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Dagsordenspunkter til Styregruppemøde 8/3-2019
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 dagsorden for styregruppemøde 8/3-2019
Punkter til indstilling/beslutning:
2) Rammeaftale 2018-2020: Status og arbejdsplan for fokusområder
3) VIVE- analyse 2019
4)

KKR Status på analyse af køb og salg af ydelser på det sociale område – sag fra KL

5) Styregruppens arbejde og organisering (udsat fra 4/1)
6) Tværkommunal kompetenceudvikling af frontpersonale indenfor neurorehabilitering II
7) Revision af standardkontrakter – endelig godkendelse og implementeringsplan
- Holbæk og Region Sjælland fremlægger

8) Kofoedsminde – oplæg til møde i Koordinationsforum i KL 10/4
- Arbejdsgruppen fremlægger
9) Netværksgruppernes årsrapporter – fremlæggelse og drøftelse
- Netværksgrupperne Voksne sindslidende, Voksne handicappede samt Børn og unge
fremlægger
10) Nyt fra arbejdsgrupperne
- Repræsentanter for arbejdsgrupperne om forsorgshjem og om rekruttering af
plejefamilier fremlægger
11) Nyt fra Socialtilsyn Øst – sag fra Socialtilsyn Øst
- Holbæk fremlægger
12) Nyt fra styregruppen og sekretariatet – vakante positioner til besættelse
13) Godkendelse af Rammeaftale Sjællands regnskab for 2018 og budget for 2019
14) Punkter til orientering:
A) Fagligt symposium 18/1,
B) Status for særlige pladser
C) Nyt fra K17 og KKR,
D) Årshjul
15) Punkter til næste møde
16) Evt.

1. Godkendelse af dagsorden
Indstilling:
• Det indstilles at styregruppen godkender dagsordenen for styregruppemødet 8/3-2019
Beslutning:
• Dagsordenen blev godkendt.
2. Rammeaftale 2018-2020: Status og arbejdsplan for fokusområder
Beslutningstema:
Styregruppen orienteres om status for arbejdet med fokusområderne i Rammeaftalen samt
godkender arbejdsplan for indfrielse af Rammeaftalen i 2019, der anbefales overfor K17 og KKR.
Baggrund
Rammeaftale 2018-2020 er resultat af en proces med inddragelse af politikere, brugere og
fagpersoner gennemført fra efteråret 2016 til foråret 2017. Rammeaftalen for 2018-2019 er
godkendt i kommunerne i efteråret 2017 og efterfølgende forlænget af kommunerne i efteråret
2018, så aftalen gælder for 2018-2020. Kommunerne har i efteråret 2018 godkendt allonge for
2019 til rammeaftale 2018-2020 med opdaterede oplysninger om kommunernes udbud og
efterspørgsel af pladser på børne-og voksenområdet samt status for børnehus og tilsyn.
Rammeaftalen 2018-2020 rummer 7 fokusområder som udviklings- og styringstemaer der skal
arbejdes med i perioden.
Fokusområderne indgår i rammeaftalens udviklingsstrategi og styringsaftale og er følgende:
1.Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende (udviklingsstrategi)
2. Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper (udviklingsstrategi)
3. Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil (udviklingsstrategi)
4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt (udviklingsstrategi)
5. Vidensdeling om styring (styringsaftale)
6. Styringsdata og information (styringsaftale)
7.Stigende behov for støtte (styringsaftale)
Status for arbejdet med fokusområderne i rammeaftalen 2018-2020
I 2018 er pågået et arbejde med konkretisere og uddybe indholdet af Rammeaftale 2018-2020
i et samarbejde med politikker, chefer og direktører i regionens kommuner. For enkelte
fokusområder/dele heraf er målene i Rammeaftalen indfriet mens der er aftalt rammer og
processer for indfrielse af de resterende fokusområder.
I bilag 1 er opsummeret indsatserne i 2018 og forslag til arbejdsplan for 2019.02.28
På baggrund af drøftelse i styregruppen suppleres forslaget til arbejdsplan for 2019 med
henblik på forelæggelse for K17 og KKR i april.
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen tager orienteringen om status for arbejdet med fokusområderne i
rammeaftalen til efterretning.
• At styregruppen drøfter og godkender, at plan for indfrielse af rammeaftalen i 2019.
• At styregruppen anbefaler status og plan for indfrielse af Rammeaftale i 2019 overfor K17
og KKR.
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Bilag:
• Oversigt over status for arbejdet med fokusområder og aktiviteter i Rammeaftalen –
eftersendes.
• Samtaleramme og plan for sekretariatets besøg hos kommunerne ultimo marts –
eftersendes.
Beslutning:
• Samtalerammen blev drøftet og godkendt med den tilføjelse at kommunerne opfordres til
at medbringe data for køb hos private på børneområdet og voksenområdet.
• Oversigten over status for arbejdet med fokusområder udbygges med beskrivelse af
kommende arrangementer i 2019.
• Der anbefales afholdt fagligt symposium medio 2019 med deltagelse af fagpolitikere, chefer
og direktører om fremtidige behov på det specialiserede socialområde mv. Forslaget indgår
i arbejdsplan for 2019, der forelægges K17 og KKR sammen med status for indfrielse af
rammeaftalen.
• Ift. arbejdet med fokusområde 3 samt arbejdet med ydelseskataloger afrapporteres på
næste styregruppemøde og resultaterne drøftes ift. input til faglige arrangementer.
3. VIVE- analyse 2019
Beslutningstema:
Styregruppen drøfter og tager stilling til tilbud og tidsplan for VIVE-analysen.
Baggrund:
KKR har pr. 12/9-2018 tiltrådt at benchmarkanalysen gentages i sin nuværende form i 2019,
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.
Kommunerne får opdateret viden om, hvilke kommuner inden for Region Sjælland der har
relativt høje eller lave brugerandele og enhedsudgifter, og hvordan niveauet for kommunerne i
Region Sjælland, set under ét, ligger i forhold til niveauet i andre regioner på disse parametre.
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. Resultaterne af analysen kan sendes til kommunerne i fortrolighed inden
sommerferien
Der er indhentet tilbud fra VIVE på benchmarkanalysen. Prisen er for gentagelse af
benchmarkanalysen er 249.980 (ekskl. moms). Jf. tilbud i bilag.
Derudover har VIVE udarbejdet et budget for den i tilbuddet nævnte option vedrørende
korrektion for forskelle i børnegruppens sociale sammensætning. Prisen for den tilbudte option
er 103.275 kr. (ekskl. moms).
I forbindelse med drøftelser med VIVE er der forespurgt om et muligt projektdesign for en
sammenlignende analyse af udgifter til hhv. offentlige og private (midlertidige) botilbud.
Pris for denne analyse er ca. 300.000 kr. ekskl. moms, hvilket under alle omstændigheder ikke
er muligt indenfor rammeaftale sjællands budget.
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen drøfter den kommende VIVE-analyse jf. tilbud og herunder tidsplan.
• At styregruppen tager stilling til tilbud og tidsplan for VIVE-analysen.
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Bilag:
• Tilbud fra VIVE
Beslutning:
• Styregruppen drøftede tilbuddet og besluttede at tiltræde VIVEs tilbud på
benchmarkanalysen (249.980) samt den i tilbuddet nævnte option vedrørende
korrektion for forskelle i børnegruppens sociale sammensætning (103.275 kr).
(Efterfølgende er det med inddragelse af styregruppen og
kommunaldirektørrepræsentanterne i styregruppen(K3), besluttet ikke at gennemføre
den i tilbuddet nævnte option vedrørende korrektion for forskelle i børnegruppens
sociale sammensætning).
• Spørgsmål om form, indhold, kadence og tidsplan ift. fremtidige VIVE-analyser tages op
på styregruppemødet i hhv. august og/eller oktober når resultaterne af VIVE-analysen
og KL-analysen (jf. punkt 4) foreligger, med henblik på efterfølgende forelæggelse for
K17 og KKR i efteråret.
4. KKR Status på analyse af køb og salg af ydelser på det sociale område – sag fra KL
Beslutningstema
Drøftelse af løsningsmodeller, med henblik på at give input til KL’s videre arbejde i
arbejdsgruppe.
Baggrund
Regeringen og KL aftalte med økonomiaftale 2019 at igangsætte en analyse af markedet for
køb og salg af pladser og indsatser på det sociale område. Analysen skal "bidrage med
løsningsmodeller, der kan fremme et omkostningseffektivt marked, der samtidig sikrer den
bedst mulige indsats og progression for borgeren". Analysen udarbejdes af en arbejdsgruppe
med deltagelse fra Finansministeriet, Børne- og Socialministeriet, Økonomi- og
Indenrigsministeriet og KL. Kommunerne og øvrige interessenter på området er løbende blevet
inddraget i arbejdet.
Hensigten er, at analysen skal levere input omkring løsningsmodeller, som kan indgå i
økonomiforhandlingerne for 2020.

Indsat af rammeaftalesekretariatet:
Udover den drøftelse som KL lægger op til anbefaler formandskabet for styregruppen at der
tages en tilsvarende drøftelse af takstsamarbejdet med regionalt perspektiv. Dette afspejles
i de to sidste indstillingspunkter

Sagsfremstilling
Analysen af markedet for køb og salg af sociale ydelser har taget udgangspunkt i følgende
udfordringsbillede:
1. Manglende gennemsigtighed i sammenhængen mellem pris og kvalitet. Mange tilbud
opererer blot med en gennemsnitstakst på tværs af alle borgere i en målgruppe uanset,
at der i realiteten kan være stor forskel på, hvor meget støtte borgerne får. Det kan
medføre udfordringer for køberne af pladserne, da der ikke nødvendigvis er
sammenhæng mellem taksten og den leverede støtte til den enkelte borger.
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2. Manglende sammenlignelighed på tværs af tilbud. Den manglende gennemsigtighed
medfører samtidig, at myndigheden/køberen ikke kan sammenligne forskellige tilbud
med henblik på at finde det tilbud, der giver mest kvalitet for pengene.
3. Manglende mulighed for at indlægge progressionsfremmende incitamenter i taksterne.
Når et tilbud lykkes med at skabe progression og gøre borgeren mere selvhjulpen, skal
hjælpen og dermed taksten nedjusteres. Tilbuddene "straffes" dermed økonomisk for at
skabe progression.
4. Manglende incitament til effektiv drift af botilbud. Op mod halvdelen af
botilbudspladerne på landsplan handles mellem kommuner, regioner og private tilbud. I
de tilfælde, hvor et botilbud betjener mange udenbys borgere, mindskes driftsherrens
incitament til at drive tilbuddet effektivt, da effektiviseringsgevinster tilfalder de
kommuner, der køber pladser på det pågældende tilbud. Sekretariatet har påpeget at
der er tale om en meget teoretisk problemstilling.
5. Uhensigtsmæssige regler for finansiering af sundhedslovsydelser. Servicelovs- og
sundhedslovsydelser leveres i dag parallelt på de sociale botilbud. Praksis i dag er, at
sundhedslovsydelserne indregnes i botilbuddets takster. Der er dog ikke hjemmel til at
indregne sundhedslovsydelser i taksterne, ligesom der ikke er mulighed for at hjemtage
mellemkommunal refusion for sundhedslovsydelser. Den nuværende praksis er således
ikke i overensstemmelse med lovgivningen, som placerer finansieringsansvaret for
sundhedslovsydelser hos beliggenhedskommunen. Efterlevelse af de nuværende regler
vil derfor påføre beliggenhedskommunerne store omkostninger og fjerne incitamentet
til at oprette og drive specialiserede botilbud.
Løsningsmodeller
Med udgangspunkt i de ovenstående udfordringer har arbejdsgruppen beskrevet følgende
løsningsmodeller.
Ny takststruktur
Med henblik på at skabe større gennemsigtighed og sammenlignelighed har arbejdsgruppen
beskrevet tre modeller for en fremtidig takststruktur:
– Model 1. Opdeling i en basis- og servicetakst. I modellen stilles krav om at taksten opdeles i
en basis- og en servicetakst. Basistaksten skal dække leverandørens faste omkostninger.
Servicetaksten skal dække omkostningerne til borgernes støtte- eller behandling. Der er tale
om en gennemsnitlig takst på tværs af borgere.
– Model 2. Differentieret servicetakst (frivillig model). Modellen bygger videre på model 1 og
indeholder et krav om opdeling i basis- og servicetakst. I model 2 differentieres
servicetaksten efter borgerens støttebehov. Modellen indebærer således, at leverandørerne
tilbyder et antal ydelsespakker, som myndigheden kan visitere til. Denne mulighed
eksisterer allerede i dag, men anvendes i forskelligt omfang. Modellen indeholder desuden,
at der udarbejdes anbefalinger og vejledninger omkring differentiering af servicetaksterne.
– Model 3. Differentieret servicetakst (lovkrav). Modellen svarer til model 2, men indebærer et
lovkrav om at anvende differentierede takster.
– Model 4. Nationale standarder for ydelsespakker. Modellen svarer til model 3, men
indebærer, at der indføres en fælles standardiseret model for servicetakster, som
leverandørerne er forpligtet til at anvende. Det indebærer, at det fremadrettet dels
fastsættes som krav, at der skal fastsættes takster for forskellige ydelsesniveauer, og at
disse niveauer skal være standardiserede.
KL gennemførte i efteråret 2018 en survey, som viste, at 71 pct. af kommunerne allerede i dag
anvender differentierede takster. Flere kommuner har dog tilkendegivet, at de er på vej til at
gå væk fra at anvende differentierede takster, da anvendelsen opfattes som administrativt
tung.
./.

Fordele og ulemper ved modellerne er uddybet i vedlagte notat.
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KL's sekretariat har indstillet til KL's Socialudvalg og Bestyrelsen, at KL bakker op om model 2.
Det skyldes, at der lader til at være enighed om, at opdelingen i en basis- og servicetakst er et
fornuftigt tiltag, samt at mange kommuner ønsker at afprøve/fortsætte arbejdet med
differentierede takster.
Progressionsfremmende incitamenter
Behovet og muligheden for at indarbejde progressionsfremmende incitamenter i taksterne
afhænger af, hvilken model for takststrukturen man vælger at arbejde videre med.
Progressionsfremmende incitamenter er primært relevante ift. model 2-4 ovenfor, idet disse
modeller har stort fokus på, at borgerens takst skal nedjusteres i takt med, at borgeren bliver
mere selvhjulpen.
KL har været i dialog med kommunerne omkring behovet for progressions-fremmende
incitamenter. Tilbagemeldingen har været, at der ikke er behov for stærke positive
incitamenter for at få tilbuddene til at arbejde for borgerens progression, men at tilbuddene
omvendt ikke skal "straffes" økonomisk for at nå de opsatte mål.
Arbejdsgruppen har derfor peget på en model for progressionsfremmende incitamenter, som
går ud på, at tilbuddet kan beholde den høje takst i en periode efter at være lykkedes med
progression, for at tilbuddet kan justere driften (fx ved at tage nye borgere ind). Dette er ikke
muligt efter de gældende regler. Modellen kan både konstrueres som en obligatorisk og en
frivillig model.
KL's sekretariat har indstillet til KL's Socialudvalg og Bestyrelsen, at KL bakker op om, at der
gives hjemmel til at indarbejde progressionsfremmende incitamenter i takststrukturen.
Standardkontrakter
Med henblik på at styrke kommunernes køberrolle på markedet har arbejdsgruppen drøftet,
hvordan kommunernes brug af standardkontrakter kan understøttes.
Arbejdsgruppen har drøftet følgende modeller:
– Øget vejledning om udarbejdelse og anvendelse af standardkontrakter.
– Udarbejdelse af skabelon til standardkontrakt, som kommunerne kan anvende samt øget
vejledning.
– Lovgivningsmæssigt krav om at kommunens egne kontrakter skal anvendes samt
udarbejdelse af skabelon, som kan anvendes.
KL indgik i 2012 i et samarbejde med det daværende Socialministerium omkring udarbejdelse
af en skabelon til standardkontrakter for henholdsvis voksne og børn/unge. Ministeriet trak sig
dog fra samarbejdet, inden kontrakterne var færdiggjort. KL færdiggjorde efterfølgende
kontrakterne, som siden er blevet anvendt/videreudviklet af blandt andet i
rammeaftalesamarbejdet i KKR Hovedstaden og KKR Sjælland. En ny skabelon kan tage
udgangspunkt i den tidligere udarbejdede version.
KL's sekretariat har indstillet til KL's Socialudvalg og Bestyrelsen, at KL i samarbejde med
relevante ministerier udarbejder en skabelon til standardkontrakter, og at den bliver frivillig at
anvende for kommunerne
Fællesdrevne tilbud
Med henblik på at afhjælpe problemstillingen omkring manglende incitament til effektiv drift af
botilbud har arbejdsgruppen drøftet mulighederne for at øge anvendelsen af fællesdrevne
tilbud.
KL har i den sammenhæng været i dialog med flere kommuner, som efterspørger øget
samarbejde omkring drift af botilbud. Efterspørgslen begrundes ikke med problemer med
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ineffektiv drift, men derimod med, at alternativet til fællesdrevne tilbud til meget
specialiserede målgrupper er uforholdsmæssigt dyre private tilbud.
Arbejdsgruppen er i gang med at afdække, hvilke barrierer kommunerne oplever ved de
nuværende muligheder for fælles drift.
Justeret regelgrundlag for finansiering af sundhedslovsydelser
KL er i dialog med Finansministeriet, Sundsministeriet og Børne- og Socialministeriet om en ny
model for finansiering af sundhedslovsydelser til borgere på botilbud.
KL argumenterer for en model, hvor sundhedslovsydelser kan indregnes i botilbuddenes
takster (som praksis er i dag).
Indstilling
Det indstilles, at styregruppen drøfter de foreslåede løsningsmodeller med henblik på at give
input til KL's videre arbejde i arbejdsgruppen. Herunder at styregruppen drøfter
• fordele og ulemper ved de foreslåede takststrukturer, herunder om model 2 med
differentieret servicetakst (frivillig model) vil være at foretrække
• fordele og ulemper ved, at der gives hjemmel til at indarbejde progressionsfremmende
incitamenter i takststrukturen.
• fordele og ulemper ved, at KL i samarbejde med relevante ministerier udarbejder en
skabelon til standardkontrakter, og at denne bliver frivillig at anvende.
At styregrupppen :
• drøfter takststruktur, takstprincipper og takstmodeller samt den videre proces ift.
fremtidige takstprincipper og takstaftale
• ift. den videre proces nedsætter en arbejdsgruppe der afgrænser opgaven og herunder
til forelæggelse for K17 på deres møde i 24/5
Bilag:
• Fordele og ulemper ved takstmodeller
• Takstaftale 2018 i rammeaftale 2018-2020:
https://rs17.dk/media/13269/bilag_3_-_takstaftale_2018.pdf
Beslutning:
• Styregruppen tilslutter sig differentierede takster og herunder model 2 og model 3 med
betoning af at lovkrav i model 3 også skal gælde for det private område.
• Styregruppen tilslutter sig KLs indsatser ift. standardkontrakter der er i tråd med
rammeaftale sjællands forslag til standardkontrakter.
• Styregruppen er enig i at finansiering af sundhedsydelser også skal håndteres
• Sagen med styregruppens tilkendegivelser videresendes til K17 til drøftelse.
• Styregruppen besluttede at afvente resultatet af KL’s arbejde inden nedsættelse af
takstgruppe.
• Sagen sættes på dagsordenen på styregruppemødet i august med status for KL’s
arbejde.

5. Styregruppens arbejde og organisering – udsat fra 4/1
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. På
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styregruppemøde 4/1, blev det besluttet at udsætte punktet i marts-styregruppemødet, da
flest mulige fra styregruppen bør deltage i drøftelsen
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.
Styregruppens sammensætning, opgavefordeling, tovholderoversigt og årshjul for
2019.

Beslutning:
• Der var enighed om styregruppens formål og opgavebeskrivelse uden ændringer (jf.
bilag til punktet.)
• Der skal skabes stærkere sammenhæng mellem netværksgruppernes arbejde og
styregruppen.
• Netværksgrupperne skal spørges om hvilke opgaver de vil byde ind med i de
kommende år samt om kommissoriet for deres arbejde er i overensstemmelse med det
de anser som værende mest aktuelle og relevante opgaver.
• Der fastholdes 4 faste netværksgrupper.
• Konkrete opgaver skal primært løses i arbejdsgrupper, der er nedsat til formålet og
med korte tidsafgrænsede forløb.
• Ift. mødekadencer arbejdes videre med styregruppemøder i kadence af K17 og KKR
hvilket er 4 årlige styregruppemøder.
• Ift. inddragelse på tværs af kommunerne på chefniveau og direktørniveau lægges der
op til 2 årlige direktør/chefmøder, hvis der er relevant indhold.
• Fremadrettet udarbejdes kort årsrapport for styregruppen i lighed med
netværksgruppernes årsrapporter, der fokuserer på den konkrete indfrielse af
rammeaftalen.

6. Tværkommunal kompetenceudvikling af frontpersonale indenfor
neurorehabilitering II
Beslutningstema:
Styregruppen tager stilling til oplæg fra arbejdsgruppen om kompetenceudvikling af
frontpersonale indenfor neurorehabilitering
Baggrund:
Styregruppen godkendte 15/5-2018 kommissorium for arbejdsgruppe om tværkommunal
kompetenceudvikling af frontpersonale indenfor neuro-rehabilitering og i forlængelse heraf har
arbejdsgruppen afholdt temadag om emnet 28/9-2018. 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.
På styregruppemøde 4/1 tog styregruppen arbejdsgruppens anbefalinger til orientering og
besluttede at kommissoriet tilrettes til næste styregruppemøde i marts 2019 og herunder
præciseres at opgaven er oplæg til kompetenceudvikling.
Arbejdsgruppen har efterfølgende afholdt møde 21/2 og anbefaler følgende ift. kommunerne
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At hver kommune arbejder med kompetenceprofiler. Kommunerne skal udarbejde
kompetenceprofiler for de enkelte medarbejdere involveret i neororehabilitering.
Oprettelse af tværfagligt modul med fokus på neurorehabilitering på diverse
professionshøjskoler.
At hver kommune har et samarbejde med de specialiserede enheder (f.eks Hammel
Neurocenter, Center For Hjerneskade, BOMI, Vejlefjord, Hvidovre Hospital ) med
henblik på at sikre den nyeste viden og evidens indenfor området.

Arbejdsgruppens anbefalinger er uddybet i bilag.
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen tager stilling til oplæg fra arbejdsgruppen om kompetenceudvikling af
frontpersonale indenfor neurorehabilitering og herunder arbejdsgruppens anbefalinger
og den videre proces samt tidsplan.
Bilag:
• Oplæg fra arbejdsgruppen.
Beslutning:
• Styregruppen godkendte arbejdsgruppens oplæg.
• Styregruppen besluttede at arbejdsgruppen fortsætter arbejdet.
• Arbejdsgruppen kommer med konkrete forslag til aktiviteter til næste
styregruppemøde.
7. Revision af standardkontrakter – endelig godkendelse og implementeringsplan
Beslutningstema
Styregruppen tager endeligt stilling til de nye vejledninger og standardkontrakter på børne- og
voksenområdet samt drøfter og beslutter forslag til implementeringsplan.
Baggrund:
Styregruppen for Rammeaftalen har den 16/3 2018 nedsat en arbejdsgruppe på tværs af
kommunerne i region Sjælland og Region Sjælland, som skal revidere de nuværende
standardkontrakter og udarbejde en implementeringsstrategi. Arbejdsgruppen har arbejdet
med relativt begrænsede ændringer i selve kontrakten, tillige med en uddybende vejledning.
Arbejdsgruppen har fremlagt forslag til nye standardkontrakter og vejledninger på
styregruppemøde 4/1.
På styregruppemøde 4/1 besluttede styregruppen at der ikke er ønske om at indsætte en
voldgiftsbestemmelse i kontrakterne 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. Det blev
besluttet at punktet tages op på næste styregruppemøde i marts, hvor kontrakterne
godkendes endeligt og herunder drøftes implementeringsplan og den øvrige videre proces ift.
K17 og KKR
Implementering af standardkontrakterne
Arbejdsgruppen vurderer, at der er behov for en fælles uddannelsesindsats på tværs af
kommunerne. Der er en stor forskel på implementeringsgraden af de nuværende kontrakter.
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Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at der afholdes halve temadage med undervisning og case
arbejde for kommunale sagsbehandlere. Holbæk Kommune og Region Sjælland stiller sig til
rådighed til at afholde temadagene.
Udover en fælles uddannelsesindsats anbefaler arbejdsgruppen, at der i en periode er en
”hotline”, som kan kontaktes med konkrete spørgsmål vedr. udfyldning af kontrakten mv.
Holbæk Kommune og Region Sjælland stiller 2 medarbejdere til rådighed i perioden.
På styregruppemødet redegør Holbæk og Region Sjælland for standardkontrakter og
vejledninger samt fremlægger implementeringsplan.
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen godkender de nye vejledninger og standardkontrakter på børne- og
voksenområdet.
• At styregruppen drøfter og beslutter forslag til implementeringsplan.
• At styregruppen drøfter og beslutter den videre proces og herunder ift. anbefaling
overfor K17 og KKR.
Bilag:
• Vejledning voksenområdet.
• Standardkontraktskabelon voksenområdet.
• Vejledning børneområdet.
• Standardkontraktskabelon børneområdet.
• Kort notat om implementering fra Region Sjælland.
Beslutning:
• Styregruppen godkendte vejledninger, kontrakter og implementeringsplan.
• Kontrakter og vejledninger videresendes til K17 og KKR til orientering.
• Arbejdsgruppens tovholdere fra Holbæk og Region Sjælland samt styregruppens
formandskab mødes med LOS for at orientere om standardkontrakterne.
• Efterfølgende udsendes kontrakterne til kommunerne.
• Kontrakterne sendes ligeledes til orientering til de øvrige regioner samt til KL som er i
gang med at udarbejde standardkontrakter i samarbejde med ministeriet (jf. pkt. 4).
8. Kofoedsminde – oplæg til møde i Koordinationsforum 10/4
Beslutningstema:
Styregruppen tager stilling til Region Sjællands forslag til 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 og det aftalt i Koordinationsforum, at sagen drøftes igen til næste møde i
Koordinationsforum i pba. data og kommunernes oplevelser med brug af den nye vejledning
På styregruppemøde 4/1 besluttede styregruppen på baggrund af forslag fra Region Sjælland,
at nedsætte en arbejdsgruppe, der får til opgave at udarbejde fælles udspil til
Koordinationsforum i april. Gruppens opgave er at belyse problemstillinger i relation til
mulighederne for at nedbringe antallet af borgere med type 2 dom på Kofoedsminde og
sammensættes af repræsentanter fra Lolland Kommune og Region Sjælland. Styregruppen får
forelagt forslag til fælles udspil til Koordinationsforum på Styregruppemøde i marts, hvor
arbejdsgruppen kommer med oplæg.
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På styregruppemødet fremlægger arbejdsgruppen forslag til fælles udspil om Kofoedsminde til
møde i Koordinationsforum 10/4-2019
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen tager stilling til Region Sjællands forslag til fælles udspil omkring
Kofoedsminde som oplæg til næste møde i Koordinationsforum 10/4 og beslutter den
videre proces.
Beslutning:
• Arbejdsgruppen er fortsat i gang med arbejdet og aktuel status er følgende:
• Arbejdsgruppen har igangsat en opgørelse af tal, der viser hvordan brug af pladser på
Kofoedsminde har udviklet sig siden 31.10.18 både på domstyper og fordeling mellem
regioner, med forventede svar i uge 12.
Arbejdsgruppen arbejder derudover med følgende spørgsmål:
• a) Udvikling i antallet af borgere med type 2 domme for at belyse om udviklingen på
Kofoedsminde har baggrund i generelt stigende antal type 2 domme?
• b) Opfølgning på to sager som Lolland Kommune har rejst i Ankestyrelsen ifølge den
nye vejledning, hvor Lolland skal høres i sagen.
• c) Opfølgning på om der i hele landet er tilstrækkeligt med § 108-pladser, der er
godkendt til domfældte for at belyse om kommunerne anvender KFM fordi der ikke er
alternativer?
• d) Antal sager behandlet i samråd som ’indikator’ for det samlede antal pladser.
• Ift. mødet i Koordinationsforum 10/4 udarbejder arbejdsgruppen et kort oplæg på
baggrund af tilgængelige data og oplysninger pr. ultimo marts.
9. Nyt fra netværksgrupperne - årsrapporter 2018 mv.
Beslutningstema:
Styregruppen orienteres og drøfter netværksgruppernes årsrapporter og herunder om der er
særlige opmærksomhedspunkter og evt. initiativer der skal igangsættes.
Baggrund
Netværksgrupperne Voksne Sindslidende, Voksne Handicappede samt Børn og Unge
fremlægger deres årsrapporter som efterfølgende drøftes i styregruppen. Hovedpunkter fra
rapporterne nedenfor.
Netværksgruppen Voksne sindslidende
Udfordringer og udviklingsbehov
Netværket har udarbejdet særskilt notat om udfordringer i samarbejdet med den regionale
psykiatri se med kommunale øjne. Her omtales bl.a.:
• Behovet for en mere gensidig, forpligtigende aftalebaseret udvikling mellem den
regionale psykiatri og den kommunale sektor.
• Ønsket om at bryde nogle af de traditionelle opgavegrænser mellem den regionale
psykiatri og kommunerne.
• Større fælles faglig tilgang i psykiatrisk behandling og psykosocial støtte til borgeren
• Tilbud til borgere, der ”ikke lige passer ind” i den traditionelle senge- og
distriktspsykiatri, fx borgere med psykisk lidelse og afvigende, udadreagerende adfærd.
• De særlige psykiatripladser i regionalt regi.
Derudover er udfordringerne:
• Manglen på billige boliger
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•

Effektiv tidlig og forebyggende støtte, som øger borgerens egenmestring og mindre
behov for mere omfattende støtte.

Anbefalinger til styregruppen
• Den fælles tværsektorielle indsats med fælles mål for borgerens bedring og
sammenhængende forløb i begge sektorer bør prioriteres højt i såvel den enkelte
kommune som i KKR-regi.
• Den enkelte kommunes boliger og støttetilbud til dels unge med hjemløshed (og typisk
lettere psykiske problemer) og dels til borgere med langvarig hjemløshed, som typisk
har sammensatte problemer af psykisk, somatisk, misbrugs- og adfærds-karakter, og
hvor forsorgshjem ikke er det rigtige tilbud til borgeren.
• Organiseringen på tværs af socialområdet og sundhedsområdet bør drøftes og herunder
bør dialogen med psykiatrien formaliseres på tilstrækkeligt højt niveau og der bør
etableres et (samarbejds)fora på direktionsniveau
• Forslag til fokusområder for 2019: Samarbejdet med den regionale psykiatri generelt
samt opfølgning på brugen af de nye særlige psykiatripladser og af eventuelle alternative tilbud/indsatser.
Netværksgruppen Voksne handicappede:
Udfordringer og udviklingsbehov
• Behov for § 108 pladser, som er godkendt til at modtage domfældte borgere med
udviklingshæmning med type 2 dom.
• Udfordringer med ny botilbudskonstruktion, hvor § 108 botilbud (SEL) nu hedder
botilbudslignende boliger efter § 105 (almen boligloven) med §§83/85 støtte.
• Ift. tidligere problematik med kapacitet på senhjerneskade området, så er flere
kommuner ved at bygge nyt og udvide antallet af pladser.
• Stigende antal unge med misbrug og psykiske udfordringer samt meget ringe social
tilpasningsevne
• Pres på Kofoedsmindes sikrede pladser.
Anbefalinger til styregruppen:
Netværket anbefaler, at styregruppen kigger på de forskellige domstyper, og hvilket formål
dommene har
• Netværket er af den opfattelse, at der ikke altid er overensstemmelse mellem dommen,
og det formål den skal opfylde. Eksempelvis ses det, at borger får dom til botilbud, da
man ønsker at følge borger tæt, samt skærme omgivelserne. Samtidig er borger
eksempelvis ikke omfattet af udgangsbekendtgørelsen, og kan derfor gå, uden at
personalet har mulighed for at sætte sanktioner. Problemstillingen gør sig gældende
både for borgere med sindslidelser og borgere med udviklingshæmning
Netværksgrupperne voksne sindslidende og voksne handicappede har afholdt fælles
netværksmøde 5/2 og anbefaler fælles til styregruppen:
• Det anbefales, at styregruppen kigger på kriterierne de særlige pladser
En problematik er, at borgeren skal give samtykke. En anden er visitationskriterierne –
om tilbud kan rumme borgere jf. farlighedskriteriet. Kommuner oplever at farlige
borgere bliver afvist, selv om det er dem, der lige præcis er målgruppen, når de ikke
kan rummes i den almindelige psykiatri.
Netværksgruppen Børn og Unge
Netværket har drøftet rammeaftalen 2019. Fokusområder for 2019 er:
• Plejefamilieområdet (fortsætter fra 2018)
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Sundhedsaftalerne, herunder samarbejdet med børne- og ungdomspsykiatrien
Tilsyn og godkendelse af private tilbud, herunder tilbuddenes arbejde med systematiske
progressionsmålinger (funktions- og trivselsindikatorer), og anvendelse af
standardkontrakter som værktøj til at sikre sammenhæng ml indsatser og udgifter.
Netværket har ikke yderligere bemærkninger til rammeaftale 2019, end det
kommunerne har indmeldt.

Status: Erfaringer og resultater
• Samarbejdet med Børnehus Sjælland har været drøftet og der er arbejdet med dette i
2018, ligesom i de seneste år
• Samarbejdet med Socialtilsyn Øst har været på dagsordenen og netværket er glade for
at Socialtilsynet deltager på udvalgte møder med henblik på sikring af det gode
samarbejde. Der er særligt fokus på drøftelse om rekruttering af plejefamilier og der
afrapporteres på dette arbejde marts 2019 til KKR-styregruppen.
Anbefalinger (til styregruppen)
• Flere af kommunerne har deltaget i temadagen om udfordringer på børne- og
ungeområdet med fokus på psykiatri arrangeret af KKR-styregruppen. Netværket
foreslår, at sundhedsaftaler sendes i høring i KKR-netværket for børn og unge og at
KKR-netværket for børn og unge udarbejder udkast til kommissorium for det videre
arbejde. Der var fokus på nødvendigheden af inddragelse af dagtilbud og skoleområdet.
Økonomigruppen:
Ift. økonomigruppens aktiviteter 2018 giver sekretariatet en mundtlig orientering
Supplerende kan seneste referater fra netværksgrupperne Voksne handicappede, Børn og
Unge, Voksne sindslidende og Økonomigruppen findes på hjemmesiden jf. link i bilag.
Tovholderne fra netværksgrupperne deltager på styregruppemødet og fremlægger
årsrapporterne og herunder ift. udviklingsbehov og anbefalinger mv. til styregruppen
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen tager orienteringen til efterretning.
• At styregruppen drøfter netværksgruppernes årsrapporter og herunder om der er
særlige opmærksomhedspunkter og evt. initiativer der skal igangsættes.
Bilag:
• Årsrapporter fra netværksgrupperne Voksne sindslidende, Voksne handicappede og
Børn og unge.
• Referater fra senest møder i netværksgrupperne
https://rs17.dk/netvaerksgrupper/netvaerksgrupper.aspx
Beslutning:
• Netværksgruppen voksne handicappede fremlagde årsrapporten.
• a) Netværksgruppen anbefaler at der ses på domme og domstyper ift om vi har det
tilstrækkelige antal § 108 pladser som alternativ til Kofoedsminde samt på kriterierne
ift. de særlige pladser.
• Styregruppen tog orienteringen fra netværksgruppen Voksne Handicappede til
efterretning. Særligt bemærkes:
• b) Input fra netværksgruppen indgår i de øvrige initiativer.
• c) I forbindelse med netværksgruppens fremlæggelse blev ankestyrelsens ændrede
praksis ift. kommunerne drøftet og det blev besluttet at Holbæk tager sagen op i KLs
koordinationsudvalg på baggrund af input fra netværksgruppen.
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Styregruppen besluttede at udsætte fremlæggelserne fra de øvrige netværksgrupper til
næste styregruppemøde.

10. Nyt fra arbejdsgrupperne:
- A) Arbejdsgruppen om hjemløshed/socialt udsatte - § 110 området
- B) Arbejdsgruppen om styrkelse af anbringelser i plejefamilier
Beslutningstema:
Styregruppen orienteres og drøfter den videre proces
A) Arbejdsgruppen om hjemløshed/socialt udsatte – temadag 15/1 om § 110 området
Baggrund:
Arbejdsgruppen omkring hjemløshed/socialt udsatte fremlagde deres rapport vedrørende
presset på 110 forsorgshjemmene på styregruppemødet i marts 2018 og styregruppen
bakkede op om arbejdsgruppens anbefalinger på styregruppemøderne i maj og oktober 2018.
På styregruppemøde 12. oktober besluttede styregruppen derudover efter anmodning fra
arbejdsgruppen op til 20.000 kr. til afholdelse af temadag med fokus på § 110 området.
Temadagen er afholdt 15/1-2019 med ca. 80 deltagere og havde især fokus på samarbejde om
og forebyggelse af, at unge tager ophold på § 110 forsorgshjem og borgere med langvarigt
ophold på forsorgshjem.
Arbejdsgruppen vurderer at det var en rigtig god dag, hvor folk på kryds og tværs af
myndigheder og forsorgshjem fik drøftet de valgte udfordringer (langvarige hjemløse
problematikken og unge-hjemløse problematikken). Det virker til, at der er behov for at der
mødes på denne måde omkring specifikke temaer, da det giver forskellige vinkler på de
udfordringer, der opleves i forbindelse med hjemløshed. Arbejdsgruppen mødes næste gang
den 18. marts, hvor der bl.a. skal drøftes temadagen, og hvad den videre proces er her fra.
På styregruppemødet indledes punktet af en repræsentant fra arbejdsgruppen
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen tager orienteringen til efterretning.
• At styregruppen drøfter den videre proces.
Bilag:
• Materiale fra temadagen: https://rs17.dk/arrangementer/temadag-om-hjemloeshed-ogforsorgshjem-151-2019.aspx
Beslutning:
• Punktet blev udsat til næste styregruppemøde.
B) Arbejdsgruppen om styrkelse af anbringelser i plejefamilier
Beslutningstema:
Styregruppen orienteres og drøfter den videre proces ift. arbejdet med styrkelse af
anbringelser i plejefamilier.
Baggrund:
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På styregruppemøde i marts 2018 fremlagde netværksgrupperne deres årsrapporter.
Netværksgruppen Børn og Unge arbejder fortsat med udfordringer på plejefamilieområdet og
på styregruppemøde i august 2018 blev det besluttet at igangsætte 2. del af projektet.
På baggrund af det foreliggende arbejde i proces 1 blev det vurderet 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.
Projektet er igangsat med godkendelse af kommissoriet i styregruppen i august 2018 og
afrapporteres til styregruppen primo 2019.
Status og anbefalinger fra arbejdsgruppen
Arbejdsgruppen skal udarbejde en analyse og anbefalinger med fokus på:
1) Hvilke metoder kan tages i anvendelse for at rekruttere flere plejefamilier
2) Hvilke metoder kan sikre, at relevante ansøgere fastholder deres ønske og ender med at
opnå godkendelse
Ift. 1) har arbejdsgruppen drøftet, at det anbefales, at der igangsættes fælles kampagner på
tværs af kommunerne i regionen for at styrke rekrutteringen. Kampagnerne er nærmere
beskrevet i bilag.
Ift. 2) er der er på baggrund af tal fra Socialtilsynet konstateret et højt frafald af plejefamilier i
ansøgningsprocessen. Det anbefales, at der samarbejdes mellem kommuner og Socialtilsynet
om fælles informationsmøder og kampagner herom.
Arbejdsgruppens anbefalinger mv. er uddybet i oplæg om rekruttering af plejefamilier fra
arbejdsgruppen i bilag. Arbejdsgruppen drøfter oplæg med netværksgruppen for Børn og Unge
7/3. En repræsentanter for arbejdsgrupperne fremlægger sagen på styregruppemødet.
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen tager orienteringen til efterretning
• At styregruppen drøfter anbefalingen om at kommuner og Socialtilsynet samarbejder
om fælles informationsmøder
• At styregruppen drøfter anbefalingerne om at igangsætte fælles kampagner og en
eventuel finansiering af kampagnerne
Bilag:
• Arbejdsgruppens oplæg om rekruttering af plejefamilier i region sjælland
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning.
• Styregruppen tiltrådte arbejdsgruppens anbefalinger.
• Sagen behandles på næste møde i styregruppen.
11. Nyt fra Socialtilsyn Øst – sag fra Socialtilsyn Øst
- Orientering om samarbejdsmøder mellem kommuner og Socialtilsyn Øst (kommunemøder) i
2018
Beslutningstema:
Styregruppen orienteres og drøfter formål og indhold i kommunemøderne
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Baggrund:
Ved etableringen af de fem Socialtilsyn i 2014 etablerede alle fem socialtilsyn årlige møder
med kommunerne og i lighed med at socialtilsynene mødes med interesseorganisationer mm.
Dette dagsordenspunkt er en samlet beskrivelse af kommunemøderne i 2018 og socialtilsynets
overvejelser om kommunemøderne i 2019.
Kommunemøder 2018
På baggrund af kommunemøderne i 2017 formulerede Socialtilsyn Øst, STØ, følgende formål
for møderne i 2018:
• At parterne sammen bidrager til udvikling på det specialiserede område.
• At bidrage til at sikre det gode samarbejde i hverdagen.
• At kommunerne får generel orientering om de kommunal tilbuds samlede kvalitet samt
antallet at tilbud og plejefamilier i de enkelte kommuner.
• At socialtilsynet orienterer kommunerne om nye udviklingstiltag på nationalt niveau.
Alle kommuner / region takkede i 2018 ”ja” til mødet. Møderne var planlagt til afholdelse i
september – december. I praksis blev 2 møder afholdt i januar 2018.
Der har været afholdt 15 fysiske møder og 3 virtuelle møder. Møderne har alle haft varighed af
1 – 2 timer. I 2018 har Socialtilsyn Øst foreslået fysiske møder med de kommuner:
• Der har haft udfordringer med at afholde virtuelle møder i 2017.
• Hvor der har været behov for opfølgende møder grundet særlige udfordringer i 2017.
• Der har ønsket fysiske møde i 2018.
Standarddagsordenens indhold var udarbejdet på baggrund af kommunernes ønske om mere
dialog. Standarddagsordenen indeholdt følgende:
1. Status for:
• Antal plejefamilier, tilbud og tilbudstype i X kommune
• X kommunes kommunale tilbuds kvalitet
• Hvad optager X kommune?
2. Det daglige samarbejde i forbindelse med tilsynsopgaverne
3. Orientering vedrørende:
• Kommuners anbringelse/visitation til ikke godkendte pladser
• Det risikobaseret tilsyn
• Satspuljeprojekter
• Evaluering af tilsynsreformen og forventede konsekvenser heraf
4. Tilkøbsmuligheder
5. Kontaktoversigt
Enkelte kommuner havde supplerende punkter til dagsordenen. Såfremt der før eller under
møderne opstod behov for at drøfte enkeltsager, har der været lavet særlige aftaler herom,
eksempelvis opfølgende møder, hvor relevante ledere og medarbejdere i Socialtilsyn Øst har
skulle deltage.
I forhold til deltagelse har der i lighed med 2017 været en overvægt af direktører, chefer og
ledere, hvilket Socialtilsyn Øst finder relevant, da punkterne på dagsordenen har været
overvejende overordnede. Fra STØ har der primært været deltagelse af tilsynschefen og en
afdelingsleder.
Viden og konklusioner fra møderne
Helt generelt er der et godt samarbejde mellem STØ og kommunerne. Samarbejdet og
dialogen har løbende udviklet sig og opleves som tilfredsstillende for begge parter.
Kommunerne oplever en dialogbaseret tilsynspraksis, hvor det er nemt at komme i kontakt
med socialtilsynet.
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De kommunale tilbud har endnu ikke mærket fuld effekt af det risikobaserede tilsyn i form af
eks. mindre krav om data før et tilsynsbesøg.
Kommunerne er optaget af:
1. At borgerne udvikler sig via tilbuddenes/plejefamiliernes indsatser.
2. Selvstændighed – overgange fra barn – ung – voksen.
3. At borgernes behov bliver mere komplekse og sammensatte, hvor det også bliver flere
ældre med ændrede sundhedsbehov og de er sundhedstruede.
4. Købmandskabet – økonomien som sælger og køber.
5. At sikre at egne tilbud løbende tilpasses den enkeltes kommunes aktuelle behov –
omstillinger og atter tilpasninger, der betyder væsentlige ændringer.
Konkret betyder informationer om hvad der optager kommunerne, at socialtilsynet i årsrapport
2019 tager fokus på ”Hvordan formår tilbud og plejefamilier at gøre børn og unge klar til
voksenlivet og at kunne tage ansvar for deres eget liv?” For at belyse dette område vil der
blive analyseret på udvalget vurderinger af indikatorer i kvalitetsmodellen.
Kommunemøder 2019
På baggrund af de nuværende erfaringer med kommunemøderne har STØ formuleret formål,
deltagerkreds, mødeform og indhold i møderne for 2019.
Formålet med kommunemøderne er, at:
• Parterne bidrager til at kommunerne og socialtilsynet udvikler sig og sammen bidrager til
positiv en udvikling på det specialiserede socialområde.
• Bidrage til at sikre det gode samarbejde i hverdagen.
• Kommunerne får generel orientering om de kommunal tilbuds samlede kvalitet.
• Socialtilsynet orienterer kommunerne om nye udviklingstiltag på nationalt niveau.
Deltagerne på kommunemøderne bør være uændret i forhold til 2017 og 2018.
Kommunerne vælger selv, om de ønsker virtuelle eller fysiske møder. Afholdelse af virtuelle
møder fordrer at IT-udstyret virker.
P.t. arbejder socialtilsynet med denne standard dagsorden:
1. Status for:
• Antal tilbud og tilbudstype i X Kommune.
• X Kommunes kommunale tilbuds kvalitet ud fra seneste tilsynsrapports samlede
konklusion, opmærksomheds- og udviklingspunkter
• Information om plejefamilier i X Kommune i forhold til antal, godkendelse og antal
pladser.
2. Hvad optager XX kommune p.t.
• Er der særlige forhold STØ med fordel kan tage fokus på i kommende årsrapport.
3. Det daglige samarbejde i forbindelse med tilsynsopgaverne:
• Hvordan fungerer det på det generelle niveau
4. Status for ny lovgivning på plejefamilieområdet.
5. Risikobaseret tilsyn. Kan xx kommune mærke at STØ arbejder risikobaseret i de enkelte
tilsyn?
Kommunemøderne vil blive aftalt i foråret 2019, med afholdelse i september – december
2019. Holbæk indleder punktet
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen tager orienteringen om kommunemøder 2018 til efterretning.
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•
•

At styregruppen drøfter formål og indhold i kommunemøderne 2019 med henblik på, at
Socialtilsyn Øst kan matche kommunernes behov for samarbejde og viden.
At sagen videresendes til orientering til K17 og KKR

Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning.
• Kommunemøderne 2019 anbefales fortsat med det indhold der foreslås fra
Socialtilsynet.
• Sagen videresendes til K17 og KKR til orientering.
12. Nyt fra styregruppen og sekretariatet – vakante positioner til besættelse
Beslutningstema:
Styregruppen skal udpege nye repræsentanter til diverse sammenhænge
Baggrund:
Styregruppen har fået ny repræsentanter fra hhv. Lejre og Solrød efter de tidligere er udtrådt
pga. jobskifte pr. 1/11. Ny repræsentanter er direktør Henrik Nielsen fra Lejre og direktør
Jesper Tangbæk fra Solrød. Roskildes repræsentant i styregruppen er udtrådt pr. 1/3 pga.
jobskifte og Roskilde er kontaktet ift. udpegning af en ny repræsentant.
I forbindelse med udskiftningen i styregruppen skal der findes følgende nye repræsentanter:
• Ny repræsentant til det tværregionale koordinationsforum i KL (tidligere Roskilde)
• Ny repræsentant til styregruppen for de særlige pladser (tidligere Roskilde)
• Ny repræsentant til KKR Dialogforum (tidligere Roskilde)
• Ny kontaktperson i styregruppen til netværksgruppen for voksne sindslidende (tidligere
Roskilde)
• Ny tovholder i styregruppen for fokusområde 2 (tidligere Roskilde)
• Ny tovholder i styregruppen for fokusområde 4 om praksisnær metodeudvikling og
videndeling om effekt, (tidligere Lejre)
• Ny kontaktperson i styregruppen for netværksgruppen Børn og Unge (tidligere Lejre)
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen udpeger repræsentanter til de vakante positioner
Beslutning:
• Styregruppen besluttede følgende ift. udpegning af repræsentanter til de vakante
positioner:
• Styregruppens formandskab repræsenteres i det tværregionale Koordinationsforum i
KL.
• Allan Ruders Lolland er ny repræsentant til styregruppen for de særlige pladser.
• Solrød er ny repræsentant til KKR Dialogforum (sammen med Slagelse som fortsætter).
• Lejre er ny kontaktperson i styregruppen ift. netværksgruppen for voksne sindslidende.
• Næstved er ny kontaktperson i styregruppen for netværksgruppen Børn og Unge.
• Tovholderfunktionen ift. fokusområderne afskaffes i stedet er fokusområderne
styregruppens fælles ansvar.
13. Godkendelse af Rammeaftale Sjællands regnskab for 2018 og budget for 2019
Beslutningstema:
Styregruppen godkender rammeaftale sjællands regnskab 2018 og budget 2019
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Baggrund:
Følgende regnskab 2018 og budget 2019 for rammeaftale sjælland til behandling i
styregruppen. Budget 2019 skal også ses i sammenhæng med aktivitetsplan jf.
dagsordenspunkt 2.
Indstilling:
Det indstilles:
•
At styregruppen godkender Rammeaftale Sjællands regnskab for 2018 og budget for
2019
Bilag:
• Regnskab 2018 og budget for 2019
Beslutning:
• Styregruppen godkendte regnskab 2018 og budget 2019.
14.Punkter til orientering:
A) Fagligt symposium 18/1,
B) Status for særlige pladser,
C) Nyt fra K17 og KKR,
D) Årshjul for 2019
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) Fagligt symposium 18/1
Der er 18/1 afholdt fagligt symposium om fokusområde 4. praksisnær metodeudvikling og
videndeling om effekt med deltagelse af chefer og konsulenter og med oplæg fra
Socialstyrelsen og kommunale eksempler.
Bilag:
• Materiale fra Fagligt symposium om fokusområde 4: Praksisnær metodeudvikling og
videndeling om effekt: https://rs17.dk/arrangementer/fagligt-symposium-ommetodeudvikling-og-effekt-181-2019.aspx
B) Status for 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.
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Den regionale styregruppe for de særlige pladser har senest holdt møde 22/11 og der er i
2019 planlagt møder 19/6 og 20/11.
Den tværregionale følgegruppe for de særlige pladser i KL afløses fremadrettet af
Koordinationsforum, hvor drøftelserne vil foregå og næste gang på møde 10/4
Status er at pr. primo marts 2019 er 17 pladser besat og der savnes visitationssager fra
kommunerne
Der vil på mødet blive givet en orientering
C) Nyt fra K17 og KKR
K17 har afholdt møde 25/1-19 og afholder næste ordinære møde 5/4.
KKR har afholdt møde 6/2-2019 og afholder næste møde 24/4.
Bilag:
• Referat fra møde i K17 25/1-2019
• Referat fra møde i KKR 6/2-2019: https://www.kl.dk/media/18488/dagsorden-til-moede-ikkr-sjaelland-den-6-februar-2019.pdf
D) Årshjul 2019
Bilag:
• Årshjul.
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning.
• Styregruppen besluttede at nyt fra K17 og KKR fremadrettet udgår som fast punkt på
styregruppemøderne.
• Årshjul tilpasses ift. opgaveoversigt jf. pkt. 2.
16. Punkter til næste møde
17. Evt.
Næste møde er mandag den 6. maj 2019, 9-12.
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