Dialogmøde om implementering af Rammeaftalen

27. august 2021 kl. 9.00-12 , Scandic Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde
Kære direktører, chefer, netværkstovholdere, fag- og videnspersoner, virksomhedsledere mv.
I inviteres hermed til dialogmøde om implementering af rammeaftale 2021-22:
Hvordan implementeres rammeaftalen - både fælles og ude i kommunerne?
Dialogmødet er et vigtigt led i implementering af Rammeaftalen 2021-22, hvor der skal
arbejdes med fokusområder om:
1) Styrket fælleskommunalt samarbejde
2) Indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder
3) Styrket samarbejde med borgerne og deres pårørende
4) Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt
5) Afdækning af kapacitet og behov for tilbud
6) Bedre styringsdata og ledelsesinformation
Formålet med mødet er fælles dialog og drøftelse af, hvordan vi sammen får rammeaftalen til
at skabe størst mulig værdi for borgerne og kommunerne i deres kerneopgaver:
 Hvordan skaber vi sammen den bedste vej for samarbejdet om vores kerneopgaver og
der, hvor vi gør en forskel for borgerne?
 Hvordan møder vi sammen kommunernes fælles udfordringer via samarbejde på tværs
omkring opgaver med fælles prioritet?
 Samarbejde kan f.eks. være om hele fokusområder eller dele af de enkelte fokusområder
og der, hvor det er relevant og giver mening for de enkelte kommuner
Forud for mødet anmodes kommunerne om at gøre sig overvejelser om lokale dagsordener og
hvilke af fokusområderne, de ønsker at deltage i, og på mødet drøftes tilrettelæggelse og
bemanding af arbejdsgrupper m.v. for hvert enkelt fokusområde. Alle kommuner opfordres til
at indgå i arbejdet med fokusområderne, herunder at stille ledelses- og personaleressourcer til
rådighed, og for hvert fokusområde vælges der en tovholderkommune. På mødet nedsættes
arbejdsgrupper med repræsentation fra både myndighedsniveau og virksomhedsniveau.
På mødet vil der være et indledende fagligt oplæg om psykiatriområdet efterfulgt af plenumog gruppedrøftelser om fokusområderne samt afslutning og videre proces:
 9.00 Velkomst og kort om rammeaftale 2021-22 v/Styregruppen Rammeaftale Sjælland
 9.10 Fagligt oplæg om psykiatriområdet v/ Socialstyrelsen og Roskilde Kommune
 10.10 Kaffepause
 10.25 Fælles drøftelse af fokusområderne i plenum
 11.05 Gruppedrøftelse af fokusområder og herunder kommunernes involvering i arbejdet.
 11.45 Afslutning og videre proces v/ Styregruppen Rammeaftale Sjælland
 12.00 Fælles frokost
Tilmelding via udsendt outlookinvitation eller posko@slagelse.dk senest 19/8.
Program og deltagerliste mv. følger en uge før
På vegne af Styregruppen for Rammeaftale Sjælland
Med venlig hilsen - Vini Lindhardt, Styregruppeformand, Rammeaftale Sjælland
Bilag:
 Kort om rammeaftale 2021-22
 Oversigt over fokusområderne: Mål, indhold og resultater
 Rammeaftale 2021-22:
https://rs17.dk/media/16490/rammeaftale_p__det_specialiserede_social_og_specialundervisningsomr_de_2021-2022.pdf

