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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 15/5
Punkter til indstilling/beslutning:
2) Rammeaftale 2019-2020
3) VIVES økonomianalyse: Benchmarkanalyse på børneområdet og voksenområdet
4) Årlig redegørelse for udviklings-og styringstiltag
5) Årlig redegørelse for takstændringer
6) Direktørmøde om styringsinformation 12/10
7) Direktørmøde om samarbejde med sundhedsaftalen 27/8
8) Styrkelse af anbringelser i plejefamilier II - Kommissorium for arbejdet, proces 2
9) Anvendelsen af regelsættet om lukning af institutioner III
10) Socialtilsyn Østs årsrapport
11) Punkter til orientering:
A) Orientering om evaluering af tilsynsreformen II
B) Møde i KKR Dialogforum 31/5
C) Tværkommunal kompetenceudvikling i neuro-rehabilitering af frontpersonale i den kommunale hjerneskadeindsats III
D) Status for etablering af nye psykiatriske afdelinger/særlige pladser
E)

Nyt fra Netværksgrupper og arbejdsgrupper

G) Nyt fra K17 og KKR
H) Nyt fra styregruppen og sekretariatet
12) Punkter til næste møde
13) Evt.

1. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 15/5-2018
Indstilling:
Sekretariatet indstiller:
• At styregruppen godkender referatet fra 15/5-2018
Bilag:
https://rs17.dk/media/14618/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_15052018_revideret.pdf
Beslutning:
• Referatet blev godkendt
Punkter til indstilling/beslutning:
2. Rammeaftale 2019-2020
Beslutningstema:
Styregruppen skal drøfte indhold og proces for rammeaftale 2019-2020 og indstille rammeaftalen til godkendelse i K17 og KKR med efterfølgende udsendelse til behandling og godkendelse i kommunerne
Styregruppen skal drøfte den af KKR ønskede uddybning af baggrunden for en stigende takst i
børnehuset, som følge af flere sager og godkende resulterende tilpasning af teksten i allongen.
Baggrund
Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet indgår rammeaftale om faglig udvikling,
styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).
Den seneste rammeaftale er godkendt af KKR i juni 2017 og af kommunerne i efteråret 2017
og gælder for 2018-2019. Rammeaftalen 2018-2019 er opdateret med allonge 2019 der indeholder udvalgte oplysninger for 2019, så kravet til indhold af rammeaftaler overholdes.
Allonge 2019 til Rammeaftale 2018-2019 indeholder opdaterede oplysninger om:
a. Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel efter pladser
b. Takstudviklingen for Børnehus Sjælland
c. Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst
d. Tendenser for lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger på tværs af de 5
regioner
e. Takstanbefaling for 2019.
KKR godkendte på møde den 22. juni 2018 allonge 2019 til rammeaftale 2018-19 for det specialiserede social- og undervisningsområde. Der blev efterfølgende bedt om en uddybning for
baggrunden for en stigende takst i børnehuset, som følge af flere sager. Sagen sættes på
dagsorden til næste møde i KKR Sjælland.
Efter KKRs godkendelse af allonge 2019 til rammeaftale 2018-2019 har Socialministeriet via
Socialstyrelsen meddelt, at rammeaftalen skal være gældende for perioden 2019-20 som følge
af ændring af Servicelovens § 6 vedrørende 2-årige rammeaftaler, der trådte i kraft 1. januar
2018. Rammeaftalerne indgås i en valgperiodes 1. år med virkning for 2. og 3. år og i valgperiodens 3. år gældende for valgperiodens 4. år og den følgende valgperiodes 1. år. Rammeaf-
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talen skal være godkendt senest 15. oktober året før ikrafttræden. Dette gælder for rammeaftale Sjælland og Rammeaftale Nordjylland der allerede har 2-årige rammeaftaler og derfor i
indeværende år skal tilpasse perioderne.
Styregruppens formandskab og K17-tovholder har drøftet sagen.
På den baggrund indstilles følgende
Indstilling:
Det indstilles:
At styregruppen drøfter og godkender følgende forslag til proces ift. rammeaftale 2019-2020:
• At KKR på sit møde den 12. september forelægges en sag med indstilling om, at den
nuværende rammeaftale forlænges, så den er gældende for perioden 2018-2020.
• At den allerede (på seneste KKR møde) godkendte allonge 2019 fastholdes uændret, og
der forelægges ny allonge 2020 til godkendelse i KKR i juni 2019 med bl.a. opdateret
datagrundlag vedrørende behov for tilbud og sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel af pladser i 2020.
• Såfremt KKR godkender, at rammeaftalen er gældende for 2018-2020 skal kommunerne tiltræde denne beslutning, samt godkende allonge 2019 senest den 15. oktober.
• At styregruppen drøfter den af KKR ønskede uddybning af baggrunden for en stigende
takst i børnehuset og godkender resulterende tilpasning af allongeteksten
Bilag:

•
•
•
•

Allonge 2019 til rammeaftale 2018-2019
Bilag til Allonge Rammeaftale 2019: https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-20182019.aspx
Referat fra møde i KKR: http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_86796/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-lland_den_22.PDF
Udkast til ny tekst om børnehus til Allonge 2019 til rammeaftale 2018-2019

Beslutning:
• Styregruppen tiltrådte indstillingen
• Uddybningen i allongeteksten om baggrunden for den stigende takst i børnehuset blev
godkendt.
• Sagen videresendes til KKR
• Det blev drøftet om flere konsultative sager i børnehuset medfører færre børnesager.
3. VIVES økonomianalyse: Benchmarkanalyse på børneområdet og voksenområdet
Beslutningstema:
Styregruppen skal drøfte analysen og dens anbefalinger og indstille til K17 og KKR med efterfølgende udsendelse til kommunerne.
Styregruppen skal drøfte analysen i relation til direktørmøde 12/10 om styringsinformation.
Baggrund:
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.
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På møde i økonomigruppen 5/4 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 som har indmeldt data medio-ultimo maj. VIVE har pr. ultimo juni fremsendt notatudkast til sekretariatet som har videresendt disse til styregruppen og økonomigruppen.
Den resterende tidsplanen for VIVE-analysen er følgende:
• 9/8 : Notaterne behandles på 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
VIVEs Analyseresultater – hovedkonklusioner på hhv. voksen- og børneområdet
Overordnet set viser resultaterne, at RS17-kommunernes udgiftsniveau på det specialiserede
voksenområde pr. 18-64-årig indbygge er steget fra 2014 til 2017. I samme periode er andelen af botilbudsmodtagere faldet en anelse i kommunerne i Region Sjælland, mens enhedsudgifterne til botilbud er steget. De udviklingstendenser, vi så i de to tidligere benchmarkinganalyser, herunder stigende brugerandele og faldende enhedsudgifter på botilbudsområdet, adskiller sig altså fra de tendenser, vi ser i perioden 2014-2017.
Overordnet set viser resultaterne, at RS17-kommunernes udgifter til det specialiserede børneog ungeområde pr. 0-22-årig er steget lidt (5 %) fra 2014 til 2017. I samme periode er andelen af foranstaltningsmodtagere ligeledes steget lidt (4 %), mens enhedsudgifterne til sociale
foranstaltninger ligger nogenlunde stabilt blandt kommunerne i Region Sjælland (stigning på 1
%).
Sagen er behandlet på møde i økonomigruppen 9/8, som har følgende kommentarer:
• VIVE-analysen er primært styringsredskab for den enkelte kommune, da den stiller styringsinformation til rådighed for den enkelte kommune og indeholder sammenligning
med de andre kommuner i regionen. Analysen giver kommunerne mulighed for at følge
udviklingen over tid, da analysen er den tredje i rækken og dermed rummer en tidsserie.
• Den enkelte kommune har mulighed for at se om udgifter skyldes relativt dyre tilbud
(pris/takst) og/eller relativt mange brugere(brugerandel). Der bør i fremtidige analyser
holdes fast i denne opdeling, da giver den enkelte kommune mulighed for at afdække
om årsag til udgiftsstigninger/fald skyldes ændring i gennemsnitspris eller brugerandel
• Dette bør betones i sagsfremstilling og opsamling til kommunerne
• Økonomigruppen anbefaler at analysen gentages i sin nuværende form
• Økonomigruppen anbefaler at styregruppen har fokus på hvordan kommunerne i region
sjælland nærmer sig landsgennemsnittet på udgiftssiden, hvor man på voksenområdet
er den region med det næsthøjeste udgiftsniveau og på børneområdet er en region med
det højeste udgiftsniveau
• Ift. den videre proces anbefaler økonomigruppen at der til den videre behandling af
analysen i lighed med tidligere år udarbejdes en kort opsummering, samt eksempler på
mulige anvendelser i kommunerne og at dette opsummeres i sagsfremstillingen til kommunerne.
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•

•
•

Ift. den videre proces arbejder følgegruppen (Roskilde, Næstved, Vordingborg) videre
med analysen forud for direktørmødet 12/10 og Roskilde opdaterer sammen med sekretariatet eksempelark med forslag til analysens anvendelse som blev udarbejdet i forbindelse med analysen i 2016.
Det blev fremført at udgiftsniveau også afhænger af forhandling af pris, herunder med
private tilbud.
Desuden er driftsoptimering i egne tilbud i fokus også i centrale initiativer med moderniserings-og effektiviseringsprogrammet i ministerielt regi samt i KL-regi

Efter behandling på styregruppemødet sendes sag til K17 og KKR med efterfølgende udsendelse til kommunerne. Økonomianalysen fremlægges og drøftes på direktørmøde 12/10 om
styringsinformation
VIVE deltager under dette dagsordenspunkt og fremlægger analysernes resultater med mulighed for spørgsmål.
VIVE er i dialog med udvalgte kommuner om enkelte korrektioner. Jf. tidplanen ovenfor fremsendes endelige rapporter 24/8.
Indstilling:
Det indstilles:

•
•

At styregruppen drøfter VIVE-notaterne og den videre proces og herunder ift. indstilling
til K17 og KKR samt kommunerne i region sjælland
At Styregruppen drøfter analysen ift. direktørmøde 12/10 om styringsinformation.

Bilag:
• VIVE-notat voksenområdet
• VIVE-notat børneområdet
Beslutning:
• Styregruppen aftalte at VIVE-rapporten offentliggøres 24/8 og som bilag vedlægges udtræk fra det sociale indeks. De enkelte kommuner tilrettelægger hver især deres proces
• Sagen videresendes til K17 og KKR og vedlagt det sociale indeks til orientering
• Styregruppen anbefaler Ift k17 og KKR at undersøgelsen gentages i sin nuværende
form forudsat at der er finansiering
• Temaer fra VIVE-rapporterne behandles på direktørmøde 12/10 og på midtvejsmøde
om rammeaftalen 26/10

4. Årlig redegørelse for udviklings- og styringstiltag
Beslutningstema:
Styregruppen skal drøfte redegørelsen og den videre proces ift. K17, KKR og kommunerne.
Baggrund:
KKR Sjælland vedtog den 13/6 2016 en flerårig strategi for styring af takst- og udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde. Strategien betyder, at der fremover sættes et fælles
fokus på styring og kvalitetsudvikling af hele det specialiserede socialområde (børn og
voksne), herunder bl.a.:
• At ” takstinstrumentet” i form af henstilling over for sælgerkommunerne om given procent takstreduktion ikke anvendes i 2017, 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 takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere
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•

Samarbejde om effektivisering: At der samarbejdes om effektiviseringstiltag i en fortsat
analyse/vidensdelingsproces suppleret med årlige redegørelser fra de enkelte kommuner om, hvad den enkelte kommune har gjort for at bidrage til en effektiv udvikling på
det samlede udgiftsområde.

Der er i 2017 indhentet oplysninger om effektiviserings- og styringstiltag hos kommunerne via
udsendte redegørelsesskabeloner.
Redegørelsen om styringstiltag i kommunerne er behandlet på KKR møde 25/4-2017. KKR var
her enige om, at kommunerne på tværs bør dele erfaringer om styring, viden og god praksis,
samt at det er vigtigt, at der er fokus på effekt, progression, tæt opfølgning og på tidlig forebyggelse.
KKR Sjælland har på møder hhv. den 12/6 og 11/10-2017 fulgt op på den flerårige strategi og
besluttet at fortsætte takstanbefalingen i 2018 og ligeledes gentage den kvalitative beskrivelse
af styringstiltag jf. punkt 1 og 2 ovenfor.
Styregruppen besluttede 15/5-2018 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
På den baggrund er der i 2018 i lighed med 2017 fremsendt en redegørelsesskabelon med en
række spørgsmål som kommunerne har besvaret som led i samarbejdet om effektivisering.
Svarene skal bl.a. bruges til videndeling jf. ovenfor
Der vil efterfølgende blive udarbejdet et inspirationskatalog med de tiltag der vurderes som
mest relevante og med størst potentiale for kommunerne.
Økonomigruppen har behandlet sagen på møde 9/8 og har følgende kommentarer
• Økonomigruppen bakker op omkring udarbejdelse af inspirationskatalog til kommunerne med udgangspunkt i de 3 styringsinitiativer som kommunerne vurderer har haft
størst effekt og værdi.
Sagen indgår i forberedelsen til direktørmøde 12/10 om styringsinformation, hvor resultaterne
fra kommunernes redegørelser for udviklings- og styringstiltag indgår i drøftelserne.
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen drøfter redegørelsen for udviklings- og styringstiltag og den videre proces og herunder ift. K17, KKR og kommunerne
• At styregruppen drøfter redegørelsen ift. direktørmøde 12/10 om styringsinformation
Bilag:
• Oversigt over kommunernes redegørelser for udviklings- og styringstiltag
Beslutning:
• Styregruppen besluttede at de 3 chefer i styregruppen involveres i bearbejdningen af
materialet.
• Redegørelserne for udviklings- og styringstiltag indgår i belysning af fokusområderne
m.v på direktørmødet 12/10.

5. Årlig redegørelse for takstændringer
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Beslutningstema:
Styregruppen skal drøfte redegørelsen og den videre proces ift. K17, KKR og kommunerne
samt i relation til direktørmøde 12/10 om styringsinformation
Baggrund:
KKR Sjælland besluttede på sit møde den 11. oktober 2017:
•

At der årligt redegøres for takstændringer. Hver kommune og region skal lave en redegørelse i forbindelse med offentliggørelse af taksterne med en beskrivelse og forklaring
i de tilfælde, hvor taksterne har udviklet sig, både opadgående og nedadgående.

Styregruppen besluttede 15/5-2018 at der indhentes følgende oplysninger fra kommunerne:
• Indhentning af oplysninger om takstudvikling: En redegørelse for (indeværende års)
takster) med en beskrivelse og forklaring i de tilfælde taksterne har udviklet sig og med
deadline for besvarelse inden sommerferien.
Økonomigruppen har ultimo maj-medio juni udfyldt fremsendte skemaer. I udfyldningen er der
set bort fra almindelig P/L fremskrivning. Der er redegjort for enkelte takster og/eller samlet
inden for et paragrafområde, hvis der f.eks. har været en ensartet generel besparelse eller et
samlet ændret serviceniveau på alle kommunes § 108 tilbud eller § 107 tilbud m.fl. På den
baggrund er udfyldt to skemaer med hhv. redegørelse for enkelte takster og redegørelse indenfor et paragrafområde
Økonomigruppen har behandlet sagen på møde 9/8 og har følgende kommentarer:
• Redegørelsen for takstændringer har primært til formål at skabe gennemsigtighed da
den giver overblik over takstændringer (minus P/L) med forklaringer på stigninger og
fald, så kommunerne har mulighed for at se baggrunden for evt. takststigninger (og
fald) på tilbuddene.
• Endvidere kan denne gennemsigtighed anskues som rummende incitament til at driftstilpasse så store takststigninger undgås.
• Økonomigruppen anbefaler at takstoversigten renses for indberetninger hvor takststigninger skyldes P/L og indberetninger hvor der ikke har været takststigninger og fald
samt at der udarbejdes en læsevejledning.
Sagen indgår i forberedelsen til direktørmøde 12/10 om styringsinformation, hvor resultaterne
fra kommunernes redegørelse for takstændringer indgår i drøftelserne på mødet
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen drøfter redegørelsen for takstændringer ift. om der er særlige opmærksomhedspunkter i materialet og den videre proces og herunder ift. K17, KKR og kommunerne.
• At styregruppen drøfter redegørelsen for takstændringer ift. direktørmødet om styringsinformation 12/10
Bilag:
• Oversigt over kommunernes redegørelse for enkelte takster
• Oversigt over kommunernes redegørelser indenfor paragrafområder
Beslutning:
• Sekretariatet arbejder videre med materialet ift. direktørmødet 12/10.
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6. Direktørmøde om styringsinformation 12/10
Beslutningstema:
Styregruppen drøfter direktørmødets indhold og form og proces ind til mødets afholdelse
Baggrund:
I efteråret 2018 afholdes direktørmøde om styringsinformation jf. fokusområde 5 i rammeaftale 2018-2019 med oplæg fra VIVE samt oplæg om styring hvor resultaterne fra kommunernes redegørelse for styringstiltag og takstændringer i drøftelserne. Endelig drøftes fokusområderne i styringsaftalen.
Direktørmødet er startskuddet på arbejdet med rammeaftalens fokusområder i styringsaftalen,
som er følgende:
5. Vidensdeling om styring - Styringsaftale
6. Styringsdata og information - Styringsaftale
7. Stigende behov for støtte. - Styringsaftale
I drøftelsen af programmet er det relevant med overvejelser om oplæg som adresserer de 3
fokusområder. Udover VIVE som oplægsholder kunne det f.eks. være relevant at inddrage KL.
Primo august er ca. 30 tilmeldte
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen drøfter og beslutter indhold og form ift. direktørmødet 12/10 samt proces og tidsplan op til mødets afholdelse
Bilag:
• Rammeaftalens fokusområder i styringsaftalen:
https://rs17.dk/media/13347/rammeaftale_14.06.17.pdf
Beslutning:
• På mødet fremlagde KL deres redskab til benchmark på botilbud som relevant ift. fokusområde 6 om styringsdata og information og jf. evt. oplæg på direktørmøde 12/10
• Slagelse har indmeldt data til KL og anbefaler deltagelse med omhyggelig indberetning
• I forbindelse med drøftelsen af VIVE-analysen jf. pkt. 3., blev det besluttet at temaer
fra analysen drøftes på direktørmødet og herunder med fokus på at komme bagved tallene og hvordan vi kommer videre samt med mulighed for at vælge sig ind på temaer.
• Redegørelser for udviklings-og styringstiltag samt takstændringer jf. pkt. 4 og 5, præsenteres og drøftes ligeledes på direktørmødet
• Socialtilsynet orienterer ligeledes om årsrapporten på direktørmødet jf. pkt. 10
7. Fagligt symposium om fælles kommunalpolitisk strategi på børne-og ungeområdet
indenfor social- og sundhedsområdet med fokus på psykiatri 27/8
Beslutningstema:
Styregruppen orienteres og kommer med input til direktørmødet
Baggrund:
På styregruppemøde 8/12 i rammeaftale sjælland blev det besluttet at indlede en dialog med
sundhedsområdet med fokus koordination og samarbejde mellem socialområdet og sundhedsområdet. Der er efterfølgende afholdt møder mellem rammeaftalesekretariatet og sundhedssekretariatet og mellem sundhedsaftalens og rammeaftalens formandskab.
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På styregruppemøde 15/5 var en temadrøftelse med deltagelse af repræsentanter fra sundhedsområdet med det formål 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, blev drøftet organisatoriske, faglige og strategiske samarbejdsflader og den videre proces.
På styregruppemøde 15/5 blev bl.a. drøftet at det fagligt giver det mening med samspil mellem sundhedsaftalen og rammeaftalen samt mening ift. fælles arrangementer. Psykiatrien er et
oplagt område og herunder psykisk sårbare og der er grund til at interessere sig for børneområdet. F.eks. spiseforstyrrelser samt kasteboldsdiskussion f.eks. 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 er et relevant tema og i SKU (sundhedsstrategisk ledelse) er temaet børn generelt.
På styregruppemødet 15/5 blev det besluttet at fælles fagligt fokus skal være børne- og ungeområdet som 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 og målet er at kommunerne Region Sjælland skal
have fælles ejerskab til særlig indsats ift. børn og unge.
Der er nedsat en forberedelsesgruppe med to direktører fra hvert område som planlægger en
fælles aktivitet: temamøde i slutningen af august (27/8), hvor Solrød og Næstved repræsenterer socialområdet og Guldborgsund og Holbæk repræsenterer sundhedsområdet.
Forberedelsesgruppen skal forberede arbejdet med det fælleskommunale fokusområde vedrørende Børn og Unge med psykiske symptomer/problemer og herunder temamødet 27/8. Valget
af fokusområdet skyldes stigningen i antallet af børn, som får stillet en psykiatrisk diagnose
samt disses behov for kommunale foranstaltninger. Udviklingen skal vendes, og det er derfor
nødvendigt, at kommunerne går sammen om en indsats på tværs af social- og sundhedsområdet samt de øvrige sektorer.
Forberedelsesgruppen har afholdt 1. møde 6/7 og der er efterfølgende udsendt invitation via
mail og outlook samt kontaktet relevante oplægsholdere.
Det er direktørkredsen der er inviteret og det er meddelt at de må gerne tage en chef med, hvis de
vurderer det er relevant.

Der vil på mødet blive givet en orientering fra arbejdsgruppens medlemmer i styregruppen:
Holbæk og Næstved.
Primo august er ca. 25 tilmeldte
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen tager orienteringen til efterretning
• At styregruppen kommer med input til direktørmødet
Bilag:
• Invitation udsendt primo juli 2018
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning
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•

Kommunerne må gerne tage en chef med eller anden relevant nøgleperson

8. Styrkelse af anbringelser i plejefamilier II
- Kommissorium for arbejdet, proces 2
Beslutningstema:
Styregruppen drøfter og godkender revideret kommissorium for arbejdet med styrkelse af anbringelser i plejefamilier.
Baggrund:
På styregruppemøde 16/3 fremlagde netværksgrupperne deres årsrapporter. Netværksgruppen Børn og Unge arbejder fortsat med udfordringer på plejefamilieområdet. Styregruppen besluttede at Solrød er styregruppens tovholder for arbejdet.
Der er efterfølgende afholdt møde i projektstyregruppen 30/5 for med baggrund i kommissoriet at drøfte plejefamilieproblematikken og projektets resultater og beslutte den videre proces. Ift. den videre proces er udarbejdet et nyt kommissorium til behandling på styregruppemøde i rammeaftale Sjælland 17/8. Projektstyregruppen består af:
Charlotte Houlberg - Solrød
Henriette Lindberg – Socialtilsyn Øst
Ane Stallknecht - Kalundborg
Kristina Mikkelsen – Roskilde
Pia Winther – Roskilde
Povl Skov – Rammeaftalesekretariat Sjælland (kun opstart)
Tidsplanen er at projektet igangsættes med godkendelse af kommissoriet i KKR-styregruppen
den 17. august 2018. Der afrapporteres til KKR-styregruppen i februar 2019.
Inden sommerferien indkaldes arbejdsgruppen og projektstyregruppen til møder i perioden fra
godkendelse af kommissoriet på KKR-styregruppemødet den 17. august 2018 til januar 2019,
hvor de endelige anbefalinger skal være drøftet og klar til KKR-styregruppemøde i februar.
På KKR-netværksmøder i perioden forelægges de foreløbige anbefalinger fra arbejdsgruppen/styregruppen til drøftelse.
Styrkelse af anbringelser i plejefamilier, proces 1 og proces 2
Siden introduktionen af Barnets Reform i 2011 har kommunerne haft til opgave, at arbejde
med at tilrettelægge sagsbehandling og indsatser som sikrer, at de børn og unge, der anbringes uden for hjemmet i videst mulig omfang anbringes i familielignende anbringelsesformer.
Samtidig med at behovet for at kunne matche børn og unge med kvalificerede familier er stigende, falder antallet af familier, der søger nygodkendelse som plejefamilie.
På den baggrund er der opstartet et arbejde med styrkelse af anbringelser i plejefamilier.
I proces 1 blev der indhentet statistik fra Socialtilsynene, der viste at mere end 50% af familierne trak deres ansøgning tilbage, under godkendelsesprocessen og proces 1 viste også at kun
en af de adspurgte kommuner havde afholdt informationsmøde, vedr. rekruttering af kommende aflastningsfamilier.
På baggrund af det foreliggende arbejde i proces 1 vurderes det, at der er behov for skærpet
fokus og styrket samarbejde mellem kommuner og tilsyn om rekruttering af plejefamilier. Målet for projektet og herunder proces 2 er overordnet at sikre rekruttering og godkendelse af
flere plejefamilier med relevante kvalifikationer. Fokus er derfor på at øge udbuddet af plejefamilier i regionen på kort og længere sigt.

Side 11 af 20 sider

Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen drøfter og godkender revideret kommissorium for arbejdet med styrkelse af anbringelser i plejefamilier
Bilag:

•

Kommissorium om styrkelse af anbringelser i plejefamilier, proces 2

Beslutning:
• Kommissoriet blev godkendt
• Det blev foreslået at koble plejefamilier tættere til tilbud og herunder ift. de specialiserede miljøer og at iværksætte trivselsundersøgelser af plejefamilier
• Det er relevant med efteruddannelse af plejefamilier
• Arbejdsgruppen arbejder videre med forslagene og herunder særligt ift. opkobling til tilbud.
• Socialtilsynets årsrapport inddrages i arbejdsgruppens arbejde.
9. Anvendelsen af regelsættet om lukning af institutioner III
Beslutningstema:
Styregruppen drøfter forslag til revision af rammeaftalens bestemmelser om lukning af institioner.
Baggrund:
På styregruppemøde 9/2 og 15/5 drøftede styregruppen fortolkningen og anvendelsen af rammeaftalens bestemmelser om lukning af institutioner på baggrund af henvendelse fra Holbæk
og Odsherred Kommune omkring en konkret sag. Det blev fremført at det er væsentligt at
skelne mellem hhv. lukning hvor et tilbud erstattes af et andet f.eks. bygningerne er utidssvarende etc. og lukning hvor et tilbud ophører pga. manglende økonomisk bæredygtighed f.eks.
driftsmæssige problemer pga. fald i belægning.
I forbindelse med sagen er det drøftet at benytte tilsynsvurdering og herunder nygodkendelse
som pejlemærker. Under drøftelsen blev ligeledes fremført at rammeaftalen i sin nuværende
form er en politisk aftale. Samlet er rammeaftalens bestemmelser fra før lov om Socialtilsyn og
forholder sig derfor ikke til socialtilsynets regler om nygodkendelser mv.
På styregruppemødet 15/5, blev det 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 og sagen behandles igen på styregruppemøde 17/8 med deltagelse af socialtilsynet.
Sagen er drøftet i økonomigruppen 9/8 som har følgende kommentarer:
• Rammeaftalen er en politisk aftale og ikke en juridisk aftale
• Historisk har bestemmelserne om nedlukning af et tilbud med efterfølgende deling af
nedlukningsomkostninger været anvendt når det tilbud lukkede ned pg.a. økonomiske
forhold i form af vigende belægning som følge af kommunernes faldende anvendelse af
tilbuddet etc.og heraf følgende manglende økonomisk bæredygtighed/rentabilitet, som
har betydet at tilbuddet har været nødt til at ophøre.
• Historisk er det ikke en mekanisme der har været anvendt ret meget og kun i ganske få
tilfælde
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•

Økonomigruppen bakker op omkring præcisering af formuleringerne i styringsaftale og
takstaftale, så det fremgår hvornår nedlukningsbestemmelserne anvendes (når tilbudophører pga. vigende belægning etc.) og hvornår de ikke anvendes (når tilbud fortsætter i anden form/rammer etc.)

Sekretariatet har udarbejdet vedhæftede forslag til reviderede bestemmelser omkring lukning
af institutioner til rammeaftalens styringsaftale og takstaftale
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen drøfter forslaget til reviderede bestemmelser om lukning og beslutter
den videre proces.
Bilag:
• Forslag til revideret afsnit om lukning af institutioner i rammeaftalens styringsaftale og
takstaftale
Beslutning:
• Styregruppen besluttede at udsætte punktet til næste styregruppemøde
10. Socialtilsyn Østs årsrapport II
Følgende er modtaget fra Socialtilsyn Øst:
Baggrund
Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten for det enkelte tilsyn fremgår af lov om socialtilsyn § 9 og bekendtgørelse om socialtilsyn § 18.
Socialtilsynets årsrapport skal fungere som en årlig afrapportering til Børne- og Socialministeriet
om socialtilsynets virke og resultater i forhold til de opgaver og rammer, som er stillet i lov om
socialtilsyn, samt drøftes i regionens kommuner og Region i forbindelse med indgåelse af kommende års rammeaftale.
RS 17 blev i maj 2018 kort orienteret om Socialtilsyn øst årsrapport 2018 mhp input til rammeaftalen for 2019, da årsrapporten for 2017 ikke var færdig til offentliggørelse på daværende
tidspunkt.
Årsrapporten beskriver Socialtilsyn Østs erfaringer med tilbuddenes og plejefamiliernes faglige
og organisatoriske kvalitet på udvalgte fokuspunkter.
I 2017 har Socialtilsyn Øst haft tilsynsforpligtelsen for 1.172 plejefamilier og 372 sociale tilbud
og misbrugsbehandlingssteder.
Socialtilsyn Øst har blandt andet udført følgende opgaver:
• Ny-godkendt 58 plejefamilier og 10 sociale tilbud
• Truffet 5 afgørelser med vilkår, der indeholdt 7 vilkår
• Truffet 8 afgørelser om påbud, der indeholdt 10 påbud
• Truffet 5 afgørelser om tilbagekaldelse af godkendelsen - plejefamilier
• Modtaget 66 anmodninger om dispensation, heraf er 23 modtaget fra plejefamilier og 43
ansøgninger er modtaget fra tilbud
• Modtaget 293 ansøgninger vedrørende væsentlige ændringer
• Modtaget 45 anmodninger om aktindsigt, disse er behandlet efter henholdsvis forvaltningslovens- og offentlighedslovens regler.
• Modtaget og behandlet 230 henvendelser om bekymrende forhold – whistleblowordningen.
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Den samlede vurdering er, at ønsket fra regeringens side om et kvalitetsløft på det sociale område, er i en positiv udvikling og at samarbejdsrelationerne mellem socialtilsynet, tilbuddene og
kommunerne styrkes blandt andet ved kontinuerlig dialog. Mere specifikt kan det endvidere
konkluderes:
• at de sociale tilbud og plejefamilierne vedrørende de udvalgte fokuspunkter har en generel
høj kvalitet
• at sagsbehandlingen for ny-godkendelse af både tilbud og plejefamilier kan nedbringes ved,
at ansøgerne følge de anvisninger der er i ansøgningsskemaet, og fremsender den dokumentation som socialtilsynet her efterspørger for at fremme en hurtig og smidig ansøgningsproces
• at de sociale tilbud i mindre grad end store tilbud har fortsat det målrettede og professionelle
arbejde både med indsatsmålene og dokumentationen af resultaterne, end det kunne forventes på baggrund af de i 2016 formulerede udviklingspunkter
• at der især på børne- og ungeområdet er kommet en udvidet forståelse af magtanvendelsesbegrebet, hvilket betyder, at der er kommet større fokus på blandt andet gråzonerne
mellem magt og omsorg
• at de sociale tilbud fortsat skal arbejde med opfølgning på magtanvendelser og overgreb
med henblik på læring og forbedring af indsatsen
• at Socialtilsyn Øst fortsat møder udfordringer i forhold til de juridiske konstruktioner og lovgrundlag, blandt andet vedrørende mangelfulde vedtægter, uoverensstemmelser mellem boligtype og tilbudstype jf. servicelovens § 111. Udfordringerne har som altovervejende udgangspunkt ikke indflydelse på kvaliteten i de indsatser, der ydes i tilbuddene, men er derimod af mere formel betydning i forhold til sikringen af overholdelsen af den gældende lovgivning på området
• at kvalitetsmodellen fortsat har skabt en øget bevidsthed om selve opgaven med at være
plejefamilie, omkring fagligheden og hvilke gensidige forventninger/krav, der er mellem plejefamilien og anbringende kommune
• at plejefamilierne kan blive mere bevidste om og tage ansvar for deres kompetenceudvikling.
• Efter af have arbejdet efter kvalitetsmodellen og regeringens ønske om et kvalitetsløft i fire
år vurderer Socialtilsyn Øst, at der er ved at være den rette balance mellem kontrol og
udvikling i tilsynet.
På baggrund af konklusionerne har Socialtilsyn Øst flg. anbefalinger:
• at både de sociale tilbud og plejefamilierne forbereder sig bedre inden de indsender en ansøgning om godkendelse som tilbud eller plejefamilie, herunder have relevant dokumentation
klar ved ansøgningens indsendelse
• at både de sociale tilbud og plejefamilierne fortsætter den positive udvikling i forhold til arbejdet med deres egne udviklingspunkter, der fremgår af tilsynsrapporten
• at de sociale tilbud fortsat sætter særlig fokus på udarbejdelse af klare og konkrete mål i
samarbejde med borgerne og tydelig resultatdokumentation heraf
• at de sociale tilbud sætter særlig fokus på enkel og ensartet dokumentationspraksis
• at de sociale tilbud skal prioritere beskrivelser/dokumentation for faglige og organisatoriske
indsats- og udviklingsmål jævnfør egne handleplaner for organisationsudvikling
• at de sociale tilbud skal arbejde mere målrettet med at få udarbejdet beredskabs- og handleplaner i forhold til overgreb, herunder vold, trusler og magtanvendelser
• at de sociale tilbud fortsætter den positive udvikling i forhold til at dokumentere og følge op
på magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen
• at der arbejdes med ensartet praksis, eventuelt i samarbejde med Socialtilsyn Øst og KKR i
forhold til tilkøbsydelser på magtanvendelsesområdet.
Særligt fokus på re-godkendelse af alkoholtilbud
I forbindelse med lovændringen overtog socialtilsynene pr. 1. januar 2016 opgaven med at regodkende og føre tilsyn med alkoholbehandlingstilbud, jævnfør sundhedslovens § 141. Alle de
eksisterende alkoholtilbud skulle re-godkendes i perioden fra den 1. januar 2016 til den 31.
december 2017. I belysningen af re-godkendelsesprocessen har der været fokus på strukturen
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og kvaliteten i de alkoholtilbud, der var omfattet af Socialtilsyn Østs opgaveportefølje pr. 31.
december 2017.
Overordnet set, kan det konkluderes:
• at alkohol- og misbrugsbehandlingstilbuddene har en generel høj kvalitet mål i gennemsnitsbedømmelser
• at alkohol- og misbrugsbehandlingstilbuddene arbejder særligt godt med selvstændighed og
relationer og borgernes generelle sundhed og trivsel
• at der på alkohol- og misbrugsbehandlingstilbuddene forefindes kriseberedskabsplaner vedrørende overgreb
• at det ikke altid er i samarbejde med borgeren, at der opstillede mål for det koordinerede
samarbejde med borgerne relevante samarbejdspartnere, herunder hvordan der følges op
på dem.
Socialtilsyn Øst kan på baggrund af belysning af re-godkendelse af alkoholtilbuddene anbefale:
• at alkohol- og misbrugsbehandlingstilbuddene skal samarbejde med den enkelte borger om
at opstille mål for hvordan borgeren ønsker samarbejdet koordineret i forhold til andre for
borgeren relevante samarbejdspartnere for eksempel familie, jobcenter, uddannelsesinstitution, arbejdsgiver med flere, samt hvordan samarbejdet koordineres og følges op.
• at alkohol- og misbrugstilbuddene skal arbejde med dokumentation, herunder type, omfang
og varighed af valgte behandlingsmetoder.
Socialtilsyn Øst deltager under dette punkt og fremlægger sagen
Indstilling
Det indstilles:
At styregruppen tager orienteringen til efterretning.
• At styregruppen drøfter, hvordan socialtilsynets årsrapports analyser og konklusioner udbredes, således at de anvendes til udvikling af de sociale tilbuds kvalitet.
Bilag:
•

Årsrapport Socialtilsyn Øst:
http://socialtilsynost.dk/media/22540716/aarsrapporten-2017.pdf

Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning
• Styregruppen drøftede kommunale ønsker til årsrapporten og herunder vil kommunerne
gerne vil vide noget om antal pladser. Socialtilsynet bedes derfor fremadrettet tydeliggøre
antallet af pladser i årsrapporten og ikke kun antallet af tilbud.
• Socialtilsyn Øst orienterer om årsrapporten på direktørmøde 12/10
• Sagen videresendes til K17 og KKR
11. Punkter til orientering
Beslutningstema:
Styregruppen orienteres og drøfter evt. spørgsmål og supplerende input
A) Orientering om evaluering af tilsynsreformen II
B) Møde i KKR Dialogforum 31/5
C) Tværkommunal kompetenceudvikling i neuro-rehabilitering af frontpersonale i den
kommunale hjerneskadeindsats III
D) Status for etablering af nye psykiatriske afdelinger/særlige pladser
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E) Revision af standardkontrakter III
F) Nyt fra Netværksgrupper (og arbejdsgrupper)
G) Nyt fra K17 og KKR
H) 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) Orientering om evaluering af tilsynsreformen II
Følgende er modtaget fra Socialtilsyn Øst:
Baggrund
Lov om socialtilsyn (tilsynsreformen) trådte i kraft 1. januar 2014. I den politiske aftale blev
fem målsætninger for tilsynsreformen fremhævet:
•
•
•
•
•

Et mere professionelt og uafhængigt tilsyn
Fra tilfældige indsatser til systematisk inddragelse af viden
Borgerne i centrum
Alle sociale døgntilbud, plejefamilier og ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud skal
godkendes
Bedre styr på økonomien

I forbindelse med den politiske aftale om tilsynsreformen blev det besluttet at gennemføre en
evaluering af reformen til brug for den politiske opfølgning. I 2016 udkom en midtvejsevaluering af tilsynsreformen, der dækkede perioden 2014-2015. I 2018 udkom anden evalueringen,
der dækker perioden 2014-2017.
Formålet med evalueringen er at tilvejebringe et vidensgrundlag for den aftalte opfølgning til
forligskredsen bag tilsynsreformen ved at vurdere, om de centrale formål med reformen er opnået.
Hovedkonklusionerne er,
• At de politiske intentioner er overordnet indfriet.
• I tilbud og plejefamilier er der en høj grad af tilfredshed.
• Der er samtidig udviklingspotentiale.
Anden evalueringen består af seks delevalueringer.
1. Implementering af tilsynsreformen
De fem socialtilsyn lever op til intentionen om, at alle tilbud skal have mindst et årligt tilsynsbesøg.
Intentionen om at sikre, at socialtilsynet i det driftsorienterede tilsyn indhenter oplysninger
fra ansatte og borgere i tilbuddet samt fra andre relevante personer, er overordnet set opfyldt. Der er dog væsentlige forskelle i praksis mellem de fem socialtilsyn, ligesom praksis
for inddragelse af eksempelvis oplysninger fra anbragte børn og unge i plejefamilier vurderes at kunne udvikles yderligere.
De tildelte sanktionsbeføjelser er taget i anvendelse af alle fem socialtilsyn. På tværs af de
fem socialtilsyn er der en vis forskel i, hvor ofte de tildelte sankitonsbeføjelser anvendes.
Der er også forskel på, hvor ofte socialtilsynet anvender sanktioner over for forskellige typer
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af tilbud. Generelt er socialtilsynenes anvendelse af sanktioner på tilbudsområdet aftagende
over perioden.
I godkendelsen af nye tilbud og plejefamilier, er der en vis variation mellem de fem socialtilsyn. Socialstyrelsen vurderer, at der er potentiale for en mere ensartet praksis på området.
Der er mellem de fem socialtilsyn nogen variation, både i forhold til antallet af afgørelser,
der er påklaget til Ankestyrelsen og i udfaldet af klagerne. Generelt er niveauet af klager
dog relativt lavt, hvilket gælder for alle de fem socialtilsyn.
2. Whistleblowordningen
Whistleblowordningen bliver brugt, og antallet af henvendelser stiger i takt med, at de fem
socialtilsyn udbreder kendskab til ordningerne. Der synes dog at være en udfordring med at
få de allersvageste borgere, til at kende og anvende ordningen. Generelt har de fem socialtilsyn en ensartet praksis i implementeringen af ordningen, og socilatilsynene vurderer, at
henvendelser fra whistleblow giver dem oplysninger, de ellers ikke ville have fået.
3. Socialtilsynets bidrag til læring og udvikling i tilbuddene
Der er generelt en udbredt tilfredshed med samarbejdet mellem tilbud/plejefamilier og socialtilsynet. Tilbud og plejefamilierne oplever i overvejende grad, at socialtilsynet bidraget til
udvikling og til at øge kvaliteten i tilbuddet/plejefamilien. Langt de fleste tilbud og plejefamilier vurderer desuden, at kvalitetsmodellen er anvendelig til at vurdere kvaliteten i deres
tilbud.
En stor gruppe af tilbud og plejefamilier oplever ikke at få anvist konkretet udviklingsmuligheder i forbindelse med tilsynsbesøg. Der er på den baggrund potentiale for at nå ud til en
bredere gruppe i den dialogbaserede kvalitetsudvikling.
4. Udvikling af kvaliteten i tilbuddene
Socialtilsynets kvalitetsbedømmelse af tilbud og plejefamilier er generelt høj.
Der er en svag tendens til, at private tilbud bedømmes til at have en højere kvalitet end offentlige tilbud. Samtidig er der en svag tendens til, at store tilbud med mange afdelinger og
mange pladser bedømmes til at have en lavere kvalitet end de mindre tilbud.
5. Trivsel blandt anbragte børn
Der er generel tendens til større trivsel blandt børn og unge anbragt i familiepleje end
blandt børn og unge anbragt i sociale tilbud. Forskellen i trivsel kan være et opmærksomhedspunkt for socialtilsynet.
Det store flertal af anbragte børn og unge er glade for at gå i skole, og relativt flere ønsker
at tage en videregående uddannelse. Flertallet af de anbragte børn og unge oplever at klare
sig godt i skolen.
Socialtilsynene skal være opmærksomme på, at relativt flere anbragte børn og unge sjældent har besøg af eller besøger venner. Tendensen er særligt udbredt blandt børn og unge
anbragt i sociale tilbud. Der er samtidig sket et fald i andelen af anbragte, der går til organiserede fritidsaktiviteter mindst en gang om ugen.
6. Tilbudsstrukturen
Generelt har tilbudsstrukturen udvist mindre ændringer, hvis man måler på antallet af tilbud
– og større ændringer, hvis man måler på antallet af pladser.
Der er kommet færre tilbud og pladser på børne- og unge området, hvilket modsvares af
flere tilbud med blandet målgruppe og flere pladser på disse tilbud. Der er samtidig kommet
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relativt færre af de helt små tilbud, men flere af de mellemstore og store. Denne udvikling
er mest tydelig, når man ser på antallet af pladser.
Der er næsten lige mange offentlige og private tilbud, der er langt flere pladser på offentlige
tilbud en på private. Der ses dog en udvikling imod en stigende andel af private pladser.
Socialtilsyn Øst deltager under dette punkt og fremlægger sagen
Bilag:
• Link til Socialstyrelsens nyhed
https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2018/tilsynsreformen-er-nu-blevet-evalueret-1
• Rapport om evaluering af Socialtilsynet
B) Møde i KKR Dialogforum 31/5
Der er pr. 31/5 afholdt møde i KKR dialogforum, hvor handicaporganisationerne og KKRS formandskab samt direktørrepræsentanter fra styregruppen og sekretariatsrepræsentanter deltager.
Der vil på mødet blive givet en orientering
Bilag:
• Referat fra møde i KKR dialogforum 31/5
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning
C) Tværkommunal kompetenceudvikling i neuro-rehabilitering af frontpersonale i
den kommunale hjerneskadeindsats III – temadag 28/9
Arbejdsgruppen er i gang med at planlægge temadagen incl. relevante oplægsholdere jf. vedhæftede invitation. Invitationen er sendt til hjerneskadekoordinatorer med besked om at videresende til
de relevante i deres respektive kommuner.
Primo august er ca. 50 tilmeldte

Bilag:
• Invitation til temadag
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning
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, heraf er åbnet 7 pladser pr. 1/6 og 16 pladser åbner 1/12
Pr. primo august 2018 er der 4 borgere på tilbuddet og der forventes 2 borgere mere medio
august.
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Der er afholdt møde i den tværkommunale koordinationsgruppe i KL 19/6 og der er udsendt
nyhedsbrev fra region sjælland 27/6. Der afholdes indvielse af de særlige pladser i efteråret
2018 og invitation følger.
Der vil på mødet blive givet en orientering
Bilag:
• Nyhedsbrev særlige pladser juni: https://rs17.dk/media/14626/nyhedsbrev_vedr._s_rlige_pladser_i_psykiatrien_i_region_sj_lland.pdf
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning
• De særlige pladser indgår i økonomiaftalen
• Styregruppen udtrykte stor bekymring for finansiering og belægning af de kommende
pladser og vil følge udviklingen tæt
• Sekretariatet forespørger KL ift. den videre proces og strategi og herunder ift. at der pr.
1/12 åbner 16 nye særlige pladser i Sjælland, hvor der er en bekymring ift. belægning.
E) Nyt fra Netværksgrupper og arbejdsgrupper
Ift. netværksgrupperne kan seneste referater fra netværksgrupperne Voksne handicappede,
Børn og Unge, Voksne sindslidende og økonomigruppen findes på hjemmesiden. Der vil blive
givet en orientering.
På seneste økonomigruppemøde 9/8 er bl.a. drøftet tilsynstakster og økonomigruppen henstiller til styregruppen at fastholde fokus på at tilsynstaksterne skal ned
Bilag:
• Referater fra senest møder i netværksgrupperne
https://rs17.dk/netvaerksgrupper/netvaerksgrupper.aspx
Beslutning:
• Punktet udsættes til næste styregruppemøde
F) Nyt fra K17 og KKR
K17 har afholdt møde 1/6 og afholder næste møde 31/8. Mødekalender 2018:
• 31/8
• 2/11
KKR har afholdt møde 22/6 og afholder næste møde 12/9. Mødekalender 2018:
• 12/9
• 14/11
Bilag:
• Referat fra møde i K17 1/6
• Referat fra møde i KKR 22/6:
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_86796/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sjlland_den_22.PDF
Beslutning:
• Punktet udsættes til næste styregruppemøde

Side 19 af 20 sider

G) Nyt fra styregruppen og sekretariatet
Der vil på mødet blive givet en orientering
Beslutning:
• Punktet udsættes til næste styregruppemøde
12. Punkter til næste møde
*
*
-

Samarbejdet mellem kommuner og den regionale psykiatri II – udsat fra 15/5
Netværksgruppens anbefalinger
Fokusområdet om hjemløshed/Socialt udsatte III –
Samarbejde med behandlingspsykiatri om socialt udsatte

13. Evt.
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