
Den 11. juni 2015 

 

Sags ID: SAG-2014-01780 

Dok.ID: 2034906 

 

ADR@kl.dk 

Direkte   

Mobil 2138 5619 

 

Solrød Kommune 

Solrød Center 1 

2680 Solrød Strand 

 

www.kl.dk/kkr-sjælland 

Side 1/4 

 

 

KKR 

S J Æ L L A N D  

NOTAT  

Referat fra møde i dialogforum den 1.juni 
2015 i Solrød Kommune  

Mødested: Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand  

 

Deltagere:  

DH: Lene Danielsen, Morten Løvschall, Stella Steengaard  

KKR Sjællands formandskab: Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune, 

Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune. 

 

Direktør Rita Pedersen, Solrød Kommune 

Direktør Gitte Løvgren, Odsherred Kommune  

Konsulent Povl Skov, Rammeaftalesekretariatet, Næstved Kommune 

Konsulent Anne Andersen, KKR Sjælland sekretariat (referent)  

 

Afbud:  

Skole og forældre: Jens Haugaard 

 

 

Ad dagsordenspunkt 1. Udkast til rammeaftale 2016 – herunder kom-

mende fokusområder 

Der blev jf. det udsendte bilag orienteret om udkast til rammeaftale, og der 

blev redegjort for kommunernes tilbagemeldinger til udviklingsstrategien og 

de foreslåede fokusområder.  

 

Dialogforum drøftede på den baggrund særligt indsatsen i f.t. psykisk sår-

bare unge. 

 

Der var blandt andet følgende synspunkter: 

Der er en reel udfordring i f.t. gruppen af psykisk sårbare unge.  
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• Der ses en tendens til en polarisering af de unge i de, der klarer sig fint, 

og de psykisk sårbare unge/unge med psykiske problemer og syg-

domme.  

• Kommunerne har generelt stort fokus på gruppen af unge. 

• Men der skal arbejdes meget mere med at sikre bedre snitflader og over-

levering mellem behandlingspsykiatrien og kommunerne.  

• Som eksempel på fokus på gruppen, blev bl.a. nævnt, at man i Holbæk 

kommune har besluttet at oprette boliger til netop denne gruppe af 

unge.  

• Dialog og erfaringsudveksling mellem det regionale og kommunale regi 

er vigtigt.  

• Der bør være en procedure, der sikrer, at man får fat i de netop denne 

gruppe af unge, og fokus på, at der er en hånd, der griber, når en anden 

slipper. Der bør tages ansvar for de borgere, som ikke råber så højt. 

• Der blev nævnt et konkret eksempel med en borger, der var blevet afvist 

på en psykiatrisk skadestue. 

• Der blev efterspurgt øget oplysning om de rådgivningstilbud til grup-

pen, som findes.  

• Som borger opleves det nogen gange at fokus på økonomi har betyd-

ning i f.t. snitfladeproblemstillingen.  

 

Der blev i forlængelse af drøftelsen peget på, at et af fokusområderne i ud-

viklingsstrategien netop er psykiatrien, og den drøftede gruppe, og at der er 

stort fokus på problemstillingen i styregruppen og i kommunerne.  

 

Der er et politisk ønske om, at de relevante tilbud er til stede, men der skal 

være balance mellem de rigtige tilbud og økonomi.  

 

Der blev orienteret om KKR Sjællands beslutning om at anbefale kommu-

nerne en takstudvikling på det specialiserede social og undervisningsområde 

på maks. pris- og lønudvikling og med fokus på effektivisering. Der plan-

lægges en række analyser.  

 

Fokus på økonomi er vigtigt af hensyn til, at man kan levere de tilbud og 

ydelser, der er behov for.  

 

Ad dagsordenspunkt 2. Orientering om arbejdet i f.t. kommunikati-

onsområdet  (Visp og taleinstituttet) og specialrådgivningen. 

Der blev jf. det udsendte bilag orienteret om status for VISP, taleinstituttet 

og specialrådgivningen, der alle oplever vigende tilslutning fra brugerkom-

munerne. Man drøftede særligt VISP og Specialrådgivningen.  
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På VISP har man lavet en pakkeordning med ydelsespakker, som er tiltrådt 

af de tilbageværende kommuner. Det betyder, at VISP vil kunne fortsætte, 

idet der dog skal ske tilpasninger/reduktioner.  

 

”På specialrådgivningen er igangsat en taskforce procedure jf. styringsafta-

len. Taskforce gruppen og styregruppen er enig med Holbæk Kommune i , 

at Specialrådgivningen ikke er bæredygtig i sin nuværende form. Som leve-

randør til VISO er det klart vigtigste område siddestillingsanalyser og råd-

givning. Holbæk Kommune er indstillet på fortsat at levere disse ydelser. 

Holbæk kommune aftaler snart nærmere med VISO, hvilke af de øvrige 

VISO opgaver, der fortsat kan varetages. Styregruppen for rammeaftalen 

har anbefalet, at det undersøges om disse funktioner kan kobles på et kom-

munikationscenter, f.eks. det der ligger i Holbæk”. 

 

Der blev peget på, at der bør være opmærksomhed på, om man taber speci-

aliserede kompetencer, og at det kan få langsigtede konsekvenser, og at le-

vering af specialiserede ydelser kræver et afsæt i en ”kritisk masse”.  

 

Der blev i forlængelse heraf gjort opmærksom på, at der generelt i styre-

gruppen og kommunerne er opmærksomhed på det nævnte.  

 

I de 2 drøftede sager søges dette håndteret konkret jf. ovenfor. (hhv. pakke-

ordning og Holbæks drøftelser med VISO i f.t. at fortsætte som leveran-

dør). 

 

Herudover er analyse af kommunikationsområdet et fælles fokusområde i 

udviklingsstrategien for 2016.  

 

Ad dagsordenspunkt 3 Orientering om arbejdet med de centrale ud-

meldinger 

 

Der blev orienteret om arbejdet med de to centrale udmelding. I forløbet er 

blandt andet blevet holdt workshops for udbydere og bestillere. Der afrap-

porteres forår 2016.   

 

Herudover drøftede man den forventede kommende udmelding, tilbud til 

personer med svær spiseforstyrrelse. Der blev peget på, at tilbud til denne 

gruppe i meget høj grad er en opgave for behandlingssystemet dvs. en regi-

onal opgave.  

 

Der blev peget på, at der kan være nogle kommunale vinkler i f.t. forebyg-

gelse, men at der skal være opmærksomhed på uhensigtsmæssig opgaveglid-

ning.  
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Ad dagsordenspunkt 4. Evt. og næste møde  

Morten Løvshall orienterede om, at  

• det centrale handicapråd har lavet en undersøgelse af, hvordan kontak-

ten mellem borgere med handicap opfattes af henholdsvis borgere med 

handicap, borgernes pårørende, sagsbehandlere og ledere. Undersøgel-

sen tyder på, at kommunerne skal gøre mere for at sætte sig ind i, hvor-

dan borgere med handicap oplever kontakten og dialogen med kommu-

nen.  

• Han henviste endvidere til et arbejde udarbejdet i regi af samarbejdet 

om rammeaftalen i region Sjælland. ”Demokrati handler også om os - 

samarbejde med brugere og pårørende på tilbudsniveau på det speciali-

serede social- og specialundervisningsområde” 

 

I forlængelse heraf blev peget på, at orientering fra kommunerne til bru-

gerne om, hvad der sker og om ændringer på områderne er meget vigtigt  

 

Link til de 2 undersøgelser vedhæftes mail med referat.  

 

Stella Steensgaard nævnte, at pårørende i Danmark har lavet en undersø-

gelse. Hun pegede i den forbindelse på, at det er vigtigt at være opmærksom 

på de pårørende - og deres ressoucer – så der ikke trækkes for meget på 

dem.  

 

 

Næste møde er aftalt til den 10. november 2015 kl. 15-17  

 

 

 

 

 


