Resume:
De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge
rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en Rammeaftale (udviklingsstrategi
og styringsaftale) på det specialiserede social- og undervisningsområde.
Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og
fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel)
Udviklingsstrategien og Styringsaftalen bygger på KKR Sjællands syv principper for
samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17
kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.
Udviklingsstrategien
Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov
for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal således indgå et samlet
skøn for behovet for regulering i antallet af tilbud samt områder der skal arbejdes med i det
pågældende år.
Balance mellem udbud og efterspørgsel
Det generelle billede ift kommunernes tilbagemeldinger er at der på kapacitetssiden i det store
hele opleves balance mellem udbud og efterspørgsel og kommunerne oplever sammenhæng
mellem behov og udbudte tilbud, men at der er områder og målgrupper som man bør være
opmærksom på.
Kommunerne forventer flere hjemløse også unge og deraf øget pres på forsorgshjemsområdet
pga forsørgelsesreformerne (kontanthjælp og førtidspension) og betoner derudover
misbrugsproblematikker også for de unge. På ungeområdet er der separate problematikker
omkring hjemløshed, misbrug og indenfor forsorgshjemsområdet. Endelig rummer hjemløshed
og misbrug implikationer ift psykiatriområdet.
På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.
Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- & landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og
indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier. Der er i 2016 seks landsdækkende
tilbud, fem landsdelsdækkende tilbud og otte tilbud med sikrede afdelinger.
Gennemgående oplyser landets kommunerne, at de oplever sammenhæng mellem
kommunernes behov for de lands- og landsdelsdækkende tilbud og tilbuddenes udbud af
pladser, ydelser m.v. Som det fremgår af opgørelserne af belægningen på de sikrede
afdelinger i bilag 10 til rammeaftalen er der fortsat udfordringer med at nå den forudsatte
belægningsprocent på alle tilbud. Udviklingen vil derfor blive fulgt løbende og kan indgå i
dialogen med den enkelte driftsherre samt i den tværgående dialog på tværs af de fem
rammeaftaleområder.
Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kommunerne arbejder
med i det pågældende år.
Den 17. april 2015 var udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og region
Sjælland samlet til et temamøde, hvor oplæg til fokusområder for 2016 blev drøftet.
Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også inviteret.
Udover den forventede centrale udmelding om spiseforstyrrede 1/11-2015 som man ville
skulle arbejde med i 2016, blev der foreslået 4 andre fokusområder som der var opbakning til.
Fokusområderne for 2016 er:
1) Central udmelding 1/11-2015: Mennesker med svær spiseforstyrrelse
2) Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de
unge (15-25 år)
3) Psykiatriområdet
4) Kommunikationsområdet
5) Økonomi: Effektiviseringsanalyser
Kommunikationsområdet og økonomi er to nye fokusområder.
Ift. kommunikationsområdet vil der i 2016 være fokus på at udvikle en fælles strategi for
kommunikationsområdet, som både tager sigte på at drive området efter lavest effektive
omkostninger, og samtidig sikrer områdets økonomiske og faglige bæredygtighed. Dette
inkluderer bl.a. en analyse af områdets ydelses-og prisstruktur ift. øget gennemsigtighed og
kortlægning af fordele og ulemper ved abonnementsaftaler.
Ift fokusområdet om økonomi arbejdes med fælles effektiviseringsværktøjer som går på tværs
af de 17 kommuner i region Sjælland som oplæg til en flerårig aftale i forbindelse med
rammeaftale 2017 bl.a med benchmarkanalyse af handicapområdet, analyse af visitation,
belægningsprocent, udbud/markedsmodning og takster som effektiviseringsinstrument
Udviklingsstrategien for 2016 er udarbejdet på baggrund af de 17 kommuners
tilbagemeldinger om forventede ændringer i udbud og efterspørgsel og netværksgruppernes
tilbagemelding indenfor de enkelte delområder samt de nævnte drøftelser om fokusområderne.
Styringsaftalen
Styringsaftalen er en aftale på det specialiserede social- og undervisningsområde mellem de
17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet, som lægger rammerne for
kapacitets- og prisudviklingen og herunder beslutter takster og principper for
omkostningsberegning og betalingsmodeller. Det anbefales, at styringsaftalen behandles som
en del af den enkelte kommunes/regionens budgetproces.
Styringsaftalen skal som minimum indeholde:
•
•
•
•
•
•

Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen
Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen
Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud
Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser
Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og
lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi
Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud

•

Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og
fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige
kommuner.

På Sjælland har disse punkter også tidligere indgået i takstaftalen. Alle takster for institutioner
omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig
administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser.
Af styringsaftalen for 2016 fremgår KKR Sjællands beslutning april 2015 om:
• at anbefale kommuner og region, at der i 2016 er en udvikling i taksterne på maksimalt prisog lønudviklingen og med fokus på effektivitet, og
• tiltrådte forslag til analyse og tidsplan som oplæg til en flerårig aftale i forbindelse med
rammeaftale 2017, og
• opfordrede kommuner og region til at levere data til brug for analyser og fremtidig styring af
områderne.
Som udgangspunkt er tilbud indenfor de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere
kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.
Børnehus
Jf. Rammeaftalebekendtgørelsen skal kommuner og region i forbindelse med styringsaftalen
drøfte Børnehus. Børnehus Sjælland blev oprettet 1/10-2013 som en del af overgrebspakken
og drives af Næstved kommune som skønner at der i 2015 vil være ca. 180 sager.
KKR besluttede i december 2012 at indstille til Socialministeriet, at det regionale Børnehus for
region Sjælland skulle ligge i Næstved. Beslutningen indeholdt ikke en satellit. Politiet for Midtog Vestsjælland havde inden beslutningen tilkendegivet, at de ønskede, såfremt Børnehuset
blev placeret i Næstved, at der blev etableret en satellit i Roskilde. Et ønske, som Midt- og
Vestsjællands Politi siden har genfremført.
KKR drøftede spørgsmålet om satellit på baggrund af fornyet henvendelse fra Midt- og
vestsjællands politi på møde i oktober 2013. Beslutningen var at KKR Sjælland tiltrådte
indstillingen, idet man tog orienteringen til efterretning og besluttede at se tiden an i forhold til
beslutning om evt. satellit. KKR Sjællands formand meddelte dette til midt- og vestsjællands
polit i et brev af 26. marts 2014. I brevet henvises til, at det med drøftelsen af Styringsaftalen
for 2016 i sommeren 2015 vil være ”naturligt at gøre status for aktiviteterne i Børnehuset”.
Næstved Kommune har i vedlagte baggrundsnotat i bilag 11 til rammeaftalen forsøgt at belyse
de punkter, der indledningsvis kan være afgørende for overvejelserne om at beslutte en
satellit. Sammenfattende kan det siges, at en satellit naturligvis vil reducere transporttiden for
borgere og medarbejdere fra de omkringliggende kommuner, samt naturligvis ikke mindst
medarbejdere fra Midt- og Vestsjællands politi. Det vil til gengæld være vanskeligere at
opretholde et stærkt fagligt miljø.
Udgifterne til såvel etablering som drift af en satellit skal alene afholdes af de 17 kommuner
fordelt efter antallet af 0-17-årige. Næstved Kommune anslår forsigtigt etableringsudgifterne
til minimum 1,5 mio. kr. og den forventede udvidelse af driftsudgiften til 1 mio. kr. om året.

Notatet er sendt til midt- og Vestsjællands politi med anmodning om bemærkninger med
udgangen af maj måned.
Sagen har været drøftet i styregruppen for rammeaftale. Styregruppen lagde generelt vægt
på sikringen af et højt fagligt niveau og miljø , og pointerede at der altid vil være transport i
fht,. højst specialiserede institutioner. Det blev på mødet oplyst, at der er en
erfaringsopsamling fra Socialstyrelsen på vej, men denne forventes ikke specifikt at berøre
spørgsmålet om satellit.
Socialtilsyn
Jf. Rammeaftalebekendtgørelsen skal kommuner og region i forbindelse med styringsaftalen
drøfte Socialtilsyn
Lov om Socialtilsyn trådte i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsynet skal udarbejde en
årsrapport om tilbuddenes kvalitet, som skal sendes til sekretariaterne for rammeaftalen og
socialstyrelsen senest den 1. juli året efter det kalenderår rapporten vedrører. Rapportens
konklusioner skal indgå i drøftelserne om den rammeaftale på det sociale område og det
almene ældreboligområde, som årligt indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen og
regionsrådet. Det betyder, at rapporten vedrørende 2014 i praksis først drøftes i KKR som
separat sag i efteråret 2015 og at eventuelle udviklingstemaer først kan indgå i
udviklingsstrategien for 2017.
National koordinationsstruktur og Socialstyrelsens centrale udmeldinger
Lov om ændring af lov om socialservice som er vedtaget 1/7-2014 rummer en national
koordinationsstruktur, hvor Socialstyrelsen overvåger specialiserede og komplekse
målgrupper, melder temaer ud som kommunerne skal forholde sig til og kan pålægge
kommunerne oprettelse og drift af tilbud.
Socialstyrelsen har pr. 1/11-2014 udsendt to centrale udmeldinger for hhv børn og unge med
alvorligt synshandicap og voksne med kompleks erhvervet hjerneskade som kommunerne skal
forholde sig til og som indgår i den eksisterende rammeaftaleorganisering. Deadline for
behandling er 1/3-2016, fremadrettet behandles det administrativt og politisk som en del af
rammeaftalens rammeaftalen i oktober. Der er igangsat en proces for at kunne svare på om
der er tilfredsstillende udbud indenfor de to områder i regionen og rammeaftalesekretariatet
varetager indsamlingen af data fra kommunerne og afrapporterer til Socialstyrelsen 1/3-2016.
I forbindelse med de centrale udmeldinger har styregruppen for rammeaftale Sjælland afholdt
to workshops om forpligtende samarbejde på hhv. synsområdet og hjerneskadeområdet. På de
to workshops drøftede udbydere og bestillere på synsområdet og hjerneskadeområdet tilbud,
behov og muligheder for samarbejde indenfor de forskellige målgrupper jf. Socialstyrelsens
centrale udmeldinger
Ny takstbekendtgørelse
Der er primo 2015 udsendt en ny takstbekendtgørelse, der er implementeret i styringsaftalen
og takstaftalen og som tager højde for de ændrede regler om overførsel af over/underskud.
Den væsentligste ændring i bekendtgørelsen er at underskud op til 5% ikke længere kan
overføres. De hidtidige principper i styringsaftalen fastholdes: Mindst mulig administration,
færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser

Beregningen af takster i 2016 baseres på KLs nye P/L skøn i relation til resultatet ved OK 2015

