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Godkendelse af rammeaftale for 2017 samt
hovedstadsregionens kortlægning af tilbud til
spiseforstyrrede
Baggrund
Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og
specialundervisning. Det betyder også, at kommunerne har ansvaret for at udarbejde en
årlig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde, der består af en
udviklingsstrategi og en styringsaftale.
Rammeaftale 2017 omfatter både det specialiserede socialområde og
specialundervisningsområdet. Den fremlægges i efteråret 2016 til drøftelse i kommunerne
og Region Hovedstaden med henblik på politisk godkendelse af aftalen.
Vedlagt er Rammeaftale 2017, herunder Udviklingsstrategi og Styringsaftale. For at
minimere sagsmaterialet, er bilagene til Rammeaftale 2017 ikke vedlagt. De kan dog findes
på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.
Herudover fremlægges hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale
udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Socialstyrelsen kan – som del af Den
nationale koordinationsstruktur – lave såkaldte ’centrale udmeldinger’, hvor de beder
regioner og kommuner om at svare på, hvordan en bestemt gruppe af borgeres behov
varetages i regionen/kommunen.
Udmeldingerne skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til
borgere, der har meget sjældne funktionsevne-nedsættelser, særligt komplekse sociale
problemer eller andre komplekse behov.
Vedlagt er hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for
borgere med svære spiseforstyrrelser. Socialstyrelsens centrale udmelding kan findes på
den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.
KKR Hovedstaden har på et møde i juni 2016 anbefalet, at kommunerne og Region
Hovedstaden godkender Rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionens afrapportering på
den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser.
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Rammeaftale 2017 og afrapporteringen på den centrale udmelding om borgere med svære
spiseforstyrrelser skal være fastsat senest den 15. oktober 2016.

Forslag
Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget at
indstille til Kommunalbestyrelsen, at godkende:




Rammeaftalen for 2017
Hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale
udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Punktet forelægges Social- og Seniorudvalget med enslydende indstilling.

Sagsfremstilling
Rammeaftalen for 2017 fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2017 om
styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. I
bilagene til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af bevægelser, kapacitet,
belægning, principper m.v. Bilagene kan ses på den fælleskommunale hjemmeside
www.rammeaftale-h.dk.
Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017
Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det
specialiserede social- og specialundervisningsområde kan understøttes fagligt og
kapacitetsmæssigt.
I udviklingsstrategien beskrives det, at kommunerne generelt oplever, at der er
sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af
pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der vurderes derfor ikke på nuværende
tidspunkt at være behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem
kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.
Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om behandling af særlige temaer og
fokusområder på tværs af kommunerne og regionen.
Som særligt tema i 2017 er valgt: Implementering af fælles målsætninger for det
tværgående specialiserede socialområde.
Temaet ligger i forlængelse af det særlige tema for 2016: Udarbejdelse af fælles
målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen.
Arbejdet med at formulere fælles målsætninger pågår i 2016 og har til formål at
understøtte det tværgående samarbejde omkring det specialiserede socialområde. Der er
særligt fokus på målgrupper med svære og komplekse vanskeligheder, som kræver et
tværgående samarbejde mellem kommunerne og regionen for at sikre bæredygtige tilbud.
Klare fælles målsætninger skal bidrage til at skabe en ramme for det tværgående
samarbejde, hvor det fælles fokus er at sikre en fortsat høj kvalitet til samme penge, faglig
udvikling samt virksomme metoder og effekt i tilbuddene.
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I 2017 vil der være fokus på at få implementeret de fælles målsætninger i de 29 kommuner
og Region Hovedstaden, herunder initiativer, der er relevante at igangsætte på baggrund af
de fælles målsætninger.
I Udviklingsstrategien er desuden valgt følgende fokusområde: Specialiseret
socialpædagogisk støtte og bistand samt kommunernes erfaringer med at omsætte
Voksenudredningsmetoden til praksis.
Fokusområdet udspringer af de bevægelser, der har præget området de seneste år. Det
understøtter også kommunernes arbejde med at tilbyde indsatser for borgerne i eget hjem,
hvor der opleves større effekt ved indsatserne. Fokusområdet vil være genstand for
vidensdelingsaktiviteter i 2017.
Styringsaftale i Rammeaftale 2017
Styringsaftalen i Rammeaftale 2017 er et redskab til at understøtte det kommunale
samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen.
Styringsaftalen 2017 omfatter:
·
·

Aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud for perioden 20142018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden den 20. april 2016.
Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem
brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser (se
bilag 1 til Styringsaftalen i Rammeaftale 2017).

Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftalen
i Rammeaftale 2017, som har betydning for takstberegningen for 2017. Det gælder en:
·
·

Ny procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud
Ny mulighed for at anvende abonnementsordninger

·

Specifikation af de tilbudstyper, der er omfattet af takstmodellen i Styringsaftalen.

Central Udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser
Som led i den Nationale Koordinationsstruktur udsendte Socialstyrelsen i november 2015
en central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringen på den
centrale udmelding sker samlet for kommunerne i hver region i forbindelse med
fastsættelsen af Rammeaftale 2017.
Hovedstadsregionens afrapportering konkluderer, at kommunerne og Region Hovedstaden
gennemgående oplever overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede
indsatser/tilbud til målgruppen og kommunernes behov for dette. Der er derfor ikke behov
for tiltag for at sikre højt specialiserede pladser eller tilbud til målgruppen.
Afrapporteringen peger dog på udfordringer i forhold til at sikre gode overgange og
sammenhængende forløb mellem den regionale psykiatri og de kommunale rehabiliterende
indsatser på det sociale område. KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for
Socialområdet og Specialundervisning har derfor igangsat etableringen af et tværregionalt
netværk, der skal bidrage til at skabe bedre sammenhæng mellem de regionale og
kommunale indsatser og dermed mere effektive forløb.

Økonomi/personale
Ingen.
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Kommunikation
Ingen.

Bilag
-

Hovedstadsregionens afrapportering om svære spiseforstyrrelser.pdf
Hovedstadsregionens Rammeaftale 2017.pdf

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 20-09-2016
Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen,
at godkende:
·
·

Rammeaftalen for 2017
Hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for
borgere med svære spiseforstyrrelser

Fraværende:
Alexander Jonsbak (V)
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Udtræden af skolebestyrelse
Baggrund
To medlemmer af skolebestyrelsen fra Hørsholm Skole har anmodet om at udtræde af
skolebestyrelsen. Det ene medlem af skolebestyrelsen er formand, det andet er menig
medlem.

Forslag
Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget godkender
bestyrelsesmedlemmernes anmodning om at træde ud.

Sagsfremstilling
Medlemmerne af skolebestyrelsen på Hørsholm Skole har anmodet om at udtræde af
skolebestyrelsen på grund af arbejdsmæssige opgaver med eftermiddags- og aftenmøder,
som giver udfordringer med at udfylde rollen som henholdsvis formand og menig medlem
af skolebestyrelsen på passende vis. Udtrædelsen ønskes gældende fra dags dato.
Jf. ”Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og
om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen” (BEK nr.
28 af 14/01/2014) er det muligt at blive fritaget for hvervet som forældrerepræsentant i en
skolebestyrelse efter skriftlig anmodning og godkendelse af kommunalbestyrelsen.
I den resterende del af valgperioden vil suppleanter indtræde i skolebestyrelsen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 20-09-2016
Børne- og Skoleudvalget godkendte bestyrelsesmedlemmernes anmodning om at træde ud.

Fraværende:
Alexander Jonsbak (V)
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Svar fra Ministeriet for Børn, Undervisning og
Ligestilling på at flersprogede børn starter direkte i
almenklasse
Baggrund
Med dette dagsordenpunkt orienteres om, at Hørsholm Kommune har fået positiv
tilbagemelding fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling til at modtage
flersprogede børn direkte i almenklasser, som det er beskrevet i Hørsholm-modellen
”Fælles børn – fælles ansvar”.

Forslag
Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
23. februar 2016 besluttede Børne- og Skoleudvalget, at flersprogede børn skal starte
direkte i almenklasser og dermed, at der ikke skal være modtageklasser i Hørsholm
Kommune fra skoleåret 2016/2017. Beslutningen blev truffet på baggrund af et
udviklingsarbejde og et pilotprojekt gennemført på Usserød Skole.
Beslutningen om at modtage flygtningebørn direkte i almenklasserne medførte
landsdækkende interesse fra medier, forskere, praktikere og andre kommuner. I
forlængelse heraf henvendte Danmarks Lærerforening (DLF) sig til Ministeriet for Børn,
Undervisning og Ligestilling, som stillede spørgsmål ved lovformeligheden i den nye praksis
i Hørsholm Kommune.
På den baggrund bad Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling primo maj 2016
Hørsholm Kommune om at redegøre for den nye praksis (bilag 1). Ultimo maj 2016 sendte
Hørsholm Kommune sin redegørelse til ministeriet (bilag 2, 3 og 4).
11. august 2016 fik Hørsholm Kommune svar fra Ministeriet for Børn, Undervisning og
Ligestilling (bilag 5). Af svaret fremgår det, at redegørelsen fra Hørsholm Kommune ikke
giver ministeriet anledning til bemærkninger, og at Hørsholm Kommune lever op til
folkeskoleloven (LBK nr. 747 af 20/06/2016) og bekendtgørelsen om folkeskolens
undervisning i dansk som andetsprog (BEK nr. 31 af 20/01/2016).
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Bilag
- Henv. fra MBUL vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dan...pdf
- Redegørelse fra Hørsholm Kommune
- Bilag 1 til Hørsholm Kommunes redegørelse: Spørgsmål og svar fra minister for børn,
undervisning og ligestilling på §20-spørgsmål S 576
- Bilag 2 til Hørsholm Kommunes redegørelse: Sammenhængende og uddybende
beskrivelse af praksis
- Svar på redegørelse fra MBUL

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 20-09-2016
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:
Alexander Jonsbak (V)
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Meddelelser

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 20-09-2016
·
·
·
·
·
·

Administrationen orienterede om:
at der gennemføres et valg omkring frokostordning i Børnehuset med henblik på, at den
nuværende forældregruppe samlet kan tage stilling til, om de ønsker frokostordning fra
januar 2017
status for det selvejende område
status for dagplejen
følgegruppe for syriske flygtningebørn i Børns Vilkår
status for Ungehuset
at der fremadrettet vil være en status for det socialfaglige område under meddelelser

Fraværende:
Alexander Jonsbak (V)
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Refnr.

Hovedstadsregionens afrapportering om svære
spiseforstyrrelser.pdf
Hovedstadsregionens Rammeaftale 2017.pdf
Henv. fra MBUL vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede
elever i dan...pdf
Redegørelse fra Hørsholm Kommune
Bilag 1 til Hørsholm Kommunes redegørelse: Spørgsmål og svar fra
minister for børn, undervisning og ligestilling på §20-spørgsmål S
576
Bilag 2 til Hørsholm Kommunes redegørelse: Sammenhængende
og uddybende beskrivelse af praksis
Svar på redegørelse fra MBUL
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Otto B. Christiansen (C)
Formand

Anders Vestergaard (I)
Næstformand

Esben Dyekjær (C)
Medlem

Annette Wiencken (V)
Medlem

Alexander Jonsbak (V)
Medlem
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