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Dagsordenspunkter til styregruppemøde 12/10
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 17/8
Punkter til indstilling/beslutning:
2) Opfølgning på direktørmøde 12/10 om styringsinformation og fokusområder
3) Status og videre proces for rammeaftalen 2018-2020
– Fokusområder, VIVE-analyse og videre proces
4) Socialtilsyn Østs takster 2019
5) Fagligt symposium om fælles kommunalpolitisk strategi på børne-og ungeområdet indenfor
social- og sundhedsområdet med fokus på psykiatri 27/8
6) Tværkommunal kompetenceudvikling i neuro-rehabilitering af frontpersonale i den kommunale hjerneskadeindsats IV – temadag 28/9 og den videre proces
7) Anvendelsen af regelsættet om lukning af institutioner III – udsat fra 17/8
8) Revision af standardkontrakter IV
9) Fokusområdet om hjemløshed/Socialt udsatte III –
- Status på arbejdet og den videre proces
10) Status for arbejdet vedr. samarbejdet mellem kommuner og den regionale psykiatri

11) Punkter til orientering:
A) Status for etablering af nye psykiatriske afdelinger/særlige pladser
B) Nyt fra Netværksgrupper (og arbejdsgrupper)
C) Nyt fra K17 og KKR
D) Nyt fra styregruppen og sekretariatet
12) Punkter til næste møde
13.) Evt.

1. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 17/8-2018
Indstilling:
Sekretariatet indstiller:
• At styregruppen godkender referatet fra 17/8-2018
Bilag:
•
https://rs17.dk/media/14656/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_17082018.pdf
Punkter til indstilling/beslutning:
2. Opfølgning på direktørmøde 12/10 om styringsinformation og fokusområder
Beslutningstema:
Styregruppen drøfter input fra direktørmødet ift. den videre proces med rammeaftalen og arbejdet med fokusområderne
Baggrund
På styregruppemødet 17/8, blev det i forbindelse med drøftelsen af VIVE-analysen 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.
Det er efterfølgende aftalt med VIVE at de også holder et kort oplæg om deres projekt om
økonomisk og faglig styring på det specialiserede børne- og ungeområde som indledning til
drøftelserne af fokusområderne i styringsaftalen.
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen drøfter input fra direktørmødet ift. det videre arbejde med rammeaftalen og fokusområderne.
Bilag:
• Program for direktørmøde 12/10
Drøftelse:
• Det blev drøftet om møderne kan organiseres med en lidt tættere dialog (og evt. inddragelse af fagpersoner f.eks. myndighedschefer) og med oplæg om noget konkret som
en kommune har arbejdet med. Eksempelvis kontrakter som Holbæk fortalte om på
styregruppemøde 9/2.
Beslutning:
• Styregruppen besluttede ift. fremtidige direktør/chefmøder at arbejde med hvordan
man kan komme endnu tættere på kommunale cases og arbejde dybere ned. Et eksempel fra Roskilde kunne være arbejdet med paragraf 82 mv.
3.Status og videre proces for rammeaftalen 2018-2020
– Fokusområder, VIVE-analyse og videre proces
Beslutningstema:
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Styregruppen drøfter den videre proces ift. rammeaftale 2018-2020 og herunder ift. rammeaftalens fokusområder og VIVE-analysen
Baggrund:
Fokusområder i rammeaftalens udviklingsstrategi og styringsaftale:
Fokusområderne 1-4 i udviklingsstrategien er drøftet på direktørmøde 9/2 og efterfølgende i
styregruppen med udpegning af tovholdere fra styregruppen:
1.Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende - Slagelse
2. Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper - Roskilde
3. Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil - Næstved
4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt - Lejre
Fokusområderne 5-7 i styringsaftalen (5. Vidensdeling om styring, 6.Styringsdata og information, 7.Stigende behov for støtte) drøftes på direktørmøde 12/10 med efterfølgende udpegning
af tovholdere fra styregruppen. Fokusområderne 1-7 drøftes også på politikermøde om rammeaftalen 26/10.
Styregruppens tovholdere vil på mødet give en status for arbejdet med fokusområderne 1-4
VIVE-analysen
På styregruppemøde 17/8 blev det aftalt at VIVE-rapporten offentliggøres 24/8 og sendes til
kommunerne, som hver især tilrettelægger deres egen proces. Sagen er videresendt til K17 og
KKR med anbefaling om at undersøgelsen gentages i sin nuværende form forudsat at der er
finansiering. Temaer fra med bilag VIVE-rapporterne behandles på direktørmøde 12/10 og på
midtvejsmøde om rammeaftalen 26/10. KKR har pr. 12/9 tiltrådt anbefalingen om, at analysen
gentages i sin nuværende form i 2019 med finansiering inden for rammeaftalens budget.
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen tager orienteringen fra tovholderne for fokusområderne til efterretning
• At styregruppen drøfter den videre proces for rammeaftale 2018-2020 med henblik på
guidelines for det videre arbejde
• At styregruppen drøfter om VIVE-analysen giver anledning til fælles indsatser/initiativer
• At styregruppen drøfter forslag til tovholdere for de 3 fokusområder i styringsaftalen
Bilag:
• Kommissorier for rammeaftalens fokusområder 1-4 behandlet i styregruppen15/5.
• Link til VIVE-analyse: https://vive.dk/2018/08/flere-udgifter-til-socialomraadet-i-region-sjaelland/
Drøftelse:
• Der skal udarbejdes tids- og procesplan for fokusområderne
• Fokusområde 5-7 kan ses under et og herunder med fokus på hvordan får vi delt viden
bedre
• Fokusområderne 1-4 skal bindes op på at arbejde på tværs.
• Der skal arbejdes på hvordan cheflaget inddrages og motiveres og herunder ift. chefmøde ultimo november med fokus på udviklings- og styringstiltag og drøftelse af rammeaftalesamarbejdet og organisering med netværksgrupper mv. og også med kobling
til sundhedsområdet.
Beslutning:
• Der afholdes ekstraordinært temastyregruppemøde inden jul om organisering af arbejdet med fokusområderne og drøftelse af rammeaftalesamarbejdet og indhold i fokusområderne. Mødet afholdes i Roskilde.
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•
•

Der afholdes chefmøde om rammeaftalesamarbejdet i Rammeaftale Sjælland: Udviklings- og styringstiltag, fokusområder, samarbejdsformer og organisering m.v. 23/11
18/1 afholdes fagligt symposium for kommunale chefer og udviklingskonsulenter om
praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt med oplæg fra Socialstyrelsen og
kommunale eksempler

4. Socialtilsyn Østs takster for 2019
Følgende er modtaget fra Socialtilsyn Øst:
Baggrund
Nærværende dagsordens punkt orienterer om Socialtilsyn Øst takster for 2019 og beskriver
udviklingen i Socialtilsyn Øst takster i perioden fra 2014 - 2019.
Takstmodel
Ved socialtilsynenes opstart i januar 2014 var der udarbejdet en fælles beregningsmodel,
”takstmodellen”. Modellen bygger på en nedbrydning af de kerneopgaver, socialtilsynene skal
løse, og en række forudsætninger om det gennemsnitlige tidsforbrug til at løse disse kerneopgaver. Tidsestimatet for de fleste opgaver stammer fra DUT-forhandlingerne i forbindelse med
lov om socialtilsyn. Endelig bygger modellen på estimater for, hvor mange tilbud og plejefamilier, der skal føres tilsyn med i det kommende år.
I modellen fastlægges for hvert af de fem socialtilsyn, hvor mange omkostninger der forventes
anvendt til den samlede opgaveløsning i budgetåret, herunder faste udgifter, der ikke påvirkes
at variablerne antal tilbud/plejefamilier.
På baggrund heraf beregner modellen, hvad taksterne skal være pr. tilbud og hvad den objektive finansiering skal være pr. kommune for at dække socialtilsynenes omkostninger.
Det, der med afsæt i takstmodellen er fælles for de fem socialtilsyn er, hvilke opgaver, der dimensioneres og tidsestimaterne for disse opgaver, mens antalsforudsætninger, lønniveau og
de øvrige udgiftsposter (fx husleje) er tilpasset efter de lokale forhold. Derfor har de fem socialtilsyn ikke de samme takster.
Takster og objektiv finansiering i 2019
Samlet set forholder det sig således, at Socialtilsyn Øst’s takster falder og er ikke længere de
højeste takster i forhold til de øvrige socialtilsyn i Danmark.
Der er en række forhold, der afspejler sig i takstudviklingen for 2019:
• Finansiering i 2018 var påvirket af det store underskud fra 2015, idet underskuddet i 2015
blev fordelt på taksterne i 2017 og 2018. Således er underskuddet i 2016 skubbet til 2019,
men overskuddet fra 2017 udligner underskuddet fra 2016.
•

Det kan konstateres, at der er en mindre forskydning i mixet af tilbud, således, er der
færre af de mellem store tilbud (kategori 2 og 3). Der er ingen ændring i antallet af tilbud i
kategori 4. Fordelt på tilbudstype, ses den største ændring at være på voksenområdet.
Derudover, ses der et fald i antallet af plejefamilier på 4 %.

•

Socialtilsyn Øst har i taksterne for 2017 og 2018 lavet væsentlige besparelser, effektivitetsforøgelser og kapacitetstilpasninger. Hvilket medfører et betydeligt fald (særligt i den
objektive finansiering) i taksterne for 2018. I 2019 forventes der endvidere et yderligere
fald i taksterne.

•

Taksterne ses i Bilag 1 Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.og udviklingen ses ligeledes i
nedenstående grafer.
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I nedenstående grafer, er taksterne gengivet som indekstal i løbende og faste priser, hvor der
er taget udgangspunkt i at 2014 takster er indeks 100. Takster i kr. fremgår af Bilag 1

Takster som indekstal i faste priser (2014 = 100)
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Objektiv finansiering

Den objektive finansiering falder 2,3 mio. kr. målt i faste priser fra 2018 til 2019, dette svare
til 9,4%. målt i løbende priser svare det til 1,8 mio.kr. eller 7,5%.
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115
110
105
100
95
90
85
80
2014

2015
Ordinær tilsynstakst

2016

2017

Objektiv finansiering

2018

2019

Prisfremskrivning

Som det ses, har taksterne for 2015 – 2017 ligget betydeligt under indeks 100. Taksten for
2018 ligger dog lidt over den forventede indeksudvikling i både faste og løbende priser. Taksterne for 2019 ligger betydeligt under indeks 100 lige som de gjorde i 2015 – 2017.
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Tilsynstakster (1-7 pladser) i socialtilsynene 20142019, faste priser (2014 = 100)
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Alle kategorier
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Holbæk fremlægger sagen
Indstilling
Det indstilles:
• At styregruppen tager orienteringen til efterretning.
• At styregruppen drøfter Socialtilsyn Østs takster for 2019
Bilag:
• Bilag 1 – oversigt over takster 2019
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning

5. Fagligt symposium om fælles kommunalpolitisk strategi på børne-og ungeområdet
indenfor social- og sundhedsområdet med fokus på psykiatri 27/8
Beslutningstema:
Styregruppen orienteres og drøfter processen ift. det videre arbejde med børne- og ungeområdet.
Baggrund:
På styregruppemøde 8/12 i rammeaftale Sjælland blev det besluttet at indlede en dialog med
sundhedsområdet med fokus på koordination og samarbejde mellem socialområdet og sundhedsområdet. På styregruppemødet 15/5 blev det besluttet at fælles fagligt fokus skal være
børne- og ungeområdet som case for samarbejdet i første omgang med både sundhedspolitiske og socialpolitiske vinkler og herunder bl.a. ift. problematikken omkring børn og unge med
psykiske problemer og vanskeligheder. På den baggrund er udpeget en arbejdsgruppe med repræsentanter fra rammeaftalegruppen og sundhedsgruppen som har arrangeret og afholdt et
fagligt symposium 27/8.
Fagligt symposium: Udfordringer på børne- og ungeområdet med fokus på psykiatri
- Psykiske vanskeligheder, sociale problemer og mistrivsel
Det faglige symposium var startskuddet på samarbejdet mellem rammeaftalen på det kommunale socialområde og sundhedsaftalen på det kommunale sundhedsområde, hvor børn og unge
med psykiske lidelser og problemer er det første fælles tema der tages fat på.
Formålet var at drøfte fælles udfordringer og løsninger og komme med bud på hvordan kommuner og region sammen kan arbejde videre med faglige strategier og visioner for området.
I løbet
•
•
•
•

af dagen blev bl.a. drøftet følgende spørgsmål:
Hvad er årsagerne til stigningen i antallet af børn og unge med psykiske lidelser?
Hvilke udviklingstendenser og drivkræfter driver udviklingen
Hvilke udfordringer og konsekvenser er på børne & ungeområdet
Hvordan kan udfordringerne imødegås og med hvilke konkrete løsningsforslag?

Det faglige symposium var i to dele. I første del var fokus på årsagerne til udviklingen på børnog ungeområdet ud fra et sundheds- og socialfagligt perspektiv med oplæg fra Region Sjælland og Socialstyrelsen efterfulgt af en plenumdrøftelse af udfordringer og konsekvenser.
I anden del var fokus på kommunale handlemuligheder og tiltag med oplæg fra Helsingør
Kommune som indledning til en gruppedrøftelse af hvordan kommuner og region i fællesskab
kan løse udfordringerne på området.
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Resultater og anbefalinger
Opsamling fra det faglige symposium er vedlagt i bilag
Opsamlingen fra det faglige symposium viser, at kommuner og Regionen står overfor en komplekst udfordring i forhold til psykisk sårbare børn og unge pga.:
•
•

Organisatorisk kompleksitet – der er flere sektorer involveret i indsatserne og der er
mange aktører inde over den enkelte familie/borger.
Manglen på viden, værktøjer, metoder, tilbud, overblik over allerede igangværende initiativer/ projekter samt effekterne heraf osv.

Arbejdsgruppen anbefaler derfor:
•

At målgruppen vedr. psykisk sårbare børn og unge løftes til et fokusområde i den kommende Rammeaftale.
Målgruppen er allerede på nuværende tidspunkt indarbejdet som et fokusområde i udkastet til en ny Sundhedsaftale 2019-2023.

•

At det videre arbejde med psykisk sårbare børn og unge bæres ind i relevante netværksgrupper – fx netværksgruppen for børn og unge, netværksgruppen for psykiatri
og/eller KSP B&U. Afsættet kan evt. være opsamlingen fra fagligt symposium.

•

At repræsentanter fra henholdsvis Sundhedsaftalen og Rammeaftalen løbende deltager
i relevante netværk og fora på tværs af sektorer og fagområder med henblik på at sikre
koordination og et tættere samarbejde mellem de to områder.

•

At Regeringens handlingsplan for psykiatrien ’’Vi løfter i fællesskab’’ inddrages i det videre arbejde https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/sep/regeringenvil-loefte-psykiatrien-i-faellesskab/ samt https://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2018/Psykiatriplan-Vi-loefter-i-faellesskab-sept2018/Vi-loefter-i-faellesskab-psykiatriplan.pdf

Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen tager orienteringen til efterretning
• At styregruppen drøfter den videre proces ift. arbejdet med børne- og ungeområdet og
herunder ift. arbejdsgruppens anbefalinger
Bilag:
• Opsamling fra det faglige symposium 27/8
• Materiale fra symposiet: https://rs17.dk/arrangementer/fagligt-symposium-om-boerneog-ungeomraadet-–-direktoermoede-278.aspx
Beslutning:
• Styregruppen besluttede at sagen drøftes på temastyregruppemødet inden jul og herunder den videre proces for arbejdet og samarbejdet med sundhedsgruppen samt samarbejdets organisering.

6. Tværkommunal kompetenceudvikling i neuro-rehabilitering af frontpersonale i den
kommunale hjerneskadeindsats IV – temadag 28/9 og den videre proces
Beslutningstema:
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Styregruppen orienteres og drøfter den videre proces ift. kompetenceudvikling af frontpersonale efter afholdelse af temadagen 28/9
Baggrund:
I forlængelse af styregruppens tidligere beslutninger har den nedsatte arbejdsgruppe 28/9 afholdt temadag om neurorehabilitering af borgere med erhvervede hjerneskader og kompetenceudvikling af frontpersonale med ca. 100 deltagere og alle kommuner repræsenteret. På temadagen var der oplæg om personlige erfaringer med genoptræning, erfaringer med tværkommunal kompetenceudvikling og praksiserfaringer med kompetenceudvikling hos frontpersonale samt fælles drøftelser. Temadagen var startskuddet på arbejdet med tværkommunal
kompetenceudvikling af frontpersonale indenfor neurorehabilitering i den kommunale hjerneskadeindsats
På baggrund af temadagen anbefaler arbejdsgruppen at arbejdet fortsættes og herunder at der
arbejdes videre i forlængelse af temadagen med særlig fokus på erfaringer fra Hovedstaden.
Slagelse Kommunes repræsentant i arbejdsgruppen deltager under dette punkt.
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen tager orienteringen til efterretning
• At styregruppen drøfter den videre proces ift. arbejdet med kompetenceudvikling hos frontpersonale
• At styregruppen drøfter arbejdsgruppens rolle i den videre proces
Bilag:
• Opsamling fra Temadag
• Materiale fra temadagen: https://rs17.dk/arrangementer/temadag-om-neurorehabilitering-og-kompetenceudvikling-289-2018.aspx
• Kommissorium
Beslutning:
• Punktet blev udsat
7. Anvendelsen af regelsættet om lukning af institutioner III – udsat fra 17/8
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.
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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
• 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 godkendte forslaget og besluttede at sagen sendes videre til K17 og KKR
8. Revision af standardkontrakter IV
Beslutningstema
Styregruppen orienteres og drøfter den videre proces med arbejdet med revision af standardkontrakterne.
Baggrund:
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.
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
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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 har afholdt sit første møde 14/5 og der er efterfølgende i september afholdt et
møde med Holbæk, Lolland, Region Sjælland og styregruppens formandskab omkring den videre proces. På mødet blev drøftet forskellige modeller for standardkontrakter og herunder udarbejdelse af revideret vejledning til standardkontrakterne.
Holbæk giver en status for arbejdet på styregruppemødet.
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen tager orienteringen til efterretning
• At styregruppen drøfter den videre proces ift. arbejdet med revision af standardkontrakterne
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning og herunder at arbejdsgruppen arbejder
videre med relativt begrænsede ændringer i selve kontrakten, men med en uddybende
vejledning
• Styregruppen besluttede at sagen behandles igen på styregruppemøde når kontrakt- og
vejledningsudkast foreligger.

9. Fokusområdet om hjemløshed/Socialt udsatte III –
- Status på arbejdet og den videre proces
Beslutningstema:
Styregruppen orienteres om og drøfter netværksgruppens anbefalinger ift. det videre arbejde
Baggrund:
Følgende er modtaget fra arbejdsgruppen:
Arbejdsgruppen fremlagde rapporten vedr. presset på § 110 forsorgshjemmene for Styregruppen d. 16. marts 2018. Endvidere blev der fremlagt et forslag til det videre arbejde med rapportens anbefalinger som Styregruppen tiltrådte på sit møde i maj 2018.
Indledningsvis anmoder Arbejdsgruppen om Styregruppens anbefaling og støtte til, at der i
regi af rammeaftale Sjælland indbydes til en temadag med fokus på § 110 området. Fokus på
temadagen vil især være samarbejde om og forebyggelse af, at unge tager ophold på § 110
forsorgshjem og borgere med langvarigt ophold på forsorgshjem. Temadagen er fastsat til d.
15. januar 2019. Målgruppe for temadagen er ansatte fra regionens forsorgshjem, myndighedsrådgivere, SAND, Rådet for Socialt Udsatte, Socialstyrelsen og andre relevante aktører.
Arbejdsgruppen søger om et beløb på kr. 20.000 til afvikling af temadagen. Beløbet skal anvendes til dækning af leje af lokaler, forplejning og oplægsholdere.
Nedenstående redegøres der for, hvordan Arbejdsgruppen påtænker at arbejde videre med de
konkrete anbefalinger.
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Arbejdsgruppen anbefalinger og den videre proces:
1. Unge bør ikke opholde sig 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 rammeaftale samarbejdet.
•

•

Status: De landsdækkende hjemløsetællinger har vist, at antallet af unge,- både målgruppen af hjemløse unge og målgruppen af unge i risiko for hjemløshed er steget markant. Fra 633 ved hjemløsetællingen i 2009 til 1.278 ved hjemløsetællingen i 2017. Udviklingen afspejler ifølge hjemløsetælling i 2017, at der er mangel på billige boliger til
unge, samt at kommunernes nuværende indsats ikke i tilstrækkelig grad sikrer, at
hjemløse unge og unge i risiko for hjemløshed undgår at ende i hjemløshed. Selv om
det fremgår af den ministerielle vejledning til servicelovens § 110, at unge under 24 år
som udgangspunkt ikke bør opholde sig på forsorgshjem men tilbydes andre tilbud kan
det konstateres, at der optages unge under 25 år på forsorgshjem,- også på regionens
forsorgshjem.
Forslag til den videre proces
Den særlige ungeproblematik er genstand for temadrøftelse på temadagen d. 15. januar 2019. Vive og Rambøll inviteres til, at fremlægge de væsentligste konklusioner fra
evalueringen af ”En helhedsorienteret og tidlig indsats mod hjemløshed blandt unge og
unge i risiko for hjemløshed. Arbejdsgruppen lægger desuden op til at deltagerne drøfter om der er behov for særlige kriterier, opholdslængde for optagelse af unge under 25
år på forsorgshjem m.v. Temadagens anbefalinger/konklusioner vil efterfølgende blive
fremlagt for Styregruppen.

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. Derud
over er der nedsat en arbejdsgruppe mellem Socialministeriet, Finansministeriet og KL
der ser på den grundlæggende finansiering af § 110 området, herunder takststruktur og
refusion.
• Arbejdsgruppen peger på, at de nationale anbefalinger om et tættere samarbejde mellem § 110 boform og kommuner drøftes og implementeres mellem
kommuner og forsorgshjem i region Sjælland. Det må forventes at et tætte
samarbejde mellem myndighedssagsbehandlere og § 110 boform vil skabe et
øget flow i anvendelsen af forsorgshjemspladser.
•

Status: Udkastet til nationale retningslinjer for samarbejdet mellem myndighed og §
110 boform er afsluttet og fremlægges til høring på 5 regionale netværksmøder for §
110 boformer med deltagelse af kommunale sagsbehandlere fra d. 29. oktober- 21. november.
Forslag til den videre proces
Det forventes, at de enkelte kommuner og § 110 forsorgshjem drøfter og implementerer de nationale retningslinjer i det konkrete samarbejde.

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:
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•

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.
•

Status: Af besvarelserne fra regionens § 110 Forsorgshjem (øjebliksbillede pr. 31. maj
2018) fremgik det at:
51 personer har uafbrudt haft ophold på forsorgshjem mere end 1 år.
Ca. 2 afventer plads på botilbud, 36 afventer bolig.
25 har misbrugsproblemer, 30 har psykiatriske udfordringer, 29 har problematisk adfærd.
(se bilag)
✓
✓
✓

Forslag til den videre proces
De fremsendte besvarelser er behæftet med stor usikkerhed, men viser nogle tendenser.
Der er et behov for, at komme bagom tallene og et spadestik dybere i besvarelserne, for
at kunne komme nærmere på en afdækning af, hvilke typer af tilbud der er behov for til
målgruppen og der evt. kunne etableres i regi af rammeaftalesamarbejdet.
Der vil blive arbejdet særskilt med temaet på den planlagte temadag d. 15. januar 2019.
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.
Status: Næstved, Guldborgsund og Slagelse Kommuner har i samarbejde med professionshøjskolen Absalon været påbegyndt en fælles ansøgning til den sociale investeringspulje om støtte til borgere i langvarig hjemløshed. Det viste sig dog, at der var for
mange uafklarede spørgsmål såvel økonomiske som organisatoriske som gjorde, at det
blev besluttet ikke at fremsende en ansøgning.
Forslag til den videre proces
I stedet anbefales det at:
✓ Der i regi af rammeaftalen iværksættes et tværkommunalt kompetenceudviklingsforløb i Housing First bo-støttemetoderne CTI, ICM og ACT. De fleste kommuner/§ 110 forsorgshjem anvender CTI. Kompetenceudviklingsprojektet skal
sikre, at flere får kendskab og faglige kompetencer til, at anvende ICM og ACT,
da der er evidens for at borgere i langvarig hjemløshed profiterer af disse metoder.
Det indstilles:
• At styregruppen tager orienteringen til efterretning
• At styregruppen drøfter og beslutter den videre proces og rammer ift. netværksgruppens anbefalinger og herunder ift. den foreslåede temadag
Bilag:
• Excel ark med data fra besvarelserne fra forsorgshjemmene jf. pkt. 3 i statuspapiret.
Beslutning:
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•
•

Styregruppen tog orienteringen til efterretning og bakker op om netværksgruppens anbefalinger
Styregruppen bevilgede op til max 20.000 kr. til afholdelse af temadag

10. Status for arbejdet vedr. samarbejdet mellem kommuner og den regionale psykiatri
Baggrund:
På styregruppemødet i marts 2018 blev behandlet en afrapportering om udfordringer i samarbejdet mellem kommuner og den regionale psykiatri. Afrapporteringen refererer kommunale
oplevelser som supplement til Region Sjællands ”Visions- og udviklingsplan 2018-23”, som
ikke havde afsæt i udfordringer oplevet af kommunerne.
De udfordringer, der er peget på, er (summarisk gengivet):
1. Behov for et mere forpligtigende samarbejde mellem region og kommuner
2. Definitionen af ”Færdigbehandlet” bør være baseret på en tværsektoriel og fælles accept, og også inkludere ”fredags-”udskrivninger, bedre udskrivningsforløb samt reduktion i antallet af hurtige genindlæggelser efter en udskrivning.
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”-tilstand. 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.
4. Manglende regionale tilbud i akut-, senge- og distriktspsykiatri til borgere, der ”ikke lige
passer ind”, fx borgere med psykisk lidelse og afvigende adfærd, udadreagerende eller
dobbeltdiagnosticerede. Der opleves også afvisninger på skadestuen/PAM. Samarbejdet
med 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.
5. 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. 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. Og når regionen planlægger udgående regionale teams, så bør medtages integration med den kommunale støtte til borgeren.
Styregruppen besluttede bl.a. at temaerne skal drøftes sammen med regionen og forankres i
det tværgående samarbejde på sundhedsområdet, at det skal tydeliggøres, hvad der er den
enkelte kommunes ansvar at tage op vedr. samarbejdet med den regionale psykiatri, og hvad
der er de fælleskommunale interesser, at netværksgruppen arbejder videre med konkrete forslag, herunder afklares hvad der egner sig til konkrete initiativer og hvad der egner sig til en
temadag i samarbejde med region Sjælland.
På styregruppens møde i maj blev en opfølgning på sagen udsat til senere møde.
Siden da har der på både regionalt og nationalt plan været processer i gang, som på forskellig
vis har vedrørt de nævnte udfordringer.
På TSP-mødet den 6. september 2018 blev således besluttet:
• at nedsætte en fælles arbejdsgruppe (med kommunal deltagele af bl.a. Kurt Hjortø,
netværket voksne sindslidende), der skal planlægge et temamøde 29. november om reduktion i antallet af hurtige genindlæggelser. Det vil givet også omfatte færdigbehandlingsbegrebet, bedre overgange ved udskrivning m.m.
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at ”Genindlæggelser mindre end en uge efter udskrivning” bør indgå som indikator i
Sundhedsaftalen
Slagelse Kommune (ved Handicap- og psykiatrichef Thomas Knudsen, med plads i
Rammeaftalens styregruppe), har taget initiativ til kommunalt møde for at have en
drøftelse af tværkommunalt samarbejde og herunder eksempelvis en samlet strategi ift.
regionen med baggrund i Slagelse Kommunes og Psykiatrien Vest’s fælles projekt ROSA
om at sikre borgere på kommunale botilbud mere stabile og sammenhængende forløb
og forebygge trussels- og voldsepisoder.
At der forsat bør være regional konsulentbistand til udbredelse og implementering af
Koordinerende Indsatsplaner, som tværsektorielt/-fagligt redskab

På en række af de nævnte udfordringer er der således taget initiativer.
I den kommende tid vil der samtidig være debat om regeringens udspil til en mere nær og
sammenhængende psykiatri, herunder også placering af misbrugsbehandling, samt regeringens konkrete forslag til ekstra færdigbehandlings-takst for kommunerne.
Indstilling:
Det indstilles:
• At Netværket voksne sindslidende fortsat følger aktivt med i disse forskellige initiativer
på både regionalt og nationalt plan
• At styregruppen drøfter om der udover ovennævnte aktiviteter er særlige specifikke
emner eller initiativer, som netværket bør fokusere på i den kommende tid.
Drøftelse:
• Der var enighed om de af netværksgruppen beskrevne problematikker og at der er
mangler ved den nuværende organisering
• Det blev drøftet at dialogen med psykiatrien er ikke formaliseret på tilstrækkeligt højt
niveau og at der burde etableres et fora på direktionsniveau.
Beslutning:
• Styregruppen tiltrådte indstillingen og bakker op om at netværksgruppen følger området både regionalt og nationalt.
• Den videre drøftelse af problematikker, aktiviteter og initiativer lægges ind i styregruppens arbejde med organisering af rammeaftalesamarbejdet som drøftes på næste styregruppemøde.
11. Punkter til orientering
A) Status for etablering af nye psykiatriske afdelinger/særlige pladser
B) Nyt fra Netværksgrupper (og arbejdsgrupper)
C) Nyt fra K17 og KKR
D) Nyt fra styregruppen og sekretariatet
Beslutningstema:
Styregruppen orienteres og drøfter evt. spørgsmål og supplerende input
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen tager orienteringen til efterretning og drøfter evt. supplerende spørgsmål
og temaer som skal tages med i det videre arbejde.
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A) 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
På styregruppemøde 17/8 udtrykte styregruppen stor bekymring for finansiering og belægning
af de kommende pladser og vil følge udviklingen tæt. Det blev besluttet at sekretariatet forespørger KL ift. den videre proces og strategi og herunder ift. at der pr. 1/12 åbner 16 nye særlige pladser i region Sjælland, hvor der er bekymring ift. belægning.
De særlige pladser indgår i økonomiaftalen og KL er i dialog med ministeriet ift. problematikker
omkring visitationskriterier og kapacitet.
Pr. ultimo september er der er alle 7 pladser besat borgere på tilbuddet og 1 borger er henvist
videre til et tilbud i en anden region. Den regionale styregruppe for de særlige pladser har
holdt møde 25/9. Der er inviteret til åbning af de særlige pladser i december.
Der vil på mødet blive givet en orientering
Bilag:
• Notat fra KL sendt til Sundhedsministeriet og Danske Regioner. Medio august 2018
• Dagsorden til møde i den regionale styregruppe for de særlige pladser 25/9
• Invitation til indvielse af de særlige pladser 12/12
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning og udtrykte herunder bekymring ift. belægning af de nye 16 pladser som åbner 1/12.
• Ift. drøftelse af misbrugsproblematik tager de to kommunale repræsentanter i styregruppen for de særlige pladser kontakt til Ulrik Hesislev fra PLO-sjælland

B) 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:
• Slagelse er ny tovholder i styregruppen for arbejdet med plejefamilier og afløser dermed Solrød, hvor tovholderdirektøren i styregruppen skifter job pr. 1/11.
• Der skal ligeledes findes en ny tovholder i styregruppen for fokusområde 4 om praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt, da tovholderdirektøren fra Lejre skifter job 1/11
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Overblik over organisering og herunder tovholdere mv. samt behov for nye udpegninger fremsendes forud for næste styregruppemøde
Holbæk anførte at kommunerne og herunder økonomigruppen altid er velkomne til at
kontakte tilsynet med spørgsmål mv.

C) Nyt fra K17 og KKR
K17 har afholdt møde 31/8 og afholder næste møde 2/11.
KKR har afholdt møde 12/9 og afholder næste møde 14/11.
Bilag:
• Referat fra møde i K17 31/8
• Referat fra møde i KKR 12/9: http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_87371/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-lland_den_12.PDF
D) Nyt fra styregruppen og sekretariatet
Der vil på mødet blive givet en orientering
Styregruppens repræsentanter fra hhv. Lejre og Solrød udtræder af styregruppen pga. jobskifte pr. 1/11 og der skal derfor findes og udpeges 2 nye repræsentanter til styregruppen.
Slagelse afløser Solrød som styregruppens ene repræsentant i KKR Sjællands Dialogforum, hvor
styregruppen også er repræsenteret af Roskilde.
Mødekalender 2019:
• 4/1
• 15/3
• 3/5
• 9/8
• 4/10

12. Punkter til næste møde
13. Evt.
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