
Ny proces for rammeaftalen på det specialiserede socialområde 

 

Kommunerne har nu haft ansvaret for at koordinere rammeaftalerne siden 2011. Efter 

kommunerne overtog koordineringsansvaret er regelsættet blevet justeret flere gange. Senest 

med indførelsen af National Koordinationsstruktur, hvor Socialstyrelsen har fået en række 

beføjelser ift. kommunerne.  

 

KKR har besluttet, at nyt fokusområde i rammeaftale 2017, er ”proces for fornyet politisk 

grundlag for rammeaftale 2018”. Man ønsker at skabe et nyt politisk grundlag og nyt politisk 

ejerskab til rammeaftalen. I rammeaftale Sjælland er det nuværende politiske grundlag, i form 

af de 7 fælles mål og principper for samarbejdet, fra 2008.  

 

Den ny proces for rammeaftale 2018 har fokus på tidlig inddragelse politisk, fagligt og af 

brugere.  

 

Som led i ny proces for rammeaftalen har der været afholdt Kick-Off møde for 

udvalgsmedlemmer den 25. november 2016. Den 18. januar 2017 var repræsentanter for 

brugerne ved de kommunale handicapråd og KKR’s dialogforum samlet til en tilsvarende 

drøftelse. På begge møder har også deltaget repræsentanter for styregruppen og KKRs 

formandskab.   
 

På begge dage var der faglige oplæg og drøftelser om økonomi, specialisering, recovery, 

kvalitet og effekt samt ønsker til rammeaftalen og kommende fokusområder.  

 

Forslag til kommende fokusområder var bl.a. omkring brugerinddragelse og dialog, effekt og 

metodeudvikling, specialisering og fleksibilitet, recovery og involvering af civilsamfund samt 

videndeling og forpligtende samarbejder. 

 

Den 17.marts afholdes tilsvarende møde med fagpersoner fra både bestiller og udførere i 

kommunerne: Myndighedsledere og virksomhedsledere mv. og med deltagelse af 

styregruppen. 

 

Den 7. april 2017 samles udvalgsmedlemmerne og KKR dialogforum samt styregruppen igen til 

en drøftelse af fokusområder i den kommende rammeaftale. Det sker bl.a. med afsæt i input 

fra brugerne og faglige input fra kommunerne. Output fra den politiske temadag behandles på 

administrativt og politisk niveau i styregruppen, K17 og KKR  
 

Rammeaftale 2018 behandles på møde i KKR i juni og forinden i den administrative 

styregruppe for rammeaftale sjælland og i K17 i maj. Efter behandling i KKR i juni sendes 

rammeaftalen til politisk behandling i kommunerne med frist for godkendelse 15. oktober.   

 

Materiale fra Kick-off møde 25/11 og Møde med dialogforum og handicapråd 18/1:   

http://rs17.dk/arrangementer/ny-proces-for-rammeaftale-2018.aspx 
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