemøde 16/3.
Netværksgruppen vedr. Voksne Handicappede har i forbindelse med behandlingen af Hjerneskaderapporten anbefalet, at der i regi af rammeaftalesamarbejdet etableres et samarbejde
omkring kompetenceudvikling af frontpersonale i den tværfaglige rehabiliteringsindsats i kommunerne.
Målgruppen for kompetenceudvikling er frontpersonale der indgår i den rehabiliterende indsats
i borgernes hjem. Det være: sygeplejersker, pædagoger, sosu-assistenter og sosu-medhjælpere.
Styregruppen har nedsat en arbejdsgruppe der skal udarbejde et forslag til indhold og form for
kompetenceudvikling. Målet er at arbejdsgruppen har tilrettelagt et program for kompetenceudvikling der kan meldes ud til kommunerne inden udgangen af 2018 og starte op i starten af
2019. Styregruppen har på møde 16/3 taget orienteringen om arbejdet til efterretning og besluttet at genoptræningstemaet jf. sag modtaget fra KL inddrages i arbejdet og at der på næste styregruppemøde gives en status for arbejdet
Arbejdsgruppemøder i april og maj
Arbejdsgruppen har 3/4 og 2/5 afholdt møder med hhv. indledende drøftelser, overvejelser og
beslutninger samt behandling af kommissorium og tids – og aktivitetsplan. Arbejdsgruppen besluttede at Slagelse er faglig tovholder for arbejdet med sekretariatet som administrativ tovholder som udarbejder kommissorium og tidsplan for arbejdet.
Indledningsvis er drøftet specialiseringsniveauer og herunder hvilket specialiseringsniveau der
tænkes på i forbindelse med kompetenceudvikling af frontpersonale. Der var enighed om at
der er tale om kompetenceudvikling på alment niveau (herunder basalt og avanceret niveau).
Der blev ligeledes drøftet hvad frontpersonale dækker over og herunder om det primært er
hjemmeplejen. Der var enighed om at frontpersonale er en bred gruppe og herunder både er
hjemmepleje og støttekontaktpersoner. Endelig blev der drøftet kompetencebehov ift. kompe-
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tenceudvikling af frontpersonalet. Der var enighed om der er behov for at løfte den neuropædagogiske indsats på alment niveau (herunder basalt og avanceret niveau) i dagligdagen og
herunder er neuropædagogisk grundkursus umiddelbart en konkret mulighed i første omgang.
Det er besluttet at afsøge mulige kursusudbydere ift. neuropædagogisk grundkursus og herunder bl.a tages kontakt til COK mv. Supplerende er det besluttet at afholde en introducerende
undervisningsdag for kommunerne f.eks. for teamledere af hhv. hjemmeplejen og støtte-kontaktperson-teams i kommunerne med fokus på at bibringe deltagerne viden om erhvervet
hjerneskade med tværfagligt fokus. Overordnet er det er væsentligt med både pædagogisk
faglighed og sundhedsfaglighed – og tværfagligt samarbejde skal sikres. Konkret skal kunne
beherskes forskellige redskaber omkring feks. målstyring og hvordan man sætter mål med en
borger, at kunne skrive status og lægge plan sammen med borgeren samt generelt at kunne
arbejde systematisk
Arbejdsgruppen har godkendt kommissorium og tidsplan for arbejdet.
Indstilling:
Det indstilles:
• At Styregruppen drøfter og godkender kommissorium og tidsplan for arbejdet.
• At styregruppen drøfter og beslutter budget for afholdelse af undervisningsdag/workshop for ledere af frontpersonale i efteråret 2018.05.09
Bilag:
• Kommissorium for arbejdsgruppen om tværkommunal kompetenceudvikling i neurorehabilitering af frontpersonale i den kommunale hjerneskadeindsats.
Beslutning:
• Styregruppen godkendte kommissoriet og tidsplanen for arbejdsgruppens arbejde
• Styregruppen besluttede en budgetramme for workshop på 5.000-10.000
• Arbejdsgruppens kompetenceudviklingsplan for 2019 behandles endeligt på styregruppemøde 12/10-2018
8. Punkter til orientering
Beslutningstema:
Styregruppen orienteres og drøfter evt. spørgsmål og supplerende input
A) Revision af standardkontrakter III
B) Møde med Socialstyrelsen 8/5
C) Møde i Koordinationsforum i KL 18/4
D) Status for etablering af nye psykiatriske afdelinger/særlige pladser
E) Nyt fra Netværksgrupper (og arbejdsgrupper)
F) Nyt fra K17 og KKR
G) Nyt fra styregruppen og sekretariatet
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen tager orienteringen til efterretning og drøfter evt. supplerende spørgsmål og temaer som skal tages med i det videre arbejde.
A) Revision af standardkontrakter III
Baggrund:
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Styregruppen for rammeaftalen har den 16. marts tiltrådt Regions Sjællands indstilling om 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. Styregruppen 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.
Der er efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe med følgende deltagere:
• Lise Weinhandler, Konsulent, Region Sjælland og Region Sjællands tovholder på opgaven
• John Frejlev, Lolland Kommune – medlem af økonomigruppen
• Camilla Gro Brandt, Greve Kommune – medlem af netværksgrupperne Voksne sindslidende og Voksne handicappede
• Nadia Frederiksen, afsnitsleder i Roskilde Kommunes familiepleje – repræsentant fra
børneområdet/netværksgruppen Børn og Unge
• Annette Rasmussen, projektleder, Holbæk Kommune
• Diana Helene Nielsen, anbringelseskonsulent, Holbæk Kommune
• Ulrich Schmidt-Hansen, direktør, Holbæk Kommune
Arbejdsgruppen afholder sit første møde 14/5. Holbæk orienterer på styregruppemødet.
B) Møde med Socialstyrelsen 8/5
Styregruppens formandskab har afholdt dialogmøde med socialstyrelsen jf. dagsorden i bilag.
Der vil på mødet blive givet en orientering
Bilag:
• Dagsorden til møde med Socialstyrelsen 8/5
C) Møde i Koordinationsforum i KL 18/4
Baggrund:
Der er afholdt møde i det tværregionale koordinationsforum i KL 18/4 jf. referat i bilag
Særligt relevante punkter er orientering og drøftelse:
• Center for Døvblindhed og Høretab som oplever vigende/kritisk belægning
• Status på de sikrede institutioner som har en gennemsnitlig belægning på 90% efter
der er reduceret i pladsantallet. Region Sjællands institutioner har en belægning på
gennemsnitligt 70%
• Den sikrede boform for domfældte udviklingshæmmede Kofoedsminde oplever markant
overbelægning pga. kommunernes henvisning af type 2 borgere, hvilket betyder pladspres og efterregninger til kommunerne da pladserne er objektivt finansierede. Kommunerne anbefales i stedet at anvende Kofoedsmindes åbne (og takstfinansierede pladser)
til målgruppen.
• Koordination af de lands- og landsdelsdækkende tilbud sker i regi af rammeaftalesamarbejdet med fælles tekst og bilag til alle rammeaftaler. Dette vil for rammeaftale Sjællands vedkommende indgå i allongen til rammeaftale 2018-2019.
Endelig informerede KL om et benchmarkprojekt som kan have relevans ift. styringsdiskussionen. Økonomigruppen er informeret.

Side 20 af 24 sider

Bilag:
• Referat af møde i Koordinationsforum 18/4
D) Status for etablering af nye psykiatriske afdelinger/særlige pladser
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 med
kommunal repræsentation af Christian Harsløf og Jakob Bigum Lundberg. Der er i regi af KL
nedsat en tværregional følgegruppe med repræsentation fra de andre rammeaftaler som løbende afholder møder indtil pladserne er etableret.
Lone Gøttler som er leder af socialpsykiatrien og center for afhængighed i Guldborgsund kommune er udpeget som fast kommunal repræsentant til visitationsforum vedrørende de særlige
pladser. Indledende møde i visitationsforum er afholdt i uge 12 og planlægges afholdt løbende
i takt med at borgerne indvisiteres. Styregruppen for de særlige pladser skal løbende orienteres om status på antal visiterede borgere. Det er aftalt at rammeaftalen følger visitationsarbejdet tæt, da der i en af de andre regioner har været problemer med at fylde pladserne og konkret er det aftalt at den faste kommunale repræsentant informerer rammeaftalesekretariatet i
forbindelse med møderne i visitationsforum. De første 7 pladser planlægges fortsat at åbne
1/6
Pr. 9/5 er der henvist 1 borger som behandles i visitationsforum 15/5. Derudover er der talt
med yderligere 3 borgere fra retspsyk, hvor 2 har sagt ja og deres rådgivere er i gang med at
færdiggøre indstillingerne til visitation. Derudover er endnu en mulig sag fra retspsyk på vej.
Region sjælland har påbegyndt kommunebesøg, hvor lederen af de særlige afdelinger indtil videre har besøgt 3 kommuner samt netværksgruppen voksne sindslidende og har aftaler med
10 andre kommuner – dvs samlet 13 kommuner. Endelig har flere borgere været på besøg på
tilbuddet og der er udarbejdet informationsmateriale som uddeles ved besøg og kommunebesøg og også er sendt til alle kommuner.
Bilag:
• Referat fra møde i styregruppen for de særlige pladser 24/4
• Nyhedsbrev om de særlige pladser 9/5
E) Nyt fra Netværksgrupper (og arbejdsgrupper)
Netværksgrupperne Voksne handicappede, Børn og Unge, Voksne sindslidende og økonomigruppen har holdt møder i april og maj
Bilag:
• https://rs17.dk/netvaerksgrupper/netvaerksgrupper.aspx
• Referater fra senest møder i netværksgrupperne
F) Nyt fra K17 og KKR
K17 afholder næste møde 1/6. Mødekalender 2018:
• 1/6
• 31/8
• 2/11
KKR har afholdt møde 19/3 og afholder næste møde 22/6. Mødekalender 2018:
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•
•
•

22/6
12/9
14/11

Bilag:
•

Referat fra møde i KKR 19/3-2018 http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_85951/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-lland_den_19.PDF

G) Nyt fra styregruppen og sekretariatet
Der vil på mødet blive givet en orientering
Beslutning pkt. 8 (A-G): Punkter til orientering:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning
Ad B): Møde med Socialstyrelsen:
• Fremadrettet indhentes forslag til punkter hos styregruppen
Ad C): Møde i Koordinationsforum 18/4.
• Sekretariatet følger op ift. takstregler ift. Kofoedsminde.
Ad D): Status for etablering af nye psykiatriske afdelinger/særlige pladser.
• K17 og KKR orienteres såfremt det er relevant
9. Koordination og samarbejde mellem socialområdet og sundhedsområdet
- Temadrøftelse om øget samarbejde og koordinering mellem Rammeaftale og
Sundhedsaftale
Beslutningstema:
Styregruppen og repræsentanter fra sundhedsgruppen drøfter koordination og samarbejde
mellem socialområdet og sundhedsområdet og herunder organisatoriske og faglige samarbejdsflader mellem rammeaftale og sundhedsaftale.
Baggrund:
På styregruppemøde 8/12 blev det besluttet at indlede en dialog med sundhedsområdet. Der
er efterfølgende afholdt møder mellem rammeaftalesekretariatet og sundhedssekretariatet og
mellem sundhedsaftalens og rammeaftalens formandskab. Det blev besluttet at indkalde til
fælles temamøde om rammeaftalen og sundhedsaftalen mellem de kommunale repræsentanter
i sundhedsforum og styregruppen for rammeaftalen 4/5 , da der afholdes møde i sundhedsgruppen 20/5 omkring den kommende sundhedsaftale og input fra socialområdet er relevant
Temamødet er 4/5 blev grundet mange afbud aflyst og drøftelsen forud for mødet 20/5 i sundhedsgruppen udsat til i forbindelse med styregruppemødet 15/5.
Vedhæftet er det udarbejdede materiale til temamødet 4/5 med program, notat og plancher
som danner baggrund for drøftelserne.
Jf. programmet er temadrøftelsens formål er at drøfte potentialer og fordele ved et tættere
samarbejde og koordinering mellem socialområdet og sundhedsområdet og herunder med mulighed for videndeling og fælles initiativer samt faglige og organisatoriske snitflader.
Som opstart af samarbejdet med koordination af det specialiserede socialområde og sundhedsområdet, drøftes organisatoriske, faglige og strategiske samarbejdsflader og den videre proces.
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Ved temadrøftelsen drøftes bl.a. følgende spørgsmål:
• Hvor oplever styregrupperne, at der er potentiale for et tættere samarbejde?
• Organisatoriske snitflader
• Fælles faglige fokusområder?
• Strategiske snitflader/fokusområder?
• Hvad skal rammeaftalen tage med fra sundhedsaftalen?
• Hvad sundhedsaftalen tage med fra rammeaftalen?
• Hvad skal rammeaftalen og sundhedsaftalen tage med i samarbejdet med regionen?
• Hvordan organiseres samarbejdet mellem socialområdet og sundhedsområdet
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen og repræsentanter for sundhedsgruppen drøfter koordination og samarbejde mellem socialområdet og sundhedsområdet og herunder organisatoriske og
faglige snitflader mellem rammeaftale og sundhedsaftale samt om der er kom der er
særlige synspunkter og temaer fra socialområdet/rammeaftalen som skal tages med i
det videre arbejde med sundhedsaftalen og omvendt
Bilag:
• Materiale til temamøde 4/5: Program, drejebog, baggrundsnotat og planchesæt
• Oversigt over organisation og indhold i rammeaftale Sjælland
• Organisationsdiagram for Sundhedsaftalen
Beslutning:
Under dette punkt deltog Claus Thykier fra den kommunale sundhedsgruppe og Lisbeth Broberg fra sundhedssekretariatet.
Drøftelse:
Baggrund:
Processen er startet i januar 2018. Fokus er bl.a.:
• Hvordan udnytter vi vores ressourcer bedst muligt
• Se på den enkelte borger
• Hvad vil man stå sammen om på det kommunale sundhedsområde
• Kan vi stå sammen mere skarpt
• Hvor meget kan vi forpligte kommunerne under et
• Gentænke nogle af arbejdsgrupperne
• Input til sundhedsaftalen, hvor processen omkring den nye aftale netop er opstartet.
• Sundhedsaftalegruppen afholder arbejdsseminar 24/5 for politikerne med udgangspunkt i udfordringer på området
Drøftelse:
• Fagligt giver det mening med samspil og herunder mening ift. fælles arrangementer.
• Psykiatrien er et oplagt område og herunder psykisk sårbare
• Der er grund til at interessere sig for børneområdet. Feks. spiseforstyrrelser samt kasteboldsdiskussion fek ift. handicappede børn som er indlagt på sygehuset. 9% af børn
har en diagnose efter skolegang som betyder stigmatisering og udskillelse. Børn med
psykiatriske symptomer
• I SKU – sundhedsstrategisk ledelse – er temaet børn generelt
• Få viden fra socialområdet og rammeaftalen kanaliseret ind i sundhedsaftalen
• Relevant at inddrage segmentanalyser (5% trækker 50% af udgifterne) og ”Broen til
bedre sundhed” samt den generelle udvikling på sundhedsområdet
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Beslutning:
Fælles fagligt fokus:
• Det blev besluttet at børne- og ungeområdet skal være case for samarbejdet i første
omgang og fælles fokusområde for sundhedsområdet og socialområdet med både sundhedspolitiske og socialpolitiske vinkler og herunder bl.a. ift. problematikken omkring
børn og unge med psykiske problemer og vanskeligheder som er relevant både på socialområdet og sundhedsområdet.
• I arbejdet med fokusområdet belyses bl.a. de 5 største udfordringer og potentialer
• Målet er at kommunerne Region Sjælland skal have fælles ejerskab til særlig indsats ift.
børn og unge.
• Der nedsættes en forberedelsesgruppe med to direktører fra hvert område som planlægger en fælles aktivitet i slutningen af august
• Solrød og Næstved repræsenterer socialområdet og Guldborgsund spørges ift. repræsentation af sundhedsområdet. Der udpeges en direktør mere fra sundhedsområdet.
•
•

•

Organisatorisk:
Styregruppemøder og sundhedsgruppemøder gentænkes i 2019 og planlægges så de
afholdes separat, men på samme dato/sted og forskudt så der kan afholdes et fælles
møde midt imellem de to møder
På møder i hhv. rammeaftalestyregruppen og sundhedsgruppen indgår løbende faste
punkter med nyt fra hhv. sundhedsområdet og socialområdet, så rammeaftalestyregruppen orienteres om arbejdet med sundhedsaftalen og sundhedsaftalegruppen om
arbejdet med rammeaftalen.
Sundhedssekretariatet og rammeaftalesekretariatet fortsætter deres koordination og
afdækker herunder hvor de største overlap er mellem de to områder.

10.Punkter til næste møder
• Revision af styringsaftale og takstaftale ift. regler for nedlukning på møde 17/8
• Revision af standardkontrakter til behandling på styregruppemøde 12/10
11. Evt.
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