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Dagsordenspunkter til Styregruppemøde 21/8-2019
Dagsordenen er inddelt i punkter til indstilling/beslutning og orientering. Punkterne om nyt fra
hhv. netværksgrupper/arbejdsgrupper samt styregruppe og sekretariat er faste orienteringspunkter.
1) Godkendelse af dagsorden for styregruppemøde 9/8-2019
Punkter til indstilling/beslutning:
2) VIVE-analyse
3) Socialtilsyn Øst årsrapport 2018 II
4) Tværkommunal kompetenceudvikling af frontpersonale indenfor neurorehabilitering IV
5)
A)
B)
C)
6)

7)

Punkter til orientering:
Status for særlige pladser
Nyt fra Netværksgrupper og arbejdsgrupper
Nyt fra styregruppen og sekretariatet
Punkter til næste møde 4/10
• Kofoedsminde. Opfølgning på møde i Koordinationsforum 10/4
• Taksttema:Status på KL’s analyse af køb og salg af ydelser på det sociale område
• Evaluering af udviklingsprojekt om de mest specialiserede tilbud
• Afrapportering fokusområde 3: Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil
• Nyt fra arbejdsgruppen om rekruttering af plejefamilier
Eventuelt
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1.

Godkendelse af dagsorden

Indstilling:
• Det indstilles at styregruppen godkender dagsordenen for styregruppemødet 21/8-2019
Beslutning:
• Styregruppen godkendte dagsordenen.

Punkter til indstilling/beslutning:
2.

VIVE- analyse 2019

Beslutningstema:
Styregruppen skal drøfte analysen og dens anbefalinger og indstille til K17 og KKR med efterfølgende udsendelse til kommunerne.
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.
På styregruppemødet 8/3 tiltrådte styregruppen VIVEs tilbud på benchmarkanalysen
(249.980). Det er besluttet ikke at gennemføre den i tilbuddet nævnte option vedrørende korrektion for forskelle i børnegruppens sociale sammensætning (103.275 kr). Det blev besluttet
at 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 (af køb og salg af ydelser på det sociale område) foreligger, med henblik på efterfølgende forelæggelse for K17 og KKR i efteråret.
Udkast til de to rapporter om benchmarkinganalyser på det specialiserede socialområde er
sendt til økonomigruppen i fortrolighed inden sommerferien for at kunne indgå i kommunernes
budgetproces. VIVE har i den sammenhæng gjort opmærksom på, at der er tale om udkast,
som endnu mangler korrekturlæsning, layoutmæssige justeringer samt kvalitetssikring fra deres chef og VIVE fremhæver desuden at rapporterne og deres resultater er fortrolige indtil offentliggørelse.
VIVE analysen behandles i styregruppen 21/8, i K17 30/8 og i KKR 10/9. Efter behandling i
KKR udsendes analysen til behandling i kommunerne og offentliggøres umiddelbart derefter jf.
følgende tidsplan:
Tidsplan: Kvalitetssikring- og offentliggørelsesplan RS17-analyse, 2014-2018
UGE
DATO
BESKRIVELSE
32-33
5/8-16/8
Tilretninger og korrektur
32
15/8
Møde i økonomigruppen
33
15/8
Materiale sendes til styregruppen
34
21/8
Styregruppemøde
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34
35
36
37
38
38

23/8 (om morgenen)
30/8
2/9
10/9
12/9
16/9

Materiale sendes til K17
K17-møde
Materiale sendes til KKR
KKR-møde
Forventet udsendelse til kommunerne
Forventet offentliggørelse

Sagen er behandlet på møde i økonomigruppen 15/8, som orienterer på mødet og økonomigruppens kommentarer indgår i den videre proces
Kommentarer og anbefalinger fra økonomigruppen:
• Vive analysen giver information på et overordnet niveau og giver mulighed for benchmarking på tværs af kommuner. Den tager dog ikke højde for kommunernes socioøkonomiske forskelle.
• Økonomigruppen anbefaler, at man er opmærksom på om der er analyser, i gang på
tværs af kommunerne, således at der ikke udarbejdes flere sammenlignelige analyser i
samme tidsrum.
• Økonomigruppen anbefaler at VIVE analysen ikke udarbejdes hver år, men for eksempel hvert 2. eller 3. år. I de mellemliggende år kan der eventuelt bestilles andre relevante analyser hos VIVE eller afholdes temadage/workshops, eventuelt i forhold til udvikling af ensartede data mellem kommunerne, f.eks. ensartet udgangspunkt for beregning af takster, ens forståelse af konteringspraksis.
• Derudover kunne det overvejes om udgangsåret erstattes af 2018 i stedet for 2014, på
grund af ændret kontoplan i 2018, på blandt andet udgifter til almene boliger. Udgangspunktet bliver dermed mere validt.
Ift. de 27/6 fremsendte udgaver til økonomigruppen har VIVE i de vedhæftede udgaver i bilag
tilføjet præciseringer ift. opgørelse af udgifter (statsrefusion) samt opmærksomhedspunkt omkring anvendelsen af benchmarkanalyser. Endelig har Slagelse har enkelte minimale justeringer ift. 2014 brugertal. Dette har haft betydning for udviklingen i Slagelse kommunes tal, men
minimal betydning for udviklingen for regionen som helhed. Endelig er tilføjet enkelte præciseringer i læsevejledningerne til tabellerne.
VIVE deltager under dette dagsordenspunkt og fremlægger analysernes resultater med mulighed for spørgsmål.
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen drøfter VIVE-notaterne og den videre proces og herunder ift. indstilling
til K17 og KKR samt kommunerne i region sjælland
Bilag:
• VIVE-notat voksenområdet
• VIVE-notat børneområdet
Beslutning:
• Styregruppen drøftede rapporterne efter oplæg fra VIVE, og videresendte rapporterne
til orientering til K17 og KKR Sjælland.
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•

•
•

Konklusionerne i de seneste års VIVE-analyser har ikke varieret væsentligt mellem de
enkelte år. Styregruppen anbefaler derfor fremadrettet en ændret kadence i benchmarking analyserne, således at disse ikke udarbejdes hvert år, men for eksempel hvert 2.
eller 3. år.
K17 og KKR Sjælland orienteres, og styregruppen vender tilbage med et forslag til den
fremadrettede fælles analyseaktivitet på området i oktober 2019.
Det blev besluttet i lighed med i 2018, at vedlægge socialøkonomiske indeks ved udsendelse af rapporterne til kommunerne.
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3.

Socialtilsyn Øst årsrapport 2018 II

Beslutningstema:
Styregruppen drøfter Socialtilsyn Østs årsrapport, tilsynstakster og kommunernes databehov fi
årsrapport 2019 samt orienteres om benchmarkprojekt vedrørende det økonomiske tilsyn.
Baggrund
På styregruppemødet 6/5 tog styregruppen orienteringen til efterretning og tiltrådte anbefalingerne fra årsrapporten med kommentarer om at det er vigtigt med fortsat fokus på rekruttering af plejefamilier samt videndeling om private tilbud. Sagen er videresendt til K17 og KKR.
Styregruppen besluttede at årsrapporten drøftes igen på næste styregruppemøde med deltagelse af Holbæk som var forhindret i at deltage 6/5 og herunder drøftes foreløbige tilsynstakster.
Følgende sagsfremstilling er modtaget fra Socialtilsyn Øst og videresendt til K17 og KKR, hvor
den har dannet grundlag for behandlingen af sagen på møde i K17 24/5 og i KKR 18/6
Sagsfremstilling:
Lov om socialtilsyn trådte i kraft den 1. januar 2014. Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten for det enkelte socialtilsyn fremgår af lov om socialtilsyn § 9 og bekendtgørelse om socialtilsyn § 18. Socialtilsynets årsrapport skal fungere som en årlig afrapportering til Børne- og
Socialministeriet om socialtilsynets virke og resultater i forhold til de opgaver og rammer, som
er stillet i lov om socialtilsyn, samt drøftes i regionens kommuner og Region i forbindelse med
indgåelse af kommende års rammeaftale.
Socialtilsynet udarbejder en årsrapport om tilbuddenes kvalitet, som skal sendes til sekretariatet for rammeaftalen og socialstyrelsen senest den 1. juli året efter det kalenderår rapporten
vedrører. Årsrapporten beskriver Socialtilsyn Østs erfaringer med tilbuddenes og plejefamiliernes faglige og organisatoriske kvalitet på udvalgte fokuspunkter. Socialtilsynets kvantitative
virke beskrives ligeledes. Rapportens konklusioner skal indgå i drøftelserne om den rammeaftale på det specialiserede sociale område og det almene ældreboligområde, som indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet.
Til at løfte tilsynsopgaven, har der ved udgangen af 2018 været 64 personer involveret i tilsynsarbejdet; tilsynskonsulenter, medarbejdere med stabsfunktioner og ledelse.
Socialtilsyn Øst har gennemført 1.864 tilsyn og aflagt samtlige tilbud og afdelinger i Region
Sjælland og Hjørring Kommune tilsynsbesøg, hvilket er i overensstemmelse med lovkravet om,
at socialtilsynene skal aflægge alle plejefamilier, tilbud og afdelinger minimum et besøg årligt
Derudover, har Socialtilsyn Øst blandt andet udført følgende opgaver:
● Ny-godkendt 47 plejefamilier og 14 sociale tilbud
● Truffet 2 afgørelser med vilkår, der indeholdte 2 vilkår
● Truffet 6 afgørelser om påbud, der indeholdte 8 påbud
● Truffet 1 afgørelse om skærpet tilsyn, der indeholdte 3 påbud
● Truffet 1 afgørelser om tilbagekaldelse af godkendelsen - plejefamilie
● Modtaget 300 ansøgninger vedrørende væsentlige ændringer – 100 på tilbudsområdet
og 200 på plejefamilieområdet
● Modtaget 58 anmodninger om aktindsigt, som er behandlet efter henholdsvis forvaltningslovens- og offentlighedslovens regler.
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●

Modtaget og behandlet 247 henvendelser om bekymrende forhold – whistleblowordningen.

Den samlede vurdering er, at ønsket fra regeringens side om et kvalitetsløft på det sociale område, er i en positiv udvikling og at samarbejdsrelationerne mellem socialtilsynet, tilbuddene,
plejefamilierne og kommunerne styrkes blandt andet ved kontinuerlig dialog. Mere specifikt
kan det endvidere konkluderes:
● At de sociale tilbud og plejefamilierne vedrørende de udvalgte fokuspunkter, har en generel høj kvalitet.
● At antallet af godkendte plejefamilier i perioden 2015 – 2018 er faldende, som bl.a.
hænger sammen med, at antallet af ansøgninger om ny-godkendelse som plejefamilie
er faldende i Socialtilsyn Øst. Der er dog et markant fald i plejefamilier, der ønsker at
ophøre af egen drift.
● At mere end 80% af de plejefamilier Socialtilsyn Øst har ny-godkendt i perioden 2015 –
2018 fortsat er aktive pr. 31. december 2018.
● At kvalitetsmodellen fortsat har skabt en øget bevidsthed om selve opgaven med at
være plejefamilie, i forhold til fagligheden og hvilke gensidige forventninger/krav, der er
mellem plejefamilien og anbringende kommune. De kan dog blive mere bevidste om og
tage ansvar for deres kompetenceudvikling.
● At der er et mindre fald i antal modtagne magtanvendelser på både børne- og ungeområdet og voksenområdet. De skal fortsat arbejde med opfølgning på magtanvendelser
og overgreb med henblik på læring og forbedring af indsatsen. Derudover er der en positiv udvikling i antallet af magtanvendelsesindberetninger, hvor Socialtilsyn Øst er enig
i tilbuddets leders vurdering.
Efter af have arbejdet i henhold til lov om socialtilsyn, herunder med kvalitetsmodellen og regeringens ønske om et kvalitetsløft i fem år vurderer Socialtilsyn Øst, at der er ved at være
den rette balance mellem kontrol, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i tilsynsprocessen.
Dette bekræfter også evalueringen af tilsynsreformen, som konkluderer at, de politiske intentioner med reformen overordnet set er blevet indfriet, og at de centrale elementer i reformen er
blevet implementeret.
Socialtilsyn Øst anbefaler følgende:
● At både de sociale tilbud og plejefamilierne fortsætter den positive udvikling i forhold til
arbejdet med de udviklingspunkter, der fremgår af tilsynsrapporten.
● At de sociale tilbud skal arbejde mere målrettet med at få udarbejdet beredskabs- og
handleplaner i forhold til seksuelle overgreb, herunder vold og trusler.
● At de sociale tilbud fortsætter den positive udvikling i forhold til at dokumentere og
følge op på magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen
● At kommunernes fokus på at rekruttere plejefamilier fastholdes 1 fordi:
o Antallet af ny-godkendte plejefamilier falder
o Antallet af aktive plejefamilier er svagt faldende, herunder antallet af pladser.
Ift. styregruppemødet 3. oktober ønsker Socialtilsyn Øst følgende punkter drøftet:
• Orientering om foreløbige takster 2020
• Kommunernes behov for data i årsrapport 2019. Drøftelse af behov og muligheder
• Evt. orientering om benchmarksprojekt vedrørende det økonomiske tilsyn

1

KKR har i 2018 igangsat et tværkommunalt samarbejde vedr. rekruttering af plejefamilier
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Socialtilsyn Øst præsenterer årsrapporten på styregruppemødet.
Indstilling
Det indstilles:
● At styregruppen tager orienteringen til efterretning og drøfter de fremsatte anbefalinger i
forhold til kommende års rammeaftale.
● At styregruppen jf. beslutning på styregruppemøde 6/5, drøfter foreløbige tilsynstakster for
2020 samt at styregruppen drøfter kommunernes behov for data i årsrapport i 2019 og orienteres om benchmarkprojekt vedrørende det økonomiske tilsyn
Bilag:
• Socialtilsyn Østs Årsrapport for 2018
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning.
• Plancher fra Henriette Lindbergs oplæg er vedlagt referatet.
• Følgende blev drøftet:
o Problemstillingen omkring rekruttering af plejefamilier.
o Mulighed for at kunne se udviklingen i takster for hhv. private og offentlige tilbud.
o Psykiatrien oplever et pres fra borgere på små private botilbud
o Søren Bredkær fra Region Sjælland kunne eventuelt inviteres til en drøftelse i en
bredere kreds.
o
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4.

Tværkommunal kompetenceudvikling af frontpersonale indenfor neurorehabilitering IV

Beslutningstema:
Styregruppen drøfter arbejdsgruppens input og forslag og herunder godkender forslag til program for temadag 25/10 samt budgetramme.
Baggrund:
På styregruppemøde 6/5 tog styregruppen orienteringen fra arbejdsgruppen til efterretning.
Arbejdsgruppen har vurderet at det videre arbejde med kompetenceløft for frontpersonale er
afhængig af det reviderede forløbsprogram for senhjerneskadede og har derfor afventet forløbsprogrammets anbefalinger på nationalt niveau.
Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger (der endnu ikke er publiceret) lægger
arbejdsgruppen op til, at der på temadag d. 25.10.19 sættes fokus på kompetenceprofiler for
alle faggrupper involveret i indsatsen der handler om rehabilitering af borgere med en erhvervet hjerneskade.
Arbejdsgruppen sætter fokus på rehabilitering på avanceret niveau, da det er den største
gruppe. Rehabilitering på de øvrige to niveauer, basalt og specialiseret, vil på sigt nyde godt af
at der sker en opkvalificering på de faggrupper der møder borgere og pårørende med et behov
der vurderes værende på avanceret niveau.
Arbejdsgruppen anbefaler at man på temadagens første indlæg laver en kort gennemgang af
Sundhedsstyrelsens Anbefalinger og værdien af dem. At der fortælles om værdien af at der i
DK er udarbejdet retningslinjer samt anbefalinger på et område med stor variation i indsatsen.
At anbefalingerne, hvis alle kommuner arbejder ud fra dem kan opnå en større ensartethed i
indsatsen på området. At det vil have betydning for nytteværdien for borgere og pårørende.
Arbejdsgruppen anbefaler også at styregruppen læser anbefalingerne og noterer at der opfordres til øget samarbejde mellem region og kommune.
I den udgave af anbefalingerne der er sendt i høring står der følgende under punktet anbefalinger og under organisering:
•

Kommuner organiserer sig således at de stiller nødvendige tværfaglige kompetencer til
rådighed på individ- og organisationsniveau med særligt fokus på at levere genoptræning på avanceret niveau. Med henblik på vedvarende fokus på at de nødvendige kompetencer tilstede, kan der med fordel udarbejdes kompetenceprofiler og der bør tages
stilling til om tværkommunalt samarbejde er nødvendigt for at opbygge tilstrækkelig
volumen og dermed opretholde og vedligeholde kompetencer.

Udarbejdelse af kompetenceprofiler på både individ- og organisationsniveau vil give et billede
af hvordan det ser ud i de respektive kommuner
Arbejdsgruppen anbefaler at fokus lægges på kompetenceprofilerne da det er et fælles indsatsområde uanset hvilken faggruppe man tilhører og at det er noget der på en temadag kan arbejdes med på et generelt niveau. Efterfølgende er det muligt at arbejde videre helt konkret i
de enkelte kommuner med udarbejdelse af kompetenceprofiler, under hensyn til hvordan den
enkelte kommune er organiseret.
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Kompetenceprofiler anbefales uanset faggruppe, og alle kommuner skal forholde sig til dette
arbejde. Flere kommuner/faggrupper er i gang, hvilket betyder at der er erfaringer at trække
på.
Arbejdsgruppen forestiller sig desuden at en temadag med fokus på Anbefalingerne og kompetenceprofiler vil kunne være en oplagt opfølgning og afrunding af den tidligere temadag. Opfølgning kunne evt. foregå i et samarbejde mellem sundhedsstyrelsen og RS17/KL med fokus
på hjerneskadeindsatsen på landsplan.
Temadagen planlægges afholdt 25/10 på Rønnebæksholm i Næstved med forventet deltagerantal på 100. Der foreslås en budgetramme på 15-20.000
Foreløbigt program og foreløbig invitation for temadagen er vedhæftet.
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen tager orienteringen til efterretning
• At styregruppen godkender/tilslutter sig arbejdsgruppens forslag til program og herunder den foreslåede budgetramme på 15-20.000
Bilag:
• Foreløbigt program for temadagen 25/10
• Foreløbig invitation til temadagen 25/10
Beslutning:
• Styregruppen tiltrådte indstillingen.
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5.

Punkter til orientering:

A) Status for særlige pladser
B) Nyt fra Netværksgrupperne
C) Nyt fra styregruppen og sekretariatet
Beslutningstema:
Styregruppen orienteres og drøfter evt. spørgsmål og supplerende input samt evt. videre proces
Indstilling:
Det indstilles:
● At styregruppen tager orienteringen til efterretning og drøfter evt. supplerende spørgsmål
og temaer som skal tages med i det videre arbejde samt evt. videre proces
A) 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”. I Region Sjælland r oprettet b23 pladser i Psykiatrien. Den regionale styregruppe for de særlige pladser har afholdt møde 19/6 og
afholder næste møde 20/11, mens tværregionale drøftelser foregår i Koordinationsforum i KL,
senest 10/4 og næste gang 25/11.
Der er pr. medio juni 19 pladser i brug på de særlige pladser i Vordingborg, hvilket også fremgår også af region sjællands hjemmeside.
Jf. mail fra KL ultimo juni har KL's direktion besluttet at igangsætte drøftelser med interessenter på psykiatriområdet samt med den kommende regering i et nyt forsøg på at få ændret
konstruktionen omkring de særlige pladser, jf. også den aftale, som sidste år blev indgået med
Danske Regioner om at ændre de særlige pladser til pladser i psykiatrien forbeholdt særligt udsatte patienter med længerevarende behandlings- og rehabiliteringsforløb. KL har efterspurgt
refleksioner inden 7/8 som de bør medtage i den forbindelse.
Sjælland har svaret at man nok har været undtagelsen, for her har man haft et godt indledende samarbejde med Regionen og fra dag 1 har der været god udnyttelse af pladserne. Vordingborg er kede af, at cpr ofte flytter med til kommunen og har været i kontakt med KL omkring det spørgsmål og det kunne måske indgå i KLs overvejelser. Meget taler for KL og DR’s
ønske om at konvertere pladserne til ordinære sengepladser i psykiatrien. Bla. fordi beboere så
kan tilbageholdes, men også fordi det administrative set-up er omfattende i dag. Blot skal det i
den forbindelse overvejes, at udgangspunktet bla. var at sikre medarbejderes sikkerhed på
kommunale botilbud. Og hvordan kan man i kommunerne så få redskaber til det?
Derudover følgende bemærkninger:
• Der er fortsat brug for at få oprustet de kommunale (og private) botilbud til at rumme
det stadigt stigende antal borgere med risiko-adfærd. Selv om de særlige pladser helt
eller delvist overføres til sengepsykiatrien, så vil det ikke mindske udfordringerne på de
kommunale/private botilbud.
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•

•

Der er flere gode aftalepunkter i forløbsbeskrivelsen vedr. de Særlige Pladser i Region
Sjælland, som godt kan genbruges i et samarbejde, hvor pladserne overgår til behandlingspsykiatrien. (Dog ikke de krav til udredninger m.v. af borger, som forudsættes til
visitationen).
At en overførsel af pladserne til behandlingspsykiatrien også skal indebære konkrete aftaler ved udskrivning til kommunens støtte. Bl.a. at psykiatri-medarbejder i en periode
indgår i forpligtigende udgående opfølgningsmøder med borger sammen med kommunens medarbejdere, så borger falder godt til i sit botilbud/eget hjem og der undgås
unødige

Der vil på mødet blive givet en orientering
Bilag:
• Link til de særlige pladser på region sjællands hjemmeside: https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/behandlingssteder/afsnit-s4-vordingborg/Sider/default.aspx
• Dagsorden/referat fra møde i den regionale styregruppe 19/6
B) Nyt fra Netværksgrupper og arbejdsgrupper
Seneste referater fra møder i netværksgrupperne kan findes på hjemmesiden:
https://rs17.dk/netvaerksgrupper/netvaerksgrupper.aspx
C) Nyt fra styregruppen og sekretariatet
Der vil på mødet blive givet en orientering
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning.
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6.
•
•
•
•

Punkter til næste møde 4/10
Kofoedsminde. Opfølgning på møde i Koordinationsforum 10/4
Evaluering af udviklingsprojekt om de mest specialiserede tilbud
Afrapportering fokusområde 3: Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil
Nyt fra arbejdsgruppen om rekruttering af plejefamilier

Udover de ovenfor nævnte punkter, dagsordensættes følgende:
• Fremtidige analyser
• Dialogmøde den 29. november 2019 ift. plan for ny rammeaftale.

7.

Eventuelt
•

Der blev orienteret om, at Holbæk kommune har henvendt sig ift. lukning af Kikhøj boog aflastningssted. Henvendelsen/orienteringen rundsendes til styregruppen. Der blev
spurgt til, om der vil være omkostninger forbundet med nedlukningen for evt. andre
kommuner.

•

Styregruppen udpegede 2 medlemmer til KL’s psykiatristrategiske gruppe:
o Allan Ruders, Guldborgsund kommune
o Mette Heidemann, Roskilde kommune
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