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Dagsordenspunkter til Styregruppemøde 4/1-2019
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 12/10-2018
Punkter til indstilling/beslutning:
2) Rammeaftale 2018-2020: Opfølgning på Styregruppens temamøde den 10/12 2018 om det
videre arbejde med fokusområderne
3) Opfølgning på arbejdet med styringsaftalens effektiviseringsstrategi i rammeaftalen
Udviklings- og styringstiltag, redegørelse for takstændringer og VIVE-analyse 2019
4) Styregruppens arbejde og organisering: Sammensætning, arbejdsform, mødefrekvens, arbejdsdeling, tovholderopgaver, samspil med K3 og opspil til K17 og KKR samt årshjul.
5) Tværkommunal kompetenceudvikling i neuro-rehabilitering af frontpersonale i den kommunale hjerneskadeindsats IV – temadag 28/9-2018 og den videre proces
6) Revision af standardkontrakter V
7) Kofoedsminde – Udarbejdelse af oplæg til Koordinationsforum
8) Punkter til orientering:
A) Møde i Koordinationsforum i KL 14/11-2018
B) Nyt fra Socialstyrelsen – Dialogmøde 28/11 og svar på henvendelse 16/11
C) Møde i KKR Dialogforum 6/11-2018
D) Status for etablering af nye psykiatriske afdelinger/særlige pladser
E) Nyt fra Netværksgrupper (og arbejdsgrupper)
F) Nyt fra K17 og KKR
G) Chefmøde 23/11- 2018
H) Politikermøde om Rammeaftalen 26/10-2018
I) Nyt fra styregruppen og sekretariatet
9) Punkter til næste møde:
• Fagligt symposium om fælles kommunalpolitisk strategi på børne-og ungeområdet indenfor
social- og sundhedsområdet med fokus på psykiatri 27/8 og samarbejdet med sundhedsaftalen
• Netværksgruppernes årsrapporter
• Opfølgning på arbejdet i § 110 arbejdsgruppen
• Opfølgning på arbejdet i netværksgruppen for Voksne sindslidende
10) Evt.

1.Godkendelse af referat fra styregruppemøde 12/10
Indstilling:
• Det indstilles at styregruppen godkender referatet fra styregruppemøde 12/10
• Det indstilles at styregruppen godkender, at referater af Styregruppemøder fremover
godkendes via mail og at referatet fremsendes til godkendelse senest ugedagen efter
mødets afholdelse.
Bilag:
•
https://rs17.dk/media/14920/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_12102018.pdf
Beslutning:
• Referatet blev godkendt
• Forslaget om at referatet fremover godkendes af Styregruppen via mail og senest en
uge efter mødet, blev godkendt
2.Rammeaftale 2018-2020: Opfølgning på Styregruppens temamøde den 10/12 2018
om det videre arbejde med fokusområderne
Beslutningstema:
Styregruppen drøfter og kommer med supplerende forslag til det konkrete arbejde med Rammeaftalens fokusområder 2018-2020 med henblik på oplæg til møde i K17 den 25. januar.
2019.
Baggrund:
På temastyregruppemøde 10/12 drøftede styregruppen organisering af arbejdet med fokusområderne og indhold i fokusområderne på baggrund af drøftelserne på direktørmøderne 9/2 og
12/10, politikermøde 26/10 samt chefmøde 23/11. Styregruppen drøftede ligeledes om der er
noget der burde være strategisk fokus på som ikke er omfattet af fokusområderne og herunder
ift. opmærksomhedspunkterne i rammeaftalens 2019 allonge jf. kommunernes tilbagemeldinger på børne- og voksenområdet. Fokusområderne 5, 6 og 7 i rammeaftalens styringsaftale
behandles også under pkt. 4 om opfølgning på styringsaftalens effektiviseringsstrategi
Der var enighed om at arbejdet med fokusområderne skal operationaliseres i konkret indhold
og handlinger med efterfølgende organisering.
I bilag 1 opsummeres drøftelserne på Styregruppens temamøde den 10/12 2018.
Nedenfor opsummeres hovedtrækkene i de konkrete forslag i punktform:
Initiativer der inkluderer flere af fokusområderne:
• Rammeaftalesekretariatet besøger i foråret 2019 samtlige regionens kommuner i mindre
klynger med henblik på videndeling gennem indsamling af god praksis i forhold til fokusområderne. Efterfølgende udarbejdes katalog for god praksis, der opdateres årligt.
• Ved Rammeaftalesekretariatets besøgsrunde afdækkes tillige interessen for klyngesamarbejde, herunder om der er grundlag for at igangsætte et eller flere pilotprojekter.
Fokusområde 1 - Borgeren først - samarbejde med brugere og borgere og deres pårørende:
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Der arbejdes videre med hvordan der skabes inddragende processer og dialog med handicaporganisationerne og brugere, dette kan ske som et metodeudviklings initiativ.
Der fortsættes med de årlige dialogmøder og øvrige mødeaktiviteter overvejes.
Kommunernes “god praksis” i forhold til brugerinddragelse afdækkes, det sker i forbindelse
med Rammeaftalesekretariatets besøgsrunde.

Fokusområde 2 - Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper:
• Kortlægning af tendenser og udvikling i kapacitet og behov for pladser i relation til konkrete målgrupper. Herunder hvornår der købes hos private, behov for pladser i nærmiljø og
mulighederne for samarbejde kommunerne i mellem.
• Børneområdet, problematik omkring private tilbud og private leverandører medtages under
fokusområdet.
• Økonomigruppen inddrages med 2-3 repræsentanter i kortlægningsopgaven.
Fokusområde 3 - Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil
• De fortsatte drøftelser afventer status fra Næstved på Styregruppemøde den 4/1-2019.
Fokusområde 4 - Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt
• 18/1 2019 afholdes møde for cheferne i regionen om praksisnær metodeudvikling med oplæg fra Socialstyrelsen og kommunale eksempler. Efter dette møde kan konkrete forslag
formuleres.
• Ved Rammeaftalesekretariatets besøgsrunde indsamles eksempler fra kommunerne på det
dette fokusområde.
• Styregruppen bruges mere strategisk i forhold til bearbejdning og formidling af analyser,
ny viden m.v. på det specialiserede område.
Fokusområde 5 - Videndeling om styring
• Ved Rammeaftalesekretariatets besøgsrunde indsamles viden om styring der efterfølgende
formidles til kommunerne.
Fokusområde 6 - Styringsdata og information
• Det er aftalt at VIVE udarbejder rapport med styringsdata for 2018. Den konkrete bestilling
skal drøftes.
Fokusområde 7 - Stigende behov for støtte
• Der udarbejdes oplæg om takster og takstmodeller til Styregruppemøde i marts 2019. Det
er relevant at se på nuværende takstaftale og sammenligne på tværs af kommunerne, jfr.
Også forslag under fokusområde 2.
• KL’s styringsprojekt, som flere af regionens kommuner deltager i, følges nøje med relation
til dette fokusområde.
Indstilling:
Det indstilles:
• At Styregruppen beslutter hvilke anbefalinger til konkrete initiativer og processer til implementering af Rammeaftalens fokusområder, der skal indarbejdes i oplæg til K17
• At Styregruppen bemyndiger formandskabet til at færdiggøre oplæg til K17.
Bilag:
• Opsamling af fokusområdedrøftelserne fra temastyregruppemøde 10/12-2018
• Opsamling af fokusområdedrøftelserne fra direktørmøder 9/2 og 12/10, politikermøde
26/10 samt chefmøde 23/11
• Kommissorier for rammeaftalens fokusområder 1-4 behandlet i styregruppen 15/5.
• Materiale fra direktørmøde 9/2-2018:
https://rs17.dk/arrangementer/fagligt-symposium-–-direktoermoede-92-2018.aspx
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Materiale fra direktørmøde 12/10-2018:
https://rs17.dk/arrangementer/fagligt-symposium-–-direktoermoede-om-styring-12102018.aspx
Materiale fra politikermøde 26/10-2018:
https://rs17.dk/arrangementer/temamoede-om-rammeaftalen-2610-2018.aspx
Materiale fra chefmøde 23/11-2018:
https://rs17.dk/arrangementer/chefmoede-rammeaftale-sjaelland-2311-2018.aspx
Invitation med kort program til chefmøde om praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt 18/1-2019

Drøftelse:
•
Der er en forventning fra KKR om at få en overordnet status i forhold til det videre arbejde
i Rammeaftaleregi.
• Der skal udarbejdes en dækkende og passende enkel og operationel beskrivelse som skal
være klar den 16. januar 2019
•
Status til KKR-møde 5. februar skal være af overordnet karakter med eksempler på konkrete aktiviteter og herunder ift. årshjul
• Ift. evt. takstanalyse er det nyttigt at få redegjort for hvordan hele takstbilledet har været
inde i en transformation fra faste til individuelle takster.
• Det er relevant at få belyst hvorfor vores udgiftsniveau ligger 3% højere end landsgennemsnittet og herunder om det er fordi at vores takster højere i vores område og hvis det er
tilfældet bør det forklares.
• De tidligere takstanalyser havde til formål dels at skabe overblik samt som instrument til at
se om takstanbefaling blev overholdt
• Der indhentes eksempler på takstanalyser fra de øvrige rammeaftalesekretariater
• Ift. fokusområde 2 afholdes møde i økonomigruppen inden vinterferien med nedsættelse af
arbejdsgruppe (feks. Roskilde, Slagelse og Næstved og evt. Vordingborg) og med Roskilde
som tovholder.
• Ift. de øvrige fokusområder belyses disse i første omgang ved sekretariatets besøg i kommunerne, hvor der tales med 4-5 kommuner pr. gang .
• Sekretariatet udarbejder samtaleramme og plan for besøg og styregruppen informeres om
samtalerammen.
Beslutning:
• Styregruppens formand deltager på et møde med K3 på KØF i uge 3, ift. drøftelse af
status for rammeaftalen og takstanalyse med fastsættelse af møde hvor opgaven defineres og afgrænses
• Oplæg rundsendes til styregruppen
3.Opfølgning på arbejdet med styringsaftalens effektiviseringsstrategi 2016 og
2017- Udviklings- og styringstiltag, redegørelse for takstændringer og VIVE-analyse
2019
Baggrund: Flerårig strategi for styring af takst – og udgiftsudvikling
KKR Sjælland tiltrådte 13/6 2016 en bredere flerårig strategi i forhold til at arbejde med styring af takst- og udgiftsudvikling. KKR anbefaler bl.a. kommunerne, at der i en flerårig periode
fra 2017-2020:
• Gennemføres analyser af takster pr. målgrupper frem for på kommuneniveau med henblik på at få mere relevant viden om takstudviklingen og sammenhængen mellem pris,
indhold og kvalitet end tidligere takstanalyser har givet mulighed for
• Samarbejdes om effektiviseringstiltag i en fortsat analyse/vidensdelingsproces suppleret med årlige redegørelser fra de enkelte kommuner til KKR (fællesskabet) om, hvad
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den enkelte kommune har gjort for at bidrage til en effektiv udvikling på det samlede
udgiftsområde
Gennemføres en løbende, kritisk refleksion i hver kommune med afsæt i analyserne og
spørgsmål fra KORA med det formål, at den enkelte kommune anvender resultaterne til
at optimere deres egen drift.
Fortsættes med markedsafprøvning/konkurrenceudsættelse som et spor til sikring af en
effektiv prissætning for ydelserne, og i forlængelse heraf at de enkelte kommuner generelt fremmer effektfokus og gennemsigtighed ved at opstille klare krav og effektmål,
når der købes ydelser hos eksterne leverandører

KKR Sjælland tiltrådte 11/10-2017 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/18-64årig, 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.
KKR har pr. 12/9-2018 tiltrådt at benchmarkanalysen gentages i sin nuværende form i 2019
VIVE har opdateret analyserne april-august 2018 med udsendelse til kommunerne august
2018 og efterfølgende oplæg på direktørmøde 12/10 og politikermøde 26/10.
Ift. VIVE-analyse af 2018 tal kan denne gennemføres fra marts-april 2019 med foreløbige resultater ultimo juni og drøftelse på styregruppemøde i august med efterfølgende udsendelse til
kommunerne
Der er medio 2018 indhentet beskrivelser af udviklings- og styringstiltag hos kommunerne,
som er drøftet på chefmøde 23/11, hvor det er besluttet at involvere netværksgrupperne på
børne- og voksenområdet ift. beskrivelse af de 3-4 væsentligste tiltag som best practice med
relevans og værdiskabelse ift. kommunerne.
Endelig er medio 2018 indhentet redegørelser for takstudviklingen hos kommunerne med beskrivelser af takstændringer hvor taksterne har udviklet sig. Oversigt i bilag
Redegørelsen for takstudviklingen fremlægges på mødet.
Tidsplan for VIVE-analysen forelægges på mødet.
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen drøfter den videre proces ift. effektiviseringsstrategien og herunder
tidsplan ift. kommende VIVE-analyse og de øvrige igangsatte initiativer ift. udviklingsog styringstiltag og kommunernes takstredegørelser
Bilag:
• Redegørelse for takstudviklingen i kommunerne i region sjælland
Beslutning:
• VIVE analysen gentages i marts og april 2019, så de kan medtages på Styregruppemødet den 9. august 2019
• Der indkaldes ikke til ekstraordinært styregruppemøde inden sommerferien
• Resultaterne af analysen kan sendes til kommunerne i fortrolighed inden sommerferien
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4.Styregruppens arbejde og organisering
Beslutningstema:
Styregruppen drøfter forslag til styregruppens fremtidige arbejdsform m.v.
Baggrund:
På temastyregruppemøde 10/12-2018, blev det kort drøftet at styregruppens fremtidige arbejde og organisering skulle tages op på næste ordinære styregruppemøde 4/1-2019.
Oversigt over styregruppens sammensætning, opgavefordeling, tovholderoversigt samt årshjul
for 2019 er vedlagt i bilag.
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen drøfter forslag ift. styregruppens fremtidige arbejde m.v.
Bilag:

•
•

Oplæg til styregruppens fremtidige arbejde – eftersendes 2/1-2019.
Styregruppens sammensætning, opgavefordeling, tovholderoversigt og årshjul for 2019

Beslutning:
• Punktet blev udsat til næste styregruppemøde i marts, da flest mulige fra styregruppen
bør deltage i drøftelsen
5.Tværkommunal kompetenceudvikling i neuro-rehabilitering af frontpersonale i den
kommunale hjerneskadeindsats IV – temadag 28/9 og den videre proces
Beslutningstema:
Styregruppen orienteres og beslutter den videre proces ift. kompetenceudvikling af frontpersonale efter afholdelse af temadagen 28/9-2018.
Baggrund:
Styregruppen godkendte 15/5-2018 jfr. vedlagte kommissorium for arbejdsgruppe om tværkommunal kompetenceudvikling i neuro-rekabilitering af frontpersonale.
I forlængelse heraf har den nedsatte arbejdsgruppe 28/9-2018 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 godkender arbejdsgruppens anbefaling om fortsættelse af arbejdet
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At styregruppen anmoder arbejdsgruppen om forslag til revideret kommissorium for gruppens videre arbejde i 2019-2020.

Bilag:
• Opsamling fra Temadag
• Materiale fra temadagen: https://rs17.dk/arrangementer/temadag-om-neurorehabilitering-og-kompetenceudvikling-289-2018.aspx
• Kommissorium fra maj 2018
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning og tog arbejdsgruppens anbefalinger til
orientering.
• Kommissoriet tilrettes til næste styregruppemøde i marts 2019 og herunder præciseres
at opgaven er oplæg til kompetenceudvikling
• Til den tid revurderes problemstillingerne på området.
• Sekretariatet afholder møde med Slagelses tovholder i arbejdsgruppen ift. kommissorium mv.
6.Revision af standardkontrakter V
Beslutningstema
Styregruppen drøfter de fremlagte forslag til nye vejledninger og standardkontrakter på børneog voksenområdet samt hvorvidt der skal tilføjes en bestemmelse om, at uenigheder parterne
i mellem kan afgøres via en voldgift.
Baggrund:
Styregruppen for Rammeaftalen har den 16/3 2018 tiltrådt Regions Sjællands indstilling om, at
nedsætte en arbejdsgruppe på tværs af kommunerne i region Sjælland og Region Sjælland,
som skal revidere de nuværende standardkontrakter og udarbejde en implementeringsstrategi.
På styregruppemøde 12/10-2018 blev styregruppen orienteret om, at arbejdsgruppen arbejder
med relativt begrænsede ændringer i selve kontrakten, tillige med en uddybende vejledning.
Arbejdsgruppen fremlægger vedhæftede forslag til nye standardkontrakter og vejledninger.
Disse er drøftet på møde mellem repræsentanter for arbejdsgruppen og styregruppens formandskab 19/12 2018.
Standardkontrakterne har været igennem en bearbejdning, hvor 5 fokusområder fremhæves:
1) Præcisering af sammenhængen mellem handleplan og standardkontrakt.
2) Præcisering af forpligtelsen til at aflægge regnskab – standardkontrakt, voksenområdet pkt.
13 vedr. egenbetaling.
3) Tydeliggørelse af gensidige forpligtelser i forhold til genforhandling og opsigelsesvarsler –
standardkontrakt, voksenområdet pkt. 18, og børneområdet pkt. 17.
4) Udarbejdelse af vejledninger.
5) Præcisering i vejledningerne af, at genforhandling er i både op- og nedadgående retning.
Arbejdsgruppen anbefaler, at styregruppen drøfter, hvorvidt det er ønskeligt, at det indgår i
standardkontrakterne, at uenigheder mellem aftaleparterne kan afgøres ved en voldgift. I den
forbindelse skal det drøftes, hvordan en voldgift i givet fald sammensættes.
I forbindelse med Databeskyttelsesforordningens ikrafttræden er KL kontaktet i forhold til problemstilling om, hvem der er dataansvarlig. Flere kommuner er begyndt at sende forslag til databehandleraftaler til tilbud/driftsherrer uden for egen kommune, hvor handlekommunerne har
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anbragt borgere. Her angiver handlekommunerne sig selv som dataansvarlige i henhold til den
databehandling der pågår på tilbuddet vedrørende den anbragte borger, mens handlekommunen betragter tilbuddet/driftsherren som databehandler for handlekommunen. Dette er et forhold, der skal tages hånd om i standardkontrakterne, men p.t. afventes tilbagemelding fra KL,
og forholdet er derfor ikke inkluderet i det fremlagte materiale.
Region Sjælland redegør nærmere for ændringerne i standardkontrakter og vejledninger på
styregruppemødet.
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen tager orienteringen til efterretning
• At styregruppen drøfter de konkrete forslag til nye vejledninger og standardkontrakter
på børne- og voksenområdet
• At styregruppen drøfter, det ønskelige i at indsætte muligheden for afgørelse af tvister
ved voldgift i standardkontrakterne
• At styregruppen på møde i marts 2019 får forelagt endeligt forslag til standardkontrakter og vejledninger med henblik på anbefaling overfor K17
• At styregruppen på møde i marts 2019 får forelagt forslag til implementeringsplan til
godkendelse.
Bilag:
• Vejledning voksenområdet
• Standardkontraktskabelon voksenområdet
• Vejledning børneområdet
• Standardkontraktskabelon børneområdet
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning.
• Der er ikke ønske om at indsætte en voldgiftsbestemmelse og dette orienteres om på
næste styregruppemøde, hvor kontrakterne godkendes endeligt.
• Punktet tages op på næste styregruppemøde i marts og herunder drøftes implementeringsplan og den øvrige videre proces ift. K17 og KKR
• Ift. borgerens ændrede behov skal påføres frister for denne ændring i kontrakten.
• Borgernes egenbetaling skal med ind i kontrakten
• Det skal tydeliggøres, at såfremt man ikke hjemtager borgeren, accepteres prisen og
dette tilføjes til kontrakten.
• Region Sjælland indsætter de besluttede tilføjelser.
• Standardkontrakt lægges op til at benyttes ved mellemkommunale aftaler og anbefales
ift. private leverandører.
7. Kofoedsminde – udarbejdelse af oplæg til Koordinationsforum
Beslutningstema:
Styregruppen orienteres og godkender Region Sjællands forslag til igangsætning af arbejde ift.
fælles udspil omkring Kofoedsminde med henblik på drøftelse på næste møde i Koordinationsforum 10/4
Baggrund:
På møde i Koordinationsforum i KL 14/11- 2018 blev problematikken omkring stigningen i objektiv finansiering i forbindelse med øget visitation af type 2 borgere til Kofoedsminde drøftet,
jfr. pkt. 3 i vedhæftede referat.
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Da der ikke tegner sig en mulighed for ændring af finansieringsbekendtgørelsen p.t. er der
brug for at se på, om der er andre muligheder for at skal en balance mellem visitation og finansiering.
Det blev derfor aftalt i Koordinationsforum, at problemstillingen omkring Kofoedsminde drøftes
igen til næste møde i marts 2019 pba. data og kommunernes oplevelser med brug af den nye
vejledning. Herunder kan det være interessant at undersøge, hvad kommuner, der anvender
Kofoedsminde mindre, gør i stedet. KKR Sjælland aftaler med Region Sjælland at lave en fælles udspil om, hvad der skal være fokus på. Efterfølgende er mødet i Koordinationsforum fastlagt til 10. april 2019.
For orientering om den overordnede problemstilling henvises til materialet, der blev behandlet
i Koordinationsforum, vedlagt som bilag.
Region Sjælland foreslår at nedsætte en arbejdsgruppe, der får til opgave at udarbejde fælles
udspil til Koordinationsforum i april.
Gruppens opgave er at belyse følgende problemstillinger i relation til mulighederne for at nedbringe antallet af borgere med type 2 dom på Kofoedsminde.
• Undersøge udvikling i antallet af borgere der modtager en type 2 dom (data fra Domsstolestyrelsen)
• Følge op på sag som Lolland Kommune har rejst overfor Ankestyrelsen for herigennem
at tydeliggøre, hvilke kriterier der skal være opfyldt for at foretage en administrativ anbringelse af borgere med en type 2 dom (i konkret sag afventes svar fra Ankestyrelsen)
• Følge op på antallet af pladser i hele landet der er godkendt til domfældte udviklingshæmmede borgere (dvs. de alternativer der findes til anbringelse på Kofoedsminde)
• Undersøge udvikling i antallet af borgere med type 2 dom, der anbringes på åbne pladser i hele landet
• Følge forløb i 1 til 2 konkrete sager (anonyme cases) for at afdække de praktiske vanskeligheder der knytter sig til at realisere beslutning om udflytning af en borger med
type 2 dom fra Kofoedsminde.
Gruppe foreslås sammensat af repræsentanter fra Lolland Kommune og Region Sjælland.
Region Sjælland tilbyder at sekretariatsbetjene arbejdsgruppen
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen tager orienteringen til efterretning
• At styregruppen godkender Region Sjællands forslag til igangsætning af arbejde ift.
fælles udspil omkring Kofoedsminde til møde i Koordinationsforum den 10. april 2019
• At Styregruppen får forelagt forslag til fælles udspil til Koordinationsforum på Styregruppemøde den 15. marts 2019 til kommentering.
Bilag:
• Referat fra møde i Koordinationsforum 14/1
• Materiale om Kofoedsminde til møde i Koordinationsforum 14/11
Drøftelse:
• Der er mange borgere indskrevet på Kofoedsminde. Anbragte myndighed bestemmer
åben el. lukket dom. Antallet af Type 2 dømte er uændret i det sidste år.
• Der bør ses på 2 ting: 1) Hvor mange får denne type domme? Og 2) der skal følges systematisk op på nye muligheder i forhold til visitationen til type 2. Farlighed og andre
foranstaltninger forsøgt kan være grunde til anbringelse på Kofoedsminde.
Beslutning:
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•
•
•

Indstillingen blev godkendt
Styregruppen tog orienteringen til efterretning
Det blev godkendt at arbejdet fortsættes og præsenteres på næste styregruppemøde i
marts, hvor arbejdsgruppen kommer med oplæg.

8. Punkter til orientering:
A) Møde i Koordinationsforum i KL 14/11-2018
B) Nyt fra Socialstyrelsen – Dialogmøde 28/11-2018 og svar på henvendelse 16/11-18
C) Møde i KKR Dialogforum 6/11-2018
D) Status for etablering af nye psykiatriske afdelinger/særlige pladser
E) Nyt fra Netværksgrupper (og arbejdsgrupper)
F) Nyt fra K17 og KKR
G) Chefmøde 23/11-2018
H) Politikermøde 26/-2018
I) 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.
A) Møde i Koordinationsforum i KL 14/11-2018
Beslutningstema:
Styregruppen orienteres om møde i Koordinationsforum 14/11
Baggrund:
Der er afholdt møde i Koordinationsforum i KL 14/11 jf. vedhæftede referat
Der vil på mødet blive givet en orientering
Bilag:
• Referat fra møde i koordinationsforum 14/11
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning
B) Nyt fra Socialstyrelsen – Dialogmøde 28/11-2018 og svar på henvendelse 16/11
Baggrund:
Der er 28/11 afholdt det halvårlige dialogmøde med Socialstyrelsen jf. vedhæftede referat
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Vedlagt er også svar på Socialstyrelsens henvendelse omkring opfølgning på den centrale udmelding omkring spiseforstyrrelsesområdet
Bilag:
• Dagsorden til dialogmøde med Socialstyrelsen 28/11
• Svar på Socialstyrelsens henvendelse om 16/11
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning
C) Møde i KKR Dialogforum 6/11-2018
KKR dialogforum har afholdt møde 6/11 jf. vedhæftede referat.
Der vil på mødet blive givet en orientering
Bilag:
• Referat fra møde i KKR Dialogforum 6/11
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 er åbnet 1/12.
På styregruppemøde 12/10 udtrykte styregruppen bekymring ift. belægning af de nye 16 pladser. Det blev besluttet at ift. drøftelse af misbrugsproblematik tager de to kommunale repræsentanter i styregruppen for de særlige pladser kontakt til Ulrik Hesislev fra PLO-sjælland
De første 7 pladser har været fuldt besat siden 3/10-28 og pr medio december er yderligere 7
pladser besat. Den regionale styregruppe for de særlige pladser har holdt møde 22/11. Der er
udsendt nyhedsbrev 10/12 og afholdt åbning af de særlige pladser 12/12.
Der vil på mødet blive givet en orientering
Bilag:
• Referat fra møde i den regionale styregruppe for de særlige pladser 21/11
• Nyhedsbrev 10/12: https://rs17.dk/media/14964/nyhedsbrev_vedr._de_s_rlige_pladser_i_psykiatrien_region_sj_lland_.pdf
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning
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.
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Arbejdsgruppen vedrørende § 110 området afholder seminar 15/1-2019 jf. vedhæftede invitation og program
Slagelse er ny tovholder i styregruppen for arbejdet med plejefamilier og afløser dermed Solrød, hvor tovholderdirektøren i styregruppen har skiftet 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 har skiftet job 1/11
Bilag:
• Referater fra senest møder i netværksgrupperne
https://rs17.dk/netvaerksgrupper/netvaerksgrupper.aspx
• Invitation og program til seminar om §110 området 15/1-2019
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning
F) Nyt fra K17 og KKR
K17 har afholdt møde 2/11-18 og afholder næste møde 25/1.
KKR har afholdt møde 14/11-18 og afholder næste møde 5/2.
Bilag:
• Referat fra møde i K17 2/11
• Referat fra møde i KKR 14/11: http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_87991/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-lland_den_14.PDF
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning
G) Chefmøde 23/11-2018
Baggrund:
Der er 23/11 afholdt chefmøde om rammeaftalen med drøftelse af udviklings- og styringstiltag
og rammeaftalens fokusområder. Input fra mødet indgår i drøftelserne af fokusområderne jf.
punkt 2 og materiale fra mødet er vedlagt i bilag.
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning
• Chefmødet var vellykket med repræsentation af 11 kommuner og drøftelse af de 7 fokusområder med stort engagement og energi
Bilag:
• Materiale fra chefmøde 23/11-2018:
https://rs17.dk/arrangementer/chefmoede-rammeaftale-sjaelland-2311-2018.aspx
H) Politikermøde 26/10-2018
Baggrund:
Der er 26/10 afholdt møde om rammeaftalen med deltagelse af politikere, handicaprådsrepræsentaner og direktører og med oplæg fra VIVE og drøftelse af fokusområderne i rammeaftalen

Side 13 af 14 sider

Input fra møde indgår i drøftelserne af fokusområderne jf. punkt 2 og materiale fra mødet er
vedlagt i bilag.
Bilag:
• Materiale fra politikermøde 26/10-2018:
https://rs17.dk/arrangementer/temamoede-om-rammeaftalen-2610-2018.aspx
G) Nyt fra styregruppen og sekretariatet
Der vil på mødet blive givet en orientering
Styregruppens repræsentanter fra hhv. Lejre og Solrød er udtrådt pga. jobskifte pr. 1/11 og
der skal derfor findes og udpeges 2 nye repræsentanter til styregruppen.
Mødekalender 2019:
• 15/3
• 3/5
• 9/8
• 4/10
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning
• Sekretariatet udarbejder en årsplan.
• Ift. repræsentation i styregruppen spørges de to kommuner som har skiftet direktører
9. Punkter til næste møde
•
•
•
•

Fagligt symposium om fælles kommunalpolitisk strategi på børne-og ungeområdet indenfor
social- og sundhedsområdet med fokus på psykiatri 27/8 og samarbejdet med sundhedsaftalen
Netværksgruppernes årsrapporter
Opfølgning på arbejdet i § 110 arbejdsgruppen
Opfølgning på arbejdet i netværksgruppen for Voksne sindslidende

10. Evt.
.
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