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Dagsordenspunkter til styregruppemøde den 15. maj 2020
Mødet omhandler primært rammeaftale 2021-2022 med oplæg fra Implement. Efterfølgende
drøftes kort de planlagte direktørmøder i maj om rammeaftalen samt principper for de sociale
tilbuds mer-/mindreudgifter forårsaget af Corona. Endelig orienteres om samarbejde med
sundhedsaftalen og regionen omkring forebyggelse af psykisk mistrivsel som følge af Corona
samt nyt fra KKR, K17, Styregruppen og sekretariatet.
Dagsordenen er inddelt i punkter til indstilling/beslutning og orientering.
1.Godkendelse af dagsorden til styregruppemøde 15/5
Punkter til indstilling/beslutning
2) Rammeaftale 2021-2022 II
3) Direktørmøder om rammeaftale 2021-2022 maj 2020
4) Principper for de sociale tilbuds mer/mindreudgifter forårsaget af Corona
4B) Regionalt indspil til KL’s dialog med regeringen om evaluering af handicapområdet.
4C) Brev til Socialstyrelsen vedr. CU. fra Rammeaftale Nord
Punkter til orientering
5) Forebyggelse af psykisk mistrivsel som følge af corona
6) Nyt fra KKR og K17:
7) Nyt fra styregruppe og sekretariatet
8) Evt.
Der er eftersendt følgende punkter:
• Punkt fra KL: Regionalt indspil til KL’s dialog med regeringen om evaluering af handicapområdet. Dette punkt er behandlet som punkt 4B)
• Brev til Socialstyrelsen vedr. CU. fra Rammeaftale Nord 4C)
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1. Godkendelse af dagsorden til styregruppemøde 15/5
Punkter til indstilling/beslutning
2. Rammeaftale 2021-2022 II
Beslutningstema:
På baggrund af oplæg fra Implement, drøfter styregruppen rammeaftalen 2021-2022 og dens
indhold og herunder revideret proces- og tidsplan.
Baggrund:
På styregruppemøde 17/4 blev Implements oplæg til rammeaftale 2021-2022 behandlet og
styregruppen besluttede at Implement uddyber og udarbejder kommissorier for de enkelte fokusområder til næste styregruppemøde 15/5. Der arbejdes på en revideret tidsplan med mulig afholdelse af de udskudte rammeaftalemøder umiddelbart efter sommerferien og et muligt
direktørmøde inden sommerferien ultimo maj. Planen er at der udarbejdes et foreløbigt udkast
til rammeaftale til indledende drøftelse i KKR 16/6 og med endelig behandling i KKR 7/9.
Pr. primo maj er indtil videre indkommet 12 høringssvar fra kommuner og handicapråd (Solrød, Guldborgsund, Næstved, Sorø, Lejre, Lolland, Greve, Ringsted, Holbæk, Vordingborg,
Stevns og Slagelse) på det i februar udsendte rammeaftalemateriale og høringssvar er vedlagt
i bilag.
Sekretariatet har modtaget 1. udkast til rammeaftale fra Rammeaftale Midt og dette er vedhæftet til inspiration
Christian Ahlmann fra Implement deltager under dette punkt
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen på baggrund af oplæg fra Implement drøfter indhold og fokusområder
samt proces- og tidsplan for rammeaftale 2021-2022
• At styregruppen kommenterer på høringssvar fra udvalg og handicapråd
Bilag:
• Oplæg Implement - eftersendes
• Høringssvar fra kommuner og handicapråd
• 1.Udkast til rammeaftale fra rammeaftale Midt til inspiration
Drøftelser:
• God opbygning og setup i rammeaftalen
• Forord tages ud i det aktuelle udkast og udarbejdes først senere i rammeaftaleprocessen
• Vigtigt at være opmærksomhed på sprog og tekstlængde ift. at andre end fagpersoner skal
kunne kan læse rammeaftalen.
• Forslag om forenkling f.eks. med inspiration fra Midtjylland
• Tekstbokse skal forenkle eller illustrere hovedteksten
• Ift. rammeaftalens parter skal region sjælland også nævnes
• Vinkel ift. samarbejde med det private område skal tydeliggøres
• God opbygning at fokusområder opdeles i mål, indhold og ønskede resultater
• Fokusområde 1: Styrkede vilkår for mellemkommunalt samarbejde. Samarbejde skal
beskrives mere
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•

•

•
•

Fokusområde 2: En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder (og styrket kobling til sundhedsaftalen). Ønske om politisk vinkel og politisk inddragelse ift. dette spørgsmål og herunder ift. samarbejdet med regionen og hvordan dette
løftes. Fokus på sammenhæng mellem kommuner og region og den enkelte kommune
ift. regionen samt konkret model ift. sammenhængende forløb ift. konkrete målgrupper.
Ønske om identifikation af potentielle samarbejdsområder ift. udfordringer. Ønske om
skabelse af fælles billede af udfordringer og enighed om hvad der er problemet
Fokusområde 3: Styrket samarbejde med borgerne og deres pårørende. Ikke så indholdsfyldt område pt. De lokale handicapråd er dagligt instrument. Samarbejde med
handicapråd og KKR dialogforum er midler til at opnå mål om styrket samarbejde. Forslag om at lægge op til aktiviteter midtvejs i rammeaftaleperioden omkring brugerinddragelse. Også styrket samarbejde mellem politikere og handicaporganisationer. Brugerinddragelse er både i rammeaftaleprocessen (bedre og tidligere) og ude i kommunerne og herunder også med recoveryvinkel. Faglige seminarer er også brugerinddragelse.
Fokusområde 4: Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt. Succes med
faglige drøftelser på tværs i rammeaftale 2018-2020. Fortsættes i rammeaftale 20212022. Forslag om at recovery også indgår under dette fokusområde
Fokusområde 5: Bedre styringsdata og ledelsesinformation. Der er foretaget 3-4 analyser (KORA og VIVE) og der skal fortsat arbejdes med analyser. Ønske om opdeling af
fokusområdet i to fokusområder. 5A) kapacitetsanalyse/behovsanalyse og prognose for
fremtidens tilbud som grundlag for at skabe fremtidens styring. 5B) økonomi og effektivisering (jf. effektiviseringsstrategien) f.eks. ved øget gennemsigtighed og herunder ift.
forhandlingsmodeller og takster. Desuden også fokus på det private område og herunder særligt dyre enkeltsager.

Beslutning:
• Det blev besluttet at Implement på baggrund af styregruppens drøftelser udarbejder
revideret skitse til rammeaftalen som drøftes i sparringsgruppen og derefter indgår i
materialet til direktørmødet 25/5 jf. punkt 3, til mødet i KKR dialogforum 27/5 og i materialet til behandling af punkt om rammeaftale 2021-2022 på møde i K17 29/5.
• Høringssvar fra udvalg og handicapråd indgår ligeledes i materialet til direktørmødet
25/5, møde i KKR Dialogforum 27/5 og i K17 29/5.
• At sagen om rammeaftale 2021-2022 med udgangspunkt i skitsen til rammeaftale
2021-2022 behandles på møde i K17 29/5 og i KKR 16/6.
• Tidsplanen blev godkendt og der arbejdes på at aflyste mødeaktiviteter pga Covid-19
gennemføres i den mulige form i august.
3. Direktørmøder 20/5 og 25/5
Beslutningstema: Styregruppen drøfter kommende direktørmøde
Baggrund
På styregruppemøde 17/4 blev det besluttet at arbejde på at der holdes et direktørmøde om
rammeaftale 2021-2022 inden sommerferien. Efterfølgende er udsendt outlookindkaldelser
med to mulige videomødetidspunkter hhv. 20/5 og 25/5, 13-14.30. Primo maj er tilmeldt 13 til
20/5 og 11 til 25/5 herunder hhv. 4 (20/5) og 6 (25/5) som ikke er medlem af styregruppen.
Til hvert af møderne har derudover tilmeldt sig 4 foreløbigt og ca. 15 har ikke svaret.
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Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen drøfter form og indhold på direktørmødet samt vælger endelig mødedato.
Bilag:
• Udkast til program – eftersendes
Beslutning:
• Styregruppen godkendte Implements udkast til program for direktørmødet som afholdes 25/5.
4. Principper for de sociale tilbuds mer/mindreudgifter forårsaget af Coronakrisen
Beslutningstema: Styregruppen drøfter principper og den videre proces ift. de sociale tilbuds
mer/mindreudgifter i forbindelse med Corona.
Baggrund:
Styregruppen har 30/3 udsendt følgende henstilling til direktører og chefer i kommunerne:
”Grundet Covid-19 er der en række borgere, der er hjemme på botilbud hele dagen i stedet for
også at være i dagtilbud. Det har givet anledning til dialog, tilbud og kommuner imellem, om
betalingsspørgsmål. Styregruppen for Rammeaftalesamarbejdet i Region Sjælland henstiller til,
at der i denne usædvanlige periode ikke opkræves ekstrabetaling på botilbuddene kommunerne imellem, men derimod omrokeres medarbejdere fra evt. nedlukkede dagtilbud eller andre funktioner til botilbuddene, såfremt det er nødvendigt. Heraf følger tilsvarende henstilling
til, at der ikke stilles krav om tilbagebetaling for nedlukkede funktioner. Der kan, efter denne
nedlukning er overstået, opstå behov for at drøfte spørgsmålet om ekstrabetaling/tilbagebetaling yderligere. Såfremt det sker, vil vi vende tilbage med yderligere informationer herom.”
Henstillingen er forelagt og behandlet af K17 3. april, hvor de godkendte indstillingen.
På styregruppemøde 17/4 blev det aftalt at der på mødet medio maj drøftes principper for de
sociale tilbuds mer-/mindreudgifter forårsaget af Coronakrisen.
Efterfølgende blev det besluttet at bede nogle repræsentanter fra økonomigruppen om at
komme med oplæg til principper herfor som kan forelægges styregruppen på møde 15/5 og
med efterfølgende forelæggelse for K17 og KKR i juni.
I KL’s Information 29 – supplerende spørgsmål og svar COVID-19 og private leverandører,
modtaget 17/4, fremgår følgende af sidste afsnit:
”b. Mulighed for at hæve takster ved COVID-19 relaterede merudgifter
Aftaletekst Partierne er enige om at præcisere over for de sociale tilbud, at der inden for gældende regler er mulighed for at øge taksterne for sociale tilbud efter serviceloven som følge af
COVID-19 relaterede ekstraudgifter. Hvis tilbuddene ikke kan afholde deres COVID-relaterede
ekstraudgifter inden for deres almindelige driftsbudget, kan de således hæve deres takster,
også selv om det er midt i året, så de kan få dækket deres merudgifter af kommunerne.”
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KL er efterfølgende kontaktet og har svaret at meldingen i KL’s Information 29 – supplerende
spørgsmål og svar COVID-19 og private leverandører ikke er en KL melding, men en reference
til en politisk aftale, der er indgået mellem folketingets partier. Den politiske aftale giver de sociale tilbud mulighed for at hæve taksterne som følge af covid-19 relaterede ekstraudgifter. KL
forsøger at få en melding fra SIM, hvordan det skal tolkes, men mener umiddelbart at der er
tænkt på private tilbud i første omgang .
Økonomigruppen har (uafhængigt af styregruppens tidligere henstilling til kommunerne) forslået følgende principper:
”Det henstilles til både offentlige og private tilbud, at man i den aktuelle situation med Covid19, hverken aktiverer nedlukningsreglerne eller øger taksterne midt i året. Alle forsøger at få
driften til at fungere og opgaverne løst i forhold til borgerne. Det vil først med årets udgang
kunne siges, om det samlet set har ført til flere eller færre udgifter for det enkelte tilbud. Der
vil komme udgifter til i form af værnemidler mv. , men der vil ligeledes falde udgifter bort som
følge af mindre aktivitet uden for botilbuddet eksempelvis. Det anbefales at gøre regnskabet
endeligt op, før det vurderes, om det er tale om ændret økonomi som følge af Covid-19, som
ikke kan rummes indenfor de gældende regler om overførelse af underskud/overskud.”
1) Direkte omkostninger i form af værnemidler, afskærmning og ekstra rengøring
2) Aktivitetsafhængige omkostninger: Øgede omkostninger – reducerede omkostninger =
netto aktivitetsafhængige omkostninger
Minimumsgrænse på 50.000,- per p-nummer. Beløb under dette må bæres af botilbuddet
selv. Taksterne skal beregnes per dag. Hvis der er corona-lukket i 3 måneder= 90/365.”
Da opgørelse af merudgifter skal hænge sammen med den tidligere udsendte hensigtserklæring om ikke at regulere for ændret sammensætning af aktiviteter m.v. udgår pkt. 2 i ovenstående.
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen drøfter principper og den videre proces ift. de sociale tilbuds mer/mindreudgifter i forbindelse med Corona.
Beslutning:
• Styregruppen besluttede at udsætte punktet til næste styregruppemøde.
4B. Regionalt indspil til KL’s dialog med regeringen om evaluering af handicapområdet – modtaget fra KL
Beslutningstema:
KL efterspørger styregruppens input til KL’s arbejde med den kommende evaluering af det
specialiserede socialområde. Bemærkningerne bedes sendt til KL fra styregruppen senest den
2. juni. Herefter lægger KL op til at alle de 5 styregruppers indspil kan drøftes på møde i det
tværregionale koordinationsforum i KL den 16. juni.
Baggrund
Regeringen har varslet en evaluering af den nuværende planlægning og organisering af handicapområdet i første halvår 2020. Det egentlige evalueringsarbejde er ikke startet endnu. KL’s
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bestyrelse har udarbejdet og godkendt en række pejlemærker for KL’s dialog med regeringen
om evalueringen.
I arbejdet med pejlemærkerne har der været drøftelser og indspil fra kommunerne administrativt via Koordinationsforum på det specialiserede social- og specialundervisningsområde og
KL’s Kontaktudvalg på social – og sundhedsområdet.
KL ønsker til det videre arbejde input fra de regionale, administrative styregrupper på socialområdet til, hvad KL mere konkret skal tage med ind i arbejdet omkring evalueringen, med
udgangspunkt i bestyrelsens pejlemærker.
Regeringen vil iværksætte en evaluering af den nuværende planlægning og organisering af
handicapområdet med henblik på at styrke indsatsen, den nationale vidensdeling og sikre den
mest hensigtsmæssige opgavefordeling mellem kommuner og regioner (jf. Finanslovsaftalen
2020).
Evalueringen kommer bl.a. som følge af den debat, der fulgte den tidligere regerings udspil om
sundhedsreform og regionernes rolle på det specialiserede socialområde.
Social- og Indenrigsministeriet forventer at igangsætte evalueringen i første halvår 2020. Det
forventes, at der vil blive tale om en omfattende afdækning af det mest specialiserede socialområde (dvs. bredere end handicapområdet), med fokus på områder, hvor målgrupperne er
meget små og/eller målgrupper med komplekse behov, som har behov for en faglig specialviden. Social- og Indenrigsministeren har talt om at lade sig inspirere af specialeplanlægning på
sundhedsområdet. Regeringen har ikke taget endelig stilling til spørgsmål om afdækningens
design, processen for arbejdet og den økonomiske ramme hertil.
En række bruger- og fagorganisationer er kommet med meldinger om ønsker til evalueringen.
Der er ønske om flere midler til handicap/socialområdet. Derudover peges på, at evalueringen
ikke alene skal se på drift af tilbud, men også på myndigheds- og finansieringsansvaret. Der
foreslås løsninger, der indbefatter specialeplanlægning, nationale kvalitetsstandarder og nationalt eller regionalt forankret myndighedsfunktion for det højt specialiserede område. Desuden
foreslås en finansieringsreform, eksempelvis ved (delvis) objektiv finansiering/grundfinansiering for højt specialiserede tilbud.
Pejlemærker for KL’s dialog om evalueringen af handicapområdet
KL’s bestyrelse har godkendt nedenstående overordnede pejlemærker for KL’s dialog om evalueringen af handicapområdet. Med udgangspunkt i disse pejlemærker ønskes input til, hvad
KL skal tage med ind i evalueringen.
1. Evalueringen skal afdække de oplevede udfordringer
Evalueringen bør afdække og svare på de udfordringer, der opleves på området, og ikke på
forhånd beslutte nye modeller for organisering, finansiering og visitation. Evalueringen kan
ikke omfatte alle problemstillinger i forhold til den oplevede tillidskrise på handicapområdet.
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Indsatserne i kommunerne favner bredt og rummer borgere med meget varierende problematikker. Stadig flere søger hjælp og støtte fra kommunerne. Evalueringens fokus må være borgere med behov for højt specialiserede indsatser, hvor der kun er få borgere, eller hvor kompleksiteten af borgernes problemstillinger kræver specialviden, herunder tværfaglig viden.
2. Høj kvalitet i den specialiserede indsats
KL ønsker, at evalueringen først og fremmest fokuserer på, at der sikres en høj kvalitet i den
specialiserede indsats for den enkelte borger. Sociale indsatser skal ikke være ens for alle,
men skal tilrettelægges individuelt i samarbejde med den enkelte borger og pårørende.
KL lægger vægt på, at der i den højt specialiserede indsats er de rette faglige kompetencer,
kvalificerede faglige miljøer og god faglig ledelse. Samtidig fordrer kvalitet i de højt specialiserede tilbud en samlet, multidisciplinær og helhedsorienteret tilgang, der skaber sammenhæng
mellem de forskellige indsatser for den enkelte borger. Kommunerne har de bedste forudsætninger for at sætte fokus på borgerens hele liv, hvor der er sammenhæng mellem fx uddannelse, beskæftigelse, dagtilbud, fritidstilbud og botilbud i tæt tilknytning til nærmiljø og sociale
omgangskreds.
Det er centralt, at indsatser og tilbud på det højt specialiserede niveau bidrager til fortsat udvikling af faglig kvalitet, praksis og metode på alle specialiseringsniveauer. Rollen for Den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO), i forhold til at understøtte vidensmiljøer og udbrede og forankre viden, bør inddrages i evalueringen.
3. Samarbejde og koordinering - udvikling af tilbudsviften
Den fremtidige organisering og planlægning skal fortsat give mulighed for dynamisk udvikling
af tilbudsviften i takt med udvikling i behov og muligheder. Specialeplanlægning kan ikke overføres fra sundhedsområdet til det specialiserede socialområde. Fokus skal være på vurdering af
den enkelte borgers funktionsevne snarere end diagnose. Kompleksitet kalder både på højt
specialiseret, tværfaglige/sektorielle indsatser og på sammenhæng i indsatserne. En specialiseret indsats skal i langt de fleste tilfælde kombineres med en rehabiliterings- og inklusionstilgang, som omfatter ”det hele liv”. Nye modeller skal ikke skabe nye gråzoner mellem højt specialiserede og specialiserede indsatser.
Der er ikke behov for at opfinde nye strukturer. De eksisterende koordinations- og planlægningsstrukturer med tværkommunalt samarbejde i KKR og sociale rammeaftale samt nationalt
Den Nationale Koordination, VISO og Socialtilsyn er et velfungerende fundament for udvikling
og koordinering. KL arbejder for, at kommunerne i højere grad skal forpligte sig til og tager
ansvar for at samarbejde om og udvikle tilbudsviften i regi af rammeaftalerne og på tværs for
det mest specialiserede socialområde.
4. Finansiering
Takstfinansieringen har vist sig som et godt fundament for at sikre fortsat dynamik og omstilling på området og samtidig understøtte omkostningseffektiv drift. Der er allerede i dag mulighed for lokalt at aftale andre finansieringsmodeller, som der kan arbejdes med at udvikle. Fordele, ulemper og muligheder ved forskellige finansieringsmodeller afdækkes, inden der tages
stilling til, hvilken finansieringsmodel, der er mest hensigtsmæssig.
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Fremtidige finansieringsmodeller må bygge på et hovedprincip om, at den, der bestiller, også
betaler, så der fortsat er et grundlag for at kunne styre området. Det skal sikres, at særlige finansieringsformer for højt specialiserede indsatser ikke udhuler indsatsen for de mange borgere, der har brug for sociale indsatser.
Indstilling
Det indstilles, at styregruppen drøfter input til evalueringen af handicapområdet og input til,
hvad KL mere konkret skal tage med ind i dialogen om evalueringen, herunder:
• Er der opmærksomhedspunkter i den nuværende organisering og planlægningen, der
særligt skal rejses?
•

Hvilke understøttende strukturer er der fremadrettet brug for, for at sikre høj kvalitet i
den specialiserede indsats?

•

Hvordan kan det tværkommunale samarbejde om, og gensidige forpligtelse til, at udvikle tilbudsviften for det mest specialiserede socialområde, styrkes?

•

Er der særlige opmærksomhedspunkter i forhold til finansieringsmodeller, der skal rejses?

Beslutning:
•

Det blev besluttet at Styregruppen fremsender skriftlige input til sekretariatet som efterfølgende videresendes til KL.

4C. Brev til Socialstyrelsen vedr. CU. fra Rammeaftale Nord
- Mulighed for medunderskrivere
Beslutningstema:
Den Administrative Styregruppe i Nordjylland har besluttet at sende en henvendelse til Socialstyrelsen vedr. den centrale udmelding som er udsendt på målgruppen ”Gravide kvinder med
rusmiddelbrug og behov for døgntilbud”.
Baggrund:
Baggrunden for brevet er en undren over at man har valgt at anvende en central udmelding
som redskab til at belyse problemstillinger vedr. denne målgruppe. Der er enighed om, at det
er en målgruppe, som har behov for en særlig indsats, og at det er en målgruppe, som der
skal være stort fokus på både af hensyn til kvinderne i målgruppen, deres familie og det ufødte
barn. Af disse årsager ser Nordjylland positivt på at national koordination har fokus på målgruppen, men er som udgangspunkt ikke sikre på, at en central udmelding er det rigtige redskab hertil.
Dette skyldes en vurdering af at det i første omgang kunne være mere hensigtsmæssigt at
sikre kommunerne et bredere videngrundlag samt en bekymring for, om man overhovedet vil
kunne drive et landsdækkende specialiseret tilbud til målgruppen med den beskedne målgruppestørrelse. Disse aspekter gøres der rede for i vedhæftede brev.
Den Administrative Styregruppe i Nordjylland vil gerne give mulighed for at andre styregrupper
kan være medunderskrivere på brevet.
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Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen drøfter om der er ønske om at være medunderskriver på brevet fra
Den Administrative Styregruppe i Nordjylland til Socialstyrelsen
Bilag:
• Brev til Socialstyrelsen vedrørende den centrale udmelding om gravide rusmiddelbrugere.
Beslutning:
• Styregruppen besluttede at bakke op om Nordjyllands henvendelse til Socialstyrelsen
og herunder som medunderskriver af Nordjyllands brev til Socialstyrelsen.
Punkter til orientering
5) Forebyggelse af psykisk mistrivsel som følge af corona
6) Nyt fra KKR og K17:
7) Nyt fra styregruppe og sekretariatet
5. Forebyggelse af psykisk mistrivsel som følge af corona
Baggrund:
I Forum for videndeling vedrørende coronaberedskab har man drøftet de særlige udfordringer i
Psykiatrien som følge af coronavirussen. Hvordan corona vil påvirke psykisk sårbare personer
er ikke sikkert, men på baggrund af erfaringer og forskning fra andre krisesituationer skønnes
der at være risiko for udvikling af psykisk mistrivsel og forværring af tilstanden hos personer
med en psykisk lidelse. Forummet skal derfor drøfte forebyggende tiltag for at undgå psykisk
mistrivsel som følge af coronasituationen.
For at danne et grundlag for denne drøftelse har kommunerne og Psykiatrien dannet en lille
tværsektoriel arbejdsgruppe bestående af Lisbeth Broberg (Det fælleskommunale sundhedssekretariat), Povl Skov (Sekretariatet Rammeaftale Sjælland), Kurt Hjortsø (Netværket Voksne
Sindslidende, KKR) og Svend Christensen (temagruppen for voksne med psykisk sygdom).
Gruppen ser det som hovedopgaven at skabe fælles viden hos medarbejdere i kommuner, lægepraksis og Psykiatri om muligheder for at forebygge psykisk mistrivsel i denne coronakrise.
Arbejdsgruppen anbefaler, at opgaven inddeles i etaper for at sikre hurtig handling og gøre det
enkelt og overskueligt:
Fase 1 - Et kompakt ”Actionkatalog” der giver viden om allerede etablerede redskaber, der
skal understøtte kommuner, almen praksis og psykiatri i forebyggelsen (bilag 1).
Fase 2 - 10 gode råd, der sammenfatter forebyggelsestiltag udviklet i kommuner og region under coronakrisen, og som skønnes at have virkning.
Fase 3 - Plan for tværsektorielle tiltag (vidensdeling, undervisning, kontaktmuligheder m.m.).
Der skal udarbejdes forslag til formidling for hver enkelt etape. I forhold til Actionkataloget har
det været intentionen at lave et dynamisk dokument, der skal ud til frontpersonalet og kan anvendes i mange former: elektronisk dokument, lamineret, på hjemmesider og intranet, nyhedsbreve m.m.
Forum for vidensdeling vedr. coronaberedskab har afholdt møde 7/5, hvor de har drøftet
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ovenstående forslag til proces, forslag til Actionkatalog og herunder muligheder for formidling
samt om der kan handles på sagen eller om det skal afvente en behandling i SAM.
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen tager orienteringen til efterretning og evt. kommenterer det fremsendte materiale
Bilag:
• ”Actionkatalog”
• Oversigt over nogle landsdækkende tilbud frivillige tilbud
• Tilbud i Roskilde til udsatte borgere
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning
6. Nyt fra KKR og K17:
Baggrund:
KKR afholder næste møde 16/6 (1/4 mødet blev aflyst.) K17 har afholdt seneste møde 17/4 og
Næste (ordinære) K17-møde er den 29. maj.
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen tager orienteringen til efterretning
Bilag:
• Referat fra møde i K17 17/4
Beslutning:
• Styregruppen tog orienteringen til efterretning
7. Nyt fra styregruppe og sekretariatet
Baggrund
KL har spurgt sekretariatet om der udover Vini Lindhardt skal indgå en anden repræsentant i
det tværregionale Koordinationsforum i KL. Næste møde i Koordinationsforum er 16/6
Indstilling:
Det indstilles:
• At styregruppen udpeger repræsentant til koordinationsforum i KL
Beslutning:
• Styregruppen besluttede at styregruppemedlem Thomas Knudsen, Faxe fremadrettet
indgår som repræsentant i Koordinationsforum i KL sammen med Vini Lindhardt
8. Evt.
Næste ordinære møde 26/6, 9-12 Slagelse eller via video, med følgende punkter
• Rammeaftale 2021-2022 III
• Revision af Rammeaftalens regelsæt for nedlukning af tilbud
• Årsrapport fra Socialtilsyn Øst
• Årsrapport Netværksgruppen Børn og Unge
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•

Status på arbejdet med rekruttering af plejefamilier
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