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Dagsordenspunkter til Styregruppemøde den 13. december 2019
Mødet er et temamøde om rammeaftale 2021-2022 (jf. punkt 2 samt bilag) og det kan derfor
anbefales at styregruppens medlemmer orienterer sig grundigt i materialet til punktet.
Derudover skal bl.a. tages stilling til kommende analyser i rammeaftaleregi samt proces omkring socialstyrelsens centrale udmeldinger. Endelig fremlægger Socialtilsynet takster og
benchmarkprojekt.
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 den 13. december 2019
Punkter til indstilling/beslutning:
2).Rammeaftale 2021-2022
* Status for rammeaftale 2018-2020
* Proces-, arbejds-og tidsplan samt fokusområder 2021-2022
3).Nyt fra Socialstyrelsen
4).Møde i Koordinationsforum 25/11
5).Direktør- chefmøde 25. oktober
6). Kommende analyser – VIVE m.v.
7.Nyt fra Socialtilsyn Øst
a) Takster 2020 og b) benchmarkanalyse
8). Samråd for domfældte udviklingshæmmede i region sjælland
9. Arbejdsgruppe ift. på Ankestyrelsens principafgørelser vedr. §§ 83 og 85 i serviceloven
Punkter til orientering:
10).Møde i KKR Dialogforum 5/12
11). Særlige pladser
12).Tværkommunal Kompetenceudvikling af frontpersonale indenfor neurorehabilitering 2
13).Nyt fra KKR og K17:
14).Nyt fra Netværksgrupperne og arbejdsgrupperne
15).Nyt fra styregruppe og sekretariatet
16).Punkter til næste møde:
• Netværksgruppernes årsrapporter
• Status fra arbejdsgruppen om plejefamilier
• Fælles faglige begreber oplæg fra KL
• Takstprincipper og takststruktur –
• KL’s analyse af køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde
• Udviklingsprojekt om køb af specialiserede ydelser der ikke er en plads
17.Evt.
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1.Godkendelse af dagsorden for styregruppemøde den 13. december 2019
Indstilling:
● Det indstilles at styregruppen godkender dagsordenen for styregruppemødet den 13.
december 2019
Punkter til indstilling/beslutning:
2. Rammeaftale 2021-2022
• Status for rammeaftale 2018-2020
• Proces-, arbejds-og tidsplan samt fokusområder 2021-2022
Beslutningstema:
Styregruppen drøfter kort status og plan for arbejdet med rammeaftalen 2018-2020 og derefter proces-, arbejds- og tidsplan samt fokusområder for rammeaftale 2021-2022 med udgangspunkt i dialogmødet med politikere, bruger-/handicaprådsrepræsentanter, direktører og
chefer 29/11.
Baggrund
Status rammeaftale 2018-2020
På styregruppemøde 6/5 besluttede styregruppen at ift. den videre proces for rammeaftale
2018-2020 holdes fast i følgende tre punkter
• 1) Fastholdelse af rammeaftalen som det fællesskab og samarbejde det er med fokus
på tillid og herunder udviklingsstrategiens fokusområder og styringsaftalens effektiviseringsstrategi med fokus på udvikling, styring og videndeling.
• 2) Effektivisering og samarbejde: a) Skabelse af gennemsigtighed i takstprincipper og
takststruktur med fokus på borgeren og borgerens progression. b) Ajourføring og bekræftelse af effektiviseringsstrategi som gennemgås. c) Drøftelse og skabelse af samarbejde om relevante målgrupper og herunder f.eks. overvejelse om etablering af tilbud
og f.eks. ift. det private med bl.a. fælles forhandling etc.
• 3) Oprydning og effektivisering i organisationen og herunder særligt ift. snitfladerne
med sundhedsaftalen
I 2018 og 2019 er i arbejdet med fokusområder prioriteret tværkommunale aktiviteter og herunder er afholdt:
• 4 faglige symposier om hhv. recovery (9/2), socialt og sundhedssamarbejde indenfor
børne- og ungepsykiatri (27/8), økonomi og styring (12/10) og om ungeområdet psykiatri
og misbrug (21/8-2019). Det sidste også med deltagelse af politikere.
• 3 temadage om neurorehabilitering og kompetenceudvikling indenfor hjerneskadeområdet
(28/9), om hjemløshed og forsorgshjem(15/1), praksisnær metodeudvikling og videndeling
og effekt (18/1
• 2 status/dialogmøder om rammeaftalen for politikere, brugere og direktører (26/10) og
29/11-2019
• 2 chefmøder om udviklings og styringstiltag samt VIVE-analyser (23/11 og 25/10-2019)
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På dialogmødet 29/11 blev ligeledes fremlagt en kort status ift. rammeaftale 2018-2020 og
herunder at vi er langt med: Videndeling – fælles kompetenceudvikling – bredere inddragelse/dialog – praksisnær metodeudvikling – standardkontrakter – lokal brugerinddragelse –
data og knap så langt med: Forpligtigende samarbejde om udvikling/etablering af tilbud – årsagsforklaringer på vækst – regional brugerinddragelse udover dialogforum – socialt behovsindeks på voksenområdet
Proces og fokusområder rammeaftale 2021-2022
På baggrund af input fra kommunemøderne, det faglige symposium 21/8 og direktørmødet
25/10 lægges op til, at arbejdet med den kommende rammeaftale sker i en involverende proces. Herunder ift. det politiske niveau og som ved den nuværende rammeaftale repræsentanter for handicaporganisationerne. Der lægges op til, at der ift. den kommende rammeaftale,
bygges ovenpå den nugældende, men også at der lægges nogle nye spor ift. nye temaer som
kan være:
• Psykiatri - sammenhængen til sundhedsområdet m.v.
• Brug af private pladser/private udbydere
• Særligt dyre enkeltsager
• Etablering af nye tilbud
• Samarbejde i forpligtende fællesskaber mellem kommunerne om pladser (fra lav grad
af forpligtethed til høj grad)
På dialogmødet 29/11 med politikere, brugere/handicaprådsrepræsentanter, direktører og chefer blev ligeledes drøftet proces, fokusområder og form ift. rammeaftale 2021-22
Der var opbakning til en proces a la 2018-2020 med involvering af politikere og handicapråd
og herunder også ift. de politiske udvalg i drøftelsen og prioriteringen af fokusområderne.
Formmæssigt var der opbakning til at fortsætte med den enkle pixi-model som i 2018-2020.
I drøftelsen af fokusområderne blev det anført at de 7 eksisterende fokusområder kan skrives
sammen med underpunkter og der blev foreslået 8 nye fokusområder. Fokusområderne blev
indikativt prioriteret ved stemmeafgivelse med følgende resultat (antal gruppestemmer):
Nye fokusområder:
• Psykiatri (3)
• Særligt dyre enkeltsager (1)
• Øget politisk ejerskab (2)
• Styrket brugerinddragelse i visitationsprocessen (1)
• Mellemkommunalt samarbejde (3)
• Fælles Fokus på sårbare unge (3)
• Fastholdelse af personale (2)
• Specialiseret forebyggelse (1)
• Målgruppen bliver ældre (0)
Eksisterende fokusområder i udviklingsstrategien (1-4) og styringsaftalen (5-7)
• Fokusområde 1: Borgeren først – samarbejde med brugeren og deres pårørende (4)
• Fokusområde 2: Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper (2)
• Fokusområde3: Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil (1)
• Fokusområde 4: Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt (4)
• Fokusområde 5: Vidensdeling og styring (1)
• Fokusområde 6: Styringsdata og information (1)
• Fokusområde 7: Stigende behov for støtte (1)
Materiale fra dialogmødet med opsamling, plancher, resultat af gruppedrøftelser mv. fremgår
af bilag.
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Forslag til Rammeaftale 2021-2022: Fokusområder og proces- og tidsplan til drøftelse:
Forslag til fokusområder 2021-2022 bygger videre på fokusområderne fra 2018-2020 med input fra dialogmøde med politikere, brugere, direktører og chefer 29/11-2019. Forslag til justeret proces- og tidsplan rummer ift. 2018-2020 derudover involvering af udvalg m.v.
Forslag til fokusområder i udviklingsstrategien:
1) Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende
2) Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper
• Målgrupper i vækst:
• Psykiatri
• Sårbare unge
• Særligt dyre enkeltsager
• Demografi: målgruppen bliver ældre
3) Kompetenceudvikling, metodeudvikling og vidensdeling om effekt
• Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil
Forslag til fokusområder i styringsaftalen:
4) Videndeling om styring
• (Bl.a. jf. KL analyse om køb og slag af ydelser)
5) Styringsdata og information
• Stigende behov for støtte
Forslag til justeret proces- og tidsplan:
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Formandskabet indleder punktet
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen kort drøfter status og plan for arbejdet med rammeaftalen 2018-2020
• At styregruppen drøfter proces-, arbejds- og tidsplan samt fokusområder for rammeaftale 2021-2022 med udgangspunkt i dialogmødet med politikere, bruger-/handicaprådsrepræsentanter, direktører og chefer 29/11.
• At styregruppen beslutter den videre proces ift. rammeaftale 2021-2022 og udpeger
tovholdere fra styregruppen ift. de enkelte delprocesser og fokusområder og herunder
ift. udarbejdelse af projektbeskrivelser og kommissorier for fokusområderne.
• At styregruppen drøfter form og indhold af råudkast som jf. procesplanen planlægges
fremsendt til de politiske udvalg medio februar.
• Styregruppemødet 21/2 foreslås flyttet til 6/2 ift. endelig drøftelse af råudkast inden
fremsendelse til udvalgene
Bilag:
• Materialer fra dialogmødet med opsamling, plancher, resultat af gruppedrøftelser
https://rs17.dk/arrangementer/dialogmoede-2911-2019.aspx
Indledning:
• Nuværende rammeaftale og fokusområder er afsæt til dialog om kommende fokusområder og temaer fra 29/11(bl.a. videndeling) er forslag til indsatser, der kan indarbejdes i fokusområder. Det skal drøftes hvordan lokale politikere involveres
• Rammeaftalens kerneopgave er om vi har de tilbud vi skal have og hvad skal vi arbejde
med fælles.
• Arbejdsmålet er at vi skal kunne udsende råudkast og bud på fokusområder til K17 og
KKR samt politiske udvalg
Drøftelse:
• Vi er i gang med at se på trends, men mangler tilstrækkelig viden. I forbindelse med
indsamling af viden og data er det mest relevant hvis vi kan ramme kommunerne hvor
de står i en konkret situation.
• Det er væsentligt hvordan vi kommer nærmere ift. forpligtende samarbejde og unge
sårbare samt kobling til sundhedsaftalen er også relevant
• Samarbejdet kan f.eks. udbygges som klyngesamarbejde hvor f.eks. 4 kommuner går
sammen ift. besværlige (dyre) enkeltsager
• Psykiatriområdet er meget aktuelt, men der er behov for konkretisering og præcisering
af problematikkerne ift. det videre arbejde.
• Generelt er der behov for klarificering, så der kan der drages endnu tydeligere konklusioner og vi skal være meget præcise på hvad vi skal drøfte i K17
• Det er skal afklares hvordan vi kan aktivere vores politikere i de politiske udvalg
• Generelt skal vi være skarpere på hvem der skal tale om hvad og få dem med i de fora
der vil. Endelig er det vigtigt med tematisering og placering niveaumæssigt
• Ift. ”nye” fokusområder er det vi skal lægge ind i aftalen, det vi forpligter os til og ift.
den nuværende aftale er det eksempelvis standardkontrakter. Der bør skelnes mellem
hvad som er frivilligt og hvad der er forpligtende (f.eks. standardkontrakter)
• Forpligtelser er opgaven med tilbud til borgerne og afklaring af hvor opgaven skal løses: Enkeltkommunalt, i samarbejde i klynger, i samarbejde alle samt det strategiske
niveau.
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Temaer skal være meget konkrete, få og forpligtende. Konkrete bud på temaer er samarbejde med sundhedsaftaleregi – psykiatri og sårbare unge samt tidlig opsporing:
Hvordan kan man sætte præcist ind på noget der kan ændre borgerens bane.
Temadrøftelser skal også være om samarbejde: Større samarbejder, mindre samarbejder, målgrupper i forskellige samarbejder.
Vi skal operationalisere de aftaler som er eksisterende både på kort sigt og på lidt længere sigt.
Politikerne efterlyste (29/11) også det som kan ske på kort sigt og herunder f.eks.
hvordan kommunerne får adgang til specialiserede ydelser.(nyspecialisering mv.)
Ift. organisering er det ift. sundhedsaftaleregi f.eks. uklart hvem der gør hvad i sundhedsaftale-TSP versus rammeaftale-netværksgruppen Voksne sindslidende og det er
vigtigt at afklare hvad vi vil bruge de forskellige fora til sammen med sundhedsområdet
Bruger/pårørende-samarbejdet er implicit idet brugerne automatisk er i centrum og involvering er et grundvilkår som foregår meget i de enkelte kommuner og fokus på borgerne er en art værdimæssig baggrund.
Ift. styring vil vi gerne kvalificere data i den nuværende aftale også via skabelse af gennemsigtighed i takster og takstprincipper

Opsamling:
• Enighed om at fokusere på færre temaer som kan operationaliseres
• Det skal afklares hvor hvad skal håndteres: Noget i det store fællesskab – noget i mindre sammenhænge – noget er også strategisk og skal defineres på strategisk niveau –
de tilstrækkelige og de rigtige/vigtige (temaer og områder)
• Temaer er både indenfor udvikling og styring samt konkret om forebyggelse og samarbejde, videndeling, psykiatri og organisering
• Udvikling: Psykiatri, samarbejde med sundhedsaftalen/sundhedsområdet
• Styring: Hvor er det relevant at opgaverne løses: enkeltkommunale, klynger, alle sammen. Eks: særligt dyre enkeltsager
• Forebyggelse jf. VIVEs analyser: Vækst i målgrupper
• Samarbejde: Forpligtende samarbejde om fokusområderne og hvordan vi får skabt fællesskab om at kunne løse opgaven – videndeling og kompetenceudvikling – også udenfor små målgrupper.
• Arbejde med hvor hvad skal løses i specialiserings-trekanten
Hovedpunkter er:
• 1) Forebyggelse
• 2 Specialiseringstrekant
• 3) Graden af forpligtethed
• 4) Organisering
Konkret:
• Vi arbejder videre med de fokusområder vi har med særlig fokus på forpligtende samarbejde ift. udvalgte målgrupper
• Oprydning og effektivisering i organiseringen f.eks. med inspiration fra sundhedsområdet. Organisering bygges på samarbejdet med direktør-chefgruppen og med kobling til
sundhedsområdet
• Vi fortsætter med videndeling – eks. temamøder etc. f.eks. om den bredere gruppe
gravide med skadeligt rusmiddelforbrug der ligger udenom den smalle centrale udmelding
• Ift. styringsdata udarbejdes oplæg til K17 jf. effektiviseringsstrategien i styringsaftalen
Beslutning indhold:
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Udgangspunkt i beslutning 6/5 om det videre arbejde med rammeaftale 2018-2020;
derudover ift. 2021-2022:
1) Værdimæssigt bagtæppe er borgeren
2) Forpligtende samarbejde om udvalgte målgrupper - udviklingsstrategi
3) Samarbejde om kompetenceudvikling og videndeling - udviklingsstrategi
Forretningsmodel for videndeling på det specialiserede niveau – en model hvor det bliver attraktivt at drive tilbud som sælger
Temadrøftelse om tidlig opsporing og specialiserede ydelser – salg af enkeltydelser mv.
Styring: Samarbejde om at stille styringsdata til rådighed -gennemsigtighed – grundtakster og tillægstakster- styringsaftale
I 3 niveauer: enkeltkommuner, klynger, det mest specialiserede
Dvs 1) Værdimæssigt bagtæppe, 2 punkter i udviklingsstrategien, 1 i styringsaftalen
Specialiserings/samarbejdstrekant trekant giver god mening ift. K3 og K17 og afklaring
af hvad der er den politiske interesse ift. de 3 niveauer

Beslutning proces:
• Der udarbejdes notat/udkast til K17 om rammeaftale 2021-2022 og herunder forslag til
fokusområder og proces mv.
• Næstved, Guldborgsund og Slagelse mødes 20/12 og drøfter udkast til K17
• Notatet rundsendes til styregruppen og K3 inden det sendes til K17
• Dagsorden til K17 udsendes 13/1
• Punkt på K17 mødet 24/1: Kommende rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde - politisk proces og indhold.
• Efter behandling i K17 videresendes til KKR-møde 5/2 samt politiske udvalg i kommunerne og med opfordring til inddragelse af de lokale handicapråd (se referat fra KKR Dialogforum)
• Der afholdes møde om rammeaftale 2021-2022 med handicaprådsrepræsentanter medio marts og med direktører og chefer primo april
• Styregruppemøde 21/2 fastholdes
3.Nyt fra Socialstyrelsen
• Dialogmøde 28/11
• Centrale udmeldinger
Beslutningstema:
Styregruppen orienteres og drøfter proces ift. de centrale udmeldinger
Baggrund:
Formandskabet har 28/11 afholdt dialogmøde med Socialstyrelsen med følgende dagsorden:
• Orientering fra sjællandske kommuner
• Centrale udmeldinger for udsatte kvinder med et skadeligt rusmiddelforbrug (med behov for døgnbehandling) og borgere med udviklingshæmning og dom til anbringelse i
sikret afdeling
• Opfølgning på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser
• Opmærksomhed på området for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade
• Nyt om forløbsbeskrivelser
• Igangværende projekt om tværgående samarbejde og koordinering på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde
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Ift. de centrale udmeldinger er Socialstyrelsen i begge tilfælde bekymret for det aktuelle udbud
af højt specialiserede tilbud. For begge centrale udmeldinger er der tale om små målgrupper.
Ved de tidligere centrale udmeldinger er afholdt temadage for fagpersoner i kommunerne som
indledning til arbejdet, men dette synes umiddelbart mindre relevant med så små målgrupper.
Netværksgruppen Voksne handicappede finder dog temadag ift. den centrale udmelding om
borgere med udviklingshæmning og dom relevant. Tilsvarende kan en temadag om en bredere
gruppe af gravide med skadeligt rusmiddelforbrug overvejes. Rammeaftalesekretariaterne indsamler data ift. centrale udmeldinger hos kommuner og tilbud, forfatter besvarelserne samt
koordinerer indbyrdes. De centrale udmeldinger behandles sammen med rammeaftale 20202021 med deadline 15/10.
Der er i forbindelse med de centrale udmeldinger afholdt et temamøde i Socialstyrelsen 22/10,
med Pia Bille som styregruppens repræsentant, der orienterer om temamødet
Der vil på mødet blive givet en orientering
Næste dialogmøde er 7. maj
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen tager orienteringen til efterretning og drøfter den videre proces ift. de
centrale udmeldinger og herunder evt. temadage.
Bilag:
• Dagsorden til Dialogmøde med Socialstyrelsen 29/11
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning og herunder om de centrale udmeldingers indhold og proces.
• Der er overvejelser om at holde en temadag om en bredere målgruppe af gravide med
skadeiigt rusmiddelforbrug som dem der ligger udenom den snævre målgruppe i den
centrale udmelding.
4.Møde i Koordinationsforum 25/11
• Kofoedsminde
• Særlige pladser
• Centrale udmeldinger
Beslutningstema:
Styregruppen orienteres og drøfter den videre proces ift. Kofoedsminde
Baggrund:
Der er 25/11 afholdt møde i det tværregionale Koordinationsforum i KL med følgende dagsorden:
• Kofoedsminde
• Nye centrale udmeldinger
• Evaluering af planlægning og organisering på det specialiserede socialområde
• VISO
• Status på særlige pladser i Psykiatrien
• KLs udspil til sundhedsreform
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Fælles faglige begreber
Opfølgning på særlige indsatser/lands- og landsdækkende tilbud

Ift. status for de særlige pladser, se separat orienteringspunkt.
Region Sjælland indleder om Kofoedsminde og efterfølgende orienterer sekretariatet.
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen tager orienteringen til efterretning og drøfter den videre proces ift. Kofoedsminde m.v.
Bilag:
• Referat fra møde i Koordinationsforum 25/11
• Opdaterede tal vedrørende forbrug af pladser på Kofoedsminde
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning
• Styregruppen er enige om at anbefale takstfinansiering af type 2 borgere på Kofoedsminde.
5.Direktør- chefmøde 25. oktober
• Fremtidige VIVE-analyser
• Standardkontrakt
Beslutningstema:
Styregruppen orienteres og drøfter den videre proces ift. implementering af standardkontrakt
Baggrund:
Der er 25/10 afholdt direktørmøde med følgende punkter på dagsordenen:
• Kommende proces omkring ny rammeaftale
• Kommende analyser i Rammeaftaleregi med deltagelse af VIVE
• Drøftelse af anvendelse af standardkontrakter
Ift. den kommende proces omkring rammeaftale 2021-2022, var der opbakning til en involverende proces som i 2018-2020.(se dagsordenspunkt 2). Ift. kommende analyser i rammeaftaleregi deltog VIVE og gennemgik omkostningstyngden ift. 4 mulige analyser (se dagsordenspunkt 6). Der var opbakning til anvendelse af standardkontrakter og her er status at møde
med LOS og temadag(e) med introduktion til kontrakterne skal fastlægges. Netværksgruppen
Voksne handicappede udtrykker ønske om at standardkontraktakterne præciseres på nogle
områder, samt at de rent teknisk bliver åbnet op, så man kan tilføje noget/skrive mere i dem.
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen tager orienteringen til efterretning og drøfter den videre proces ift. implementering af standardkontrakter og herunder fastlægger temadage mv.
Bilag:
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Materiale fra mødet (dagsorden, deltagerliste, proces, VIVES plancher samt opsamling)
kan findes på hjemmesiden
https://rs17.dk/arrangementer/direktoerchefmoede-2510-2019.aspx
Link til standardkontrakter https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2018-2020.aspx

Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning
• Der er aftalt møde med LOS om standardkontrakterne 17/1
• Tema-/undervisningsdag for kommunerne om standardkontrakterne afholdes 31/1
6. Kommende analyser – VIVE
Beslutningstema:
Styregruppen orienteres og drøfter mulige analyser og herunder finansiering
Baggrund
På styregruppemøde 4/10 blev drøftet følgende temaforslag til analyser i rammeaftaleregi i
2020 med deltagelse af VIVE:
1. Midlertidige pladser, køb hos private
2. Opgaveglidning fra psykiatrien
3. Særligt dyre enkeltsager
4. Bag om tallene i de nuværende analyser - Kan der findes ansatser til forklaringsmodeller?
Styregruppen besluttede at VIVE arbejder videre med de 4 temaer som præsenteres og drøftes på direktørmøde den 25. oktober 2019. På direktørmødet fremlagde VIVE de 4 temaer og
herunder omkostningstyngden. Indenfor budgettet er der økonomi til at undersøge særligt
dyre enkeltsager, mens de øvrige analyser kræver kommunal medfinansiering. Under drøftelsen blev det fremført at opgaveudviklingen på psykiatriområdet og dette indenfor hele psykiatriområdet børn-unge og voksne. Der var opbakning til at igangsætte en analyse om opgaveudvikling på psykiatriområdet og herunder skal afklares:
• Hvad det er der præcist ønskes svar på?
• Om regionen vil være med i analysen – både indholdsmæssigt og finansielt
• Er kommunerne indstillet på at medfinansiere?
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen drøfter mulige analyser, omkostninger og finansiering
• At styregruppen nedsætter en projektgruppe og udpeger en tovholder ift. en analyse
om opgaveudviklingen på psykiatriområdet og herunder overvejer involvering af sundhedsaftalegruppen og sundhedssekretariatet.
Bilag:
• Opsamling fra direktørmødet og VIVES oplæg kan findes på hjemmesiden under direktørmødet: https://rs17.dk/arrangementer/direktoerchefmoede-2510-2019.aspx
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning
• Drøftelsen genoptages når der er indhentet tilbud fra flere leverandører
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•

Der indledes dialog med sundhedsområdet – sundhedsaftalegruppen og sundhedsaftalesekretariatet om fælles analyse.

7.Nyt fra Socialtilsyn Øst
a) Takster 2020 og b) benchmarkanalyse
Følgende om hhv. takster og benchmarkanalyse er modtaget fra Socialtilsyn Øst
A)Socialtilsyn Øst takster for 2020
Baggrund
Nærværende dagsordens punkt orienterer om Socialtilsyn Øst takster for 2020 og beskriver
udviklingen i Socialtilsyn Øst takster i perioden fra 2014 - 2020.
Takstmodel
Ved socialtilsynenes opstart i januar 2014 var der udarbejdet en fælles beregningsmodel,
”takstmodellen”. Modellen bygger på en nedbrydning af de kerneopgaver, socialtilsynene skal
løse, og en række forudsætninger om det gennemsnitlige tidsforbrug til at løse disse kerneopgaver. Tidsestimatet for de fleste opgaver stammer fra DUT-forhandlingerne i forbindelse med
lov om socialtilsyn. Endelig bygger modellen på estimater for, hvor mange tilbud og plejefamilier, der skal føres tilsyn med i det kommende år.
I modellen fastlægges for hvert af de fem socialtilsyn, hvor mange omkostninger der forventes
anvendt til den samlede opgaveløsning i budgetåret, herunder faste udgifter, der ikke påvirkes
at variablerne antal tilbud/plejefamilier.
På baggrund heraf beregner modellen, hvad taksterne skal være pr. tilbud i de enkelte takstgrupper og hvad den objektive finansiering skal være pr. kommune for at dække socialtilsynenes omkostninger.
Ændringer i takstmodellen:
• indarbejdet nyt godkendelseskonceptet for nygodkendelser på plejefamilieområdet qua ny
lovgivning på området.
•

flere mindre korrektioner og fejlrettelser som samlet set ikke har væsentlig betydning for
taksterne

Det, der med afsæt i takstmodellen er fælles for de fem socialtilsyn er, hvilke opgaver, der dimensioneres og tidsestimaterne for disse opgaver, mens antalsforudsætninger, lønniveau og
de øvrige udgiftsposter (fx husleje) er tilpasset efter de lokale forhold. Derfor har de fem socialtilsyn ikke de samme takster.
Takster og objektiv finansiering i 2020
Samlet set forholder det sig således, at Socialtilsyn Øst’s takster falder og er ikke længere de
højeste takster i forhold til de øvrige socialtilsyn i Danmark.
Der er en række forhold, der afspejler sig i takstudviklingen for 2020:
• Finansiering i 2020 er positivt påvirket af et større overskud i 2018, som indregnes i året.
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•

Nyt lovbestemt godkendelseskoncept for nye plejefamilier, hvilket isoleret set betyder at
den objektive finansiering stiger. Der skal gøres opmærksomt på at kommunerne er tilført
DUT herfor.

•

Socialtilsynet er flyttet til en ny lokalitet hvilket betyder en besparelse på huslejen i 2022
og frem efter.

•

Indfasning af nyt IT-system til sagsstyring og udarbejdelse af tilsynsrapporter.

•

Taksterne ses i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.og udviklingen ses ligeledes i graferne i bilag 1

Takstsammenligning, tilbud, 2019 og 2020 (løbende priser)
Takster 2020

Tilsyn

Skærpet

Ny-godkendelse

Væsentlig
ændring

Takstkategori 1 (1-7 pladser)
Takstkategori 2 (8-24 pladser)
Takstkategori 3 (25-49 pladser)
Takstkategori 4 (50- pladser)
Takster 2019

34.373
41.247
68.745
103.118

3.437
4.125
6.875
10.312

35.310
42.372
70.619
105.929

7.902
9.482
15.804
23.706

Takstkategori
Takstkategori
Takstkategori
Takstkategori

35.063
42.076
70.126
105.189

3.506
4.208
7.013
10.519

37.729
45.274
74.457
113.186

8.423
10.108
16.847
25.270

1
2
3
4

(1-7 pladser)
(8-24 pladser)
(25-49 pladser)
(50- pladser)

Ændring i pct.
Alle kategorier

-2,0

-2,0

-6,4

-4,3

Som det fremgår af ovenstående tabel, falder takster for tilsyn med ca. 2% og mere for
nygodkendelser og væsentlige ændringer.
Takstsammenligning, objektive finansiering, 2019 og 2020 (løbende priser)
2019
2020
Objektiv finansiering
22.494.940
22.368.179
Som det fremgår af ovenstående tabel, falder den objektive finansiering med 0,6%
Socialtilsyn Øst orienterer under punktet
Indstilling
Det indstilles,:
• At styregruppen tager orienteringen til efterretning.
• Sagen videresendes til K17 og KKR
Bilag:
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•

Bilag 1: Socialtilsyn Østs takster gengivet som indekstal i løbende og faste priser fra 201420 og Bilag 2: Oversigt over takster 2020

Beslutning:
•

Styregruppen tog orienteringen til efterretning

B)Benchmarking
Beslutningstema:
Orientering om benchmarking projekt i socialtilsynene.
Baggrund
Benchmarking er et fælles projekt med deltagere af 4 socialtilsyn og socialstyrelsen. Tilsynene
startede i februar måned 2019 med at anvende benchmarking på baggrund af data fra tilbuddenes budget og årsrapport. Formålet med benchmarking er at udvikle og forankre en fælles
model for økonomisk benchmarking, der bl.a. kan understøtte en risikovurdering af, hvorvidt
tilbuddet har den fornødne økonomiske kvalitet jf. § 6, stk. 3 i lov om socialtilsyn.
Lov om socialtilsyn § 6
Stk.3. Ved vurderingen af, om de tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1 nr. 2-4, har den fornødne økonomiske kvalitet, jf. stk. 2, nr. 7, skal socialtilsynet tage stilling til,
1) Om tilbuddet er økonomisk bæredygtigt,
2) Om tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold
til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe, og

3) Om der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.
Socialtilsynene har besluttet at inddele tilbuddene i nedenstående 10 målgrupper:
1. Autisme
2. Forsorgshjem
3. Krisecentre
4. Misbrugstilbud
5. Erhvervet hjerneskade
6. Socialpsykiatri
7. Udsatte børn og unge
8. Udviklingshæmmede
9. Aflastning
10. Sikrede Institutioner
Socialtilsynene har besluttet at nedenstående nøgletal skulle indgå i benchmarkingen:
•

Personalenormering pr. plads

•

Sygefraværsdage pr. medarbejder

•

Personalegennemstrømning i %

•

Kompetenceudviklingsomkostninger pr. medarbejder
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Socialtilsynene har besluttet at nedenstående nøgletal skulle indgå i benchmarkingen:
•

Antal borgere i tilbuddet

•

Antal fuldtidsstillinger(årsværk) i tilbuddet

•

Døgntakst

På mødet vil Økonomi konsulent Martin Haargaard og tilsynskonsulent Helle Kausgaard fra Socialtilsyn Øst gennemgå hvordan der p.t. arbejdes med nøgletal som en del af tilsynet.
Indstilling
Det indstilles:
● At styregruppen tager orienteringen til efterretning og drøfter perspektiverne i benchmarking.
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning
• Det er ønskeligt med gennemskuelighed omkring takster og herunder ift. private tilbud
8. Samråd for domfældte udviklingshæmmede i region sjælland
Beslutningstema:
Styregruppen orienteres og drøfter den videre proces ift. samrådet
Baggrund:
På styregruppemøde 18/8-2017 bekræftede styregruppen sin opbakning til nedsættelsen af
samråd, hvor Næstved er tovholder og sekretariat. På styregruppemøde 15/9 besluttede styregruppen at Samråd anvendes ved nye sager og ændring i sager. Kommunerne skønner at der
årligt vil være ca. 25-30 sager som er relevante for samrådet. Styregruppen besluttede at indstille at der anvendes en takstfinansieringsmodel. Takstfinansieringsmodellen blev anbefalet
som element i at få afdækket det reelle behov og herunder omkostningsniveau, samt at de
som bruger samrådet betaler. Prisen pr. sag skønnedes til ca. 15-20.000 afhængig af antal sager.
Samrådets tovholder har primo december kontaktet sekretariatet. Der er stadig ikke modtaget
nogle sager fra kommunerne. Tilbagemeldingerne er stadig at der bestemt er et behov, men
ingen ønsker at betale for det. Politiet sender sager indimellem, men de betaler ikke.
Status for 2019 er at man ikke har modtaget nogle sager fra kommunerne, men har behandlet
4 sager fra politiet/anklagemyndigheden og udarbejdet en udtalelse til dem. Det er fortsat tovholders vurdering at kommunerne ikke vil benytte Samrådet, så længe finansieringen ikke er
objektiv og indsendelse af sager er frivillig.
Næstved som er tovholder orienterer under punktet
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen drøfter status ift. samrådet og den videre proces ift. det fremtidige
samråd og herunder ift. mulige tiltag og evt. alternative finansieringsmodeller.
Bilag:

Side 15 af 19 sider

•
•

For grundigere beskrivelse af samrådet se punkt. 8 på styregruppemøde 13/1-2017
https://rs17.dk/media/12669/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_13-012017.pdf

Beslutning:
• Styregruppen besluttede at anbefale at samrådet nedlægges
• Styregruppen besluttede (også jf. beslutning under pkt. 2) at anbefale at der etableres
en forretningsmodel for videndeling på det specialiserede niveau, hvor det er muligt at
udbyde ydelser og herunder også a la samråd til interesserede kommuner mv.
9. Forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe som opfølgning på Ankestyrelsens principafgørelser vedr. §§ 83 og 85 i serviceloven
Beslutningstema:
Styregruppen orienteres og tager stilling til netværksgruppens anbefaling
Baggrund:
Netværksgruppen voksne handicappede anbefaler, at styregruppen nedsætter en arbejdsgruppe. Den skal på tværs af netværksgrupperne arbejde med en fælles afklaring af, hvilke ydelser der hh. § 85 og 83 der kan forventes der er i botilbuddene. Herunder hvilken betydning det har
for fx takster og godkendelse m.v. Formålet er at sikre en fælles fortolkning. Der bør overvejes
en koordinering med øvrige rammeaftaler og en indledende drøftelse med KL.
Slagelse indleder og orienterer under punktet
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen drøfter netværksgruppens forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe og
herunder udpeger en tovholder samt beslutter arbejdsgruppens sammensætning mv.
Beslutning:
• Styregruppen besluttede at opfordre netværksgruppen voksne handicappede til at nedsætte en arbejdsgruppe og herunder også vurdere behov for et temamøde om sagen.
Punkter til orientering:
10.Møde i KKR Dialogforum 5/12
11. Særlige pladser
12.Tværkommunal Kompetenceudvikling af frontpersonale indenfor neurorehabilitering 2
13.Nyt fra KKR og K17:
14.Nyt fra Netværksgrupperne og arbejdsgrupperne
15.Nyt fra styregruppe og sekretariatet
16.Punkter til næste møde:
17.Evt.
Beslutningstema:
Styregruppen orienteres
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Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen tager orienteringen til efterretning
10.Møde i KKR Dialogforum 5/12
Baggrund:
Der er afholdt møde i KKR dialogforum 5/12 med følgende dagsorden:
• Opsamling og drøftelse af input fra dialogmøde den 29/11
• Orientering om to centrale udmeldinger
Input fra mødet i dialogforum tages med i det videre arbejde med rammeaftale 2021-22 og
med de centrale udmeldinger. Møder i 2020 er fra 16.45-18.30, 27/5 og 1/12
Der vil på mødet blive givet en orientering
Bilag:
• Dagsorden til møde i KKR dialogforum 5/12
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning
11. Særlige pladser
Baggrund:
Region Sjælland har som de eneste fuld belægning på de særlige pladser. Pr. 11/11 er samtlige 23 pladser besat og ved derefter skal nye borgere henvises til øvrige regioner som alle har
ledig kapacitet. Der er pr. 20/11 afholdt møde i følgegruppen for de særlige pladser og pr.
4/12 er modtaget nyhedsbrev som videresendes til kommunerne.
Styregruppens repræsentant i følgegruppen orienterer under dette punkt.
Bilag:
• Referat fra møde i følgegruppen for de særlige pladser
• Nyhedsbrev for december om de særlige pladser
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning
12.Tværkommunal Kompetenceudvikling af frontpersonale indenfor neurorehabilitering – temadag 2
Baggrund:
På styregruppemøde 21/8 godkendte styregruppen arbejdsgruppens forslag til program for temadag og herunder budgetramme på 15-20.000. det er Arbejdsgruppens vurdering at det videre arbejde med kompetenceløft for frontpersonale er afhængig af det reviderede forløbspro-
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gram for senhjerneskadede og har derfor afventet forløbsprogrammets anbefalinger på nationalt niveau. Sundhedsstyrelsens anbefalinger er pr. primo december ikke udkommet endnu og
arbejdsgruppen har på den baggrund valgt at udskyde temadagen (fra 15/1-2020) indtil anbefalingerne er udkommet. Oplægsholdere og deltagere er kontaktet.
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning
13.Nyt fra KKR og K17:
Baggrund:
K17 har holdt møde 25/10 og KKR har holdt møde 7/11-2019
K17s mødekalender 2020:
• 24. januar
• 13. marts
• 29. maj
• 21. august
• 30. oktober
KKRs mødekalender 2020:
• Onsdag den 5. februar
•

Onsdag den 1. april

•

Tirsdag den 16. juni

•

Mandag den 7. september

•

Onsdag den 11. november

Bilag:
• Referat fra møde i K17
• Referat fra møde i KKR
https://www.kl.dk/media/22099/referat-fra-moede-i-kkr-sjaelland-den-7-november2019.pdf
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning
14.Nyt fra Netværksgrupperne og arbejdsgrupperne
Baggrund:
Netværksgruppernes referater kan findes på: https://rs17.dk/netvaerksgrupper/netvaerksgrupper.aspx
Arbejdsgruppen om rekruttering af plejefamilier fremlægger status på næste styregruppemøde
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning
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•

Netværksgrupperne Voksne handicappede og Voksne sindslidende anbefaler at der i det
videre arbejde også ses på udviklingshæmmede som også har andre problematikker såsom demens, misbrug, psykiske lidelser mv.

15.Nyt fra styregruppe og sekretariatet
• Lene Magnussen er ny styregrupperepræsentant fra Holbæk
• Thomas Knudsen er tiltrådt som direktør i Faxe Kommune
Styregruppens mødekalender 2020:
• 21/2 (foreslås flyttet til 6/2 jf. punkt 2)
• 24/4
• 26/6
• 9/10
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning
• Styregruppemødet 21/2 fastholdes
16.Punkter til næste møde:
• Netværksgruppernes årsrapporter
• Status fra arbejdsgruppen om plejefamilier
• Fælles faglige begreber oplæg fra KL
• Takstprincipper og takststruktur –
• KL’s analyse af køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde
• Udviklingsprojekt om køb af specialiserede ydelser der ikke er en plads
17.Evt.
Guldborgsund nævnte at der er indgået DIGIT-samarbejde med 12 kommuner om SSO-system
Næste møde 21/2, 9-12 i Slagelse
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