
Politikertemamøde - drøftelse af rammeaftale 
2018 på det specialiserede social- og 
undervisningsområde  

FREDAG D. 7. APRIL 2017 

Rammeaftale 

2018 
Hvad skal vi samarbejde 

om på det specialiserede 

social- og 

undervisningsområde i 

Region Sjælland? 
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Formål med politikertemamødet 
 

• Dagen er opsamlingen og afrundingen af fokusområdet i rammeaftale 2017 ”Proces for 

fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018” som er besluttet og iværksat af KKR 

Sjælland.  

 

• Fokusområdet har som mål at etablere et fornyet politisk grundlag for rammeaftalen for 

2018 og et større politisk ejerskab til aftalen.  

 

• Processen har været i gang siden november 2016 med bred inddragelse af politikere, 

fagpersoner og brugere.  

 

• I dag skal vi samle op på de mange gode og konstruktive input og afstemme 

forventningerne til hinanden og mulighederne for at løse fælles udfordringer sammen på 

det specialiserede social- og undervisningsområde gennem prioritering af fokusområder for 

Rammeaftalen 2018.  

 

 

 

Den politiske temadags udbytte  

• En politisk drøftelse af retningen for det specialiserede socialområde i rammeaftalen  

• En drøftelse af muligheder og rammer for et styrket samarbejde  

• En tydelig retning for udvikling af det tværkommunale samarbejde gennem prioritering 

af fokusområder 
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Program for dagen  

 

09.30 Velkommen og dagens program, v. formand for KKR 

 Sjælland, Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune 

 

09.45 Status for fokusområdet ”Ny proces for rammeaftale 2018” 

 

10.10 Drøftelse af fokusområder 

 

10.45 Kaffe/The 

 

11.05 Prioritering af fokusområder til Rammeaftalen 

  for 2018  

 

11.30 Opsamling på prioriterede fokusområder 

 

12.15  Tak for i dag v. næstformand for KKR Sjælland, 

 Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune og 

 den videre proces v. Implement 

 

12.30 Frokost 
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Spørgsmål til drøftelse 
 

• Hvad tænker du er vigtigst, hvis næste rammeaftale skal markere et skridt fremad for 

kommunernes opgavevaretagelse på området? 

 

• Hvad skal du have sagt i dag? 

 

• Hvad kunne være fordele ved et tættere samarbejde imellem kommunerne om denne 

opgave? 

 

• Hvad kunne være ulemperne ved at samarbejde tættere? 

 

• Hvad ville du virkelig gerne kunne fortælle brugerne på området, at kommunerne vil gøre 

med næste rammeaftale 

 

• Hvilke fokusområder skal Rammeaftale 2018 indeholde? 

Brug to minutter til at gøre jer klar på disse spørgsmål og del jeres 

overvejelser omkring bordet  
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Status for fokusområdet ”Ny 

proces for rammeaftale 2018” 

FREDAG D. 7. APRIL 2017 
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Hvor startede vi?  

 

1. Det er nødvendigt med et tættere og mere forpligtigende samarbejde mellem regionens 

kommuner om planlægning af den nødvendige kapacitet for de mest specialiserede 

borgere? 

Uenig  
7% 

Hverken uenig 
eller enig  

18% 

Enig 
54% 

Meget enig  
21% 

75 pct. enig eller meget enig 

 

18 pct. hverken uenig eller enig 

 

7 pct. uenig 
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Hvor startede vi? 

2. Brugerne, de pårørende og brugerorganisationerne skal i højere grad inddrages i 

udviklingen af tilbuddene i kommunerne i regionen? 

Uenig  
9% 

Hverken uenig 
eller enig  

22% 

Enig 
50% 

Meget enig  
19% 

69 pct. enig eller meget enig 

 

22 pct. hverken uenig eller enig 

 

9 pct. uenig 
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Hvor startede vi? 

3. I 2021 arbejder vi (kommunerne i Region Sjælland) meget tættere sammen om tilbuddene 
på det specialiserede socialområde end i dag – både i forhold til antal pladser, målgrupper 
og økonomi? 

Uenig  
16% 

Hverken uenig 
eller enig  

19% 

Enig 
46% 

Meget enig  
19% 

65 pct. enig eller meget enig 

 

19 pct. hverken uenig eller enig 

 

16 pct. uenig 
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Hvad har vi gjort? 

Kick-off med 

udvalgsmed-

lemmer 

Afsluttende 

politiker-

temamøde 

Workshop med 

Handicapråd og 

regionens 

Dialogforum 

Workshop med 

kommunale 

fagpersoner 
Formulering af 

rammeaftale 

og 

fokusområder 
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Hvad er vi nået frem til? 
4 forslag til fokusområder til jeres prioritering 

 

• Styrket samarbejde om udvalgte målgrupper og tilbud. Der er behov for et mere 

forpligtigende samarbejde om at skabe og vedligeholde fagligt attraktive og 

specialiserede miljøer 

 

 

• Brugerinddragelse som et middel til at  samarbejde tættere med brugerne, deres 

pårørende og deres interesseorganisationer for at skabe en fælles dialog om områdets 

udvikling og fremtid samt fokus på mål og progression i den enkelte sag 

 

 

• Styring handler både om styringsudfordringen i forhold til overholde budgetterne på det 

specialiserede social- og undervisningsområde, monitorere udviklingen på området og 

styrke arbejdet omkring måling af effekten af det sociale arbejde.  

 

 

• Formen for rammeaftalen er koncentreret om, at afbureaukratisere rammeaftalen.  
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Hvad er vi nået frem til? 
4 forslag til fokusområder til jeres prioritering 

Styrket samarbejde 
• Styrket samarbejde om (nye) målgrupper 

 

• Samarbejdsmodeller: 

• ”Fællesejede” højt specialiserede tilbud for de 

mest specialiserede målgrupper  

• Klyngesamarbejde imellem 3 til 4 kommuner  

• Tilbud der (kan) drives i én kommune pa 

baggrund af kvalitet, driftseffektivitet og 

faglighed.   

 

• Fælles udviklingspulje 

 

• Større forståelse og samarbejde om videndeling 

 

• Udvikle ramme for bedre og mere smidigt 

samarbejde mellem myndighed og tilbud 

 

• Nyspecialisering: Nye fælles tilbud som 

tværkommunale matrikelløse tilbud til mindre 

målgrupper fx rejsende teams/konsulentbistand 

Brugerinddragelse 
• Fokus på recovery og rehabilitering 

 

• Fokus på øget anvendelse og fælles metodik i 

forhold til fastsættelse af individuelle mål, 

udarbejdelse af handleplaner samt opfølgning 

 

• Ændre samarbejdet ved at Inddrage brugerne 

som en integreret del af kommende 

rammeaftaleprocesser 

•   

• Bedre samarbejde og bedre overdragelse 

mellem psykiatri i region og kommuner 

 

• En afdækning af bruger- og 

pårørendesamarbejde, der allerede er i dag for 

identificere de steder, hvor det skal styrkes 

 

• Samarbejde på tværs af kommunerne om 

metodeudvikling og udviklingsprojekter og 

inddrage brugerne i dette arbejde. 



12 

Hvad er vi nået frem til? 
4 forslag til fokusområder til jeres prioritering 

Styring 
• Videndeling ift. styringstiltag og  styringsredskaber 

 

• Fokus effekten og kvaliteten af de tilbud vi leverer  

fx gennem udvikling af fælles 

redskaber/standarder.   

 

• Udvikling eller formulering af gennemsigtige 

forpligtende samarbejds- og styringsmodeller. 

 

• Visitation og handleplaner: Styrket samarbejde 

mellem myndighed og drift blandt andet ift. at få 

visiteret korrekt og løbende, og ift. at følge op på 

handleplaner og progression 

 

• Udgående specialistteams, hvor et matrikelbundet 

tilbud med høj specialistviden kan rådgive andre 

kommuner   

 

• Oprettelse af jobsøgningsbank for medarbejdere 

for at øge viden om eksisterende og nødvendige 

kompetencer   

Formen for rammeaftalen 
• At rammeaftalens varighed øges fra et til to år 

for at sikre bedre tid til den fælles udvikling 

 

• At rammeaftalen formidles i en mere overordnet 

politisk form som der tages politisk stilling til på 

samme måde som rammeaftalen i dag. Selve 

aftalen forkortes og fokuseres politisk 

 

• Rammeaftalen opdeles derved i et politisk og i et 

administrativt dokument 

 

• At de bagvedliggende dokumenter som styrings- 

og udviklingsaftaler formidles gennem 

rammeaftalesekretariatets hjemmeside og til de 

relevante nøglepersoner direkte 

 

• Tidlig inddragelse af politikere, fagpersoner og 

brugere i fremtidige rammeaftaleprocesser 
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Hvad siger brugerne og fagpersonerne?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Brugerne siger 

• Etablering af et kompetencecenter. Et kompetencecenter 

der fastholder, udvikler og formidler faglige 

metoder/redskaber til de relevante tilbud i regionen 

• Der var særligt et udtryk om, at der for hver målgruppe 

skulle formuleres en mini-strategi der var baseret på en 

række valg omkring hvilken type af samarbejde der 

matchede den enkelte målgruppe samt faglighed, 

økonomi, udvikling mv. 

 

Fagpersonerne siger 

• Mere forpligtigende samarbejde om tilbud enten på tværs 

af alle kommuner eller i klyngesamarbejder af 3 til 4 

kommuner  - fx nye målgrupper – borgere med 

dobbeltdiagnoser 

• Samarbejde om de mest komplekse autister 

• Der ønskes mere samarbejde om metodeudvikling og 

udviklingsprojekter 

 

 

 
Brugerne siger 

• Vi ønsker mere dialog om udviklingen og mulige løsninger 

– gerne i dialogbaserede forpligtigende samarbejder 

• Vi ønsker fokus på overgange mellem myndighed og tilbud 

og mellem fx psykiatriske afdeling og kommunale tilbud 

• Vi ønsker mere fokus på individuelle mål, handleplaner  og 

rehabilitering  

 

Fagpersonerne siger 

• Den direkte brugerinddragelse fungerer på det 

enkelte tilbud – men skal styrkes. 

• Der ønskes et bedre samspil mellem myndighed og 

udfører –  ny styringsdialog i rammeaftalerne, som 

indeholder en kontinuerlig justering af tilbud ud fra 

en forventning om, at borgeren har udviklet sig. 

 

 

 Brugerne siger 

• Større videndeling mellem kommuner. Det blev foreslået at 

der skete en mere systematisk videndeling mellem 

kommunerne i regionen. Videndeling forstås meget bredt 

og kan både være fagligt eller i forhold til 

arbejdstilrettelæggelse mv.) 

Fagpersonerne siger 

• Solidariske samarbejdsmodeller på tværs af kommuner 

• Kigge på positive incitamenter: Tomme pladser. Jo dygtigere, jo 

hurtigere bliver vi arbejdsløse 

• Kommuner kan specialisere sig inden for hver deres område, så alle 

har en specialistviden, hvormed kommunerne kan hente viden i 

deres nærområde, og rammeaftalen kan således forpligte, hvor 

specialiseringen sker. 

 

 

 

 

 

 

Fagpersonerne siger 

• Flerårige rammeaftaler med faglig fleksibilitet i tilbud, som tager 

højde for, hvis kommunens behov ændres 

• Politisk forpligtelse i rammeaftalerne 

 

 

 

 

Brugerne siger 

• Vi ønsker at blive inddraget tidligt i processen for at være 

med til at formulere indhold i rammeaftalen 

• Fælles evaluering af udvalgte temaer/indsatser. Mål-

Ressourcer-Resultater. (For at få en bedre viden om hvilke 

sociale indsatser der virker.) 
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Aktuelle fokusområder 

 

Fokusområder i rammeaftale 2017 

 

• Proces for fornyet politisk grundlag for 

rammeaftale 2018 – ny 

 

• Kommunikationsområdet – fortsat fra  

2016  

 

• Økonomi – fortsat fra 2016 

 

• Hjemløshed/Socialt udsatte - ny 

 

• Psykiatriområdet - Bedre kvalitet i støtten 

til borgere i grænseområdet mellem 

psykiatri-, socialpsykiatrisk- og 

misbrugsområdet og som har voldelig 

risikoadfærd - ny 

 

 

 Fokusområder i rammeaftale 2018 

• Hvad skal være den politisk definerede 

retning for det specialiserede 

socialområde i rammeaftalen?  

 

• Hvad er ambitionsniveauet for et styrket 

samarbejde?  

 

 

I har ordet!  



15 

Drøftelse af fokusområder 

FREDAG D. 7. APRIL 2017 



16 

Drøftelse af fokusområder – før kaffepausen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

•   I bedes bordvis diskutere de fokusområder og underliggende fokuspunkter. Prioriter 

   mellem fokusområderne Styrket samarbejde, Brugerinddragelse og Styring.    

 

 

•    Diskutere bordvist fokuspunkterne i det højst prioriterede fokusområde(20 min).  

    

   Vælg de vigtigste fokuspunkter som I ønsker der skal arbejdes med i rammeaftale  

   2018 eller tilføj hvis der mangler de rigtige fokuspunkter. 

 

 

•    Diskutere bordvist fokuspunkterne i det 2. højst prioriterede fokusområde(15 min) 

 

       Vælg de vigtigste fokuspunkter som I ønsker der skal arbejdes med i rammeaftale  

       2018 eller tilføj hvis der mangler de rigtige fokuspunkter. 

 

 

 

 

   

1 

2 

3 
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Coffee break 



18 

Drøftelse af fokusområder – efter kaffepausen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

•   Placer de prioriterede fokuspunkter fra den foregående diskussion i den udleverede matrix  

  (10 min) 

 

 

•   Beskriv bordets 2 til 3 prioriterede fokuspunkter på de udleverede A3  

  plakater (15 min) 

 

 

•   Vælg en repræsentant for bordet der i plenum præsenterer det højest  

   prioriterede fokuspunkt og begrund kort.  

1 

2 

3 

Prioritering 

MÆRKBAR POSITIV FORSKEL 

FOR BORGERE OG PÅRØRENDE
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Opsamling på prioriterede 

fokusområder 

FREDAG D. 7. APRIL 2017 
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1. Mentimeter måling  
FREDAG D. 7. APRIL 2017 

  

KODE  

86 73 42 

GÅ TIL 

 www.menti.com 

http://www.menti.com/
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2. Mentimeter måling  
FREDAG D. 7. APRIL 2017 

  

KODE  

 

GÅ TIL 

 www.menti.com 

http://www.menti.com/
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Den videre proces herfra 

FREDAG D. 7. APRIL 2017 
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 Rammeaftalen skrives  

 Involvering af dialogforum 

 Udkast til rammeaftale inklusiv output fra 

den politiske temadag behandles på 

administrativt og politisk niveau i K17 og 

KKR  

 Sendes til godkendelse i Kommunerne og 

regionsråd 

Den videre proces herfra 

Godkendelsesproces  Udarbejdelse af oplæg til rammeaftale 

2018 

Afholdelse af Politisk 

temadag 

 Rammeaftalen 

godkendes i 

kommunerne 

 Rammeaftalen for 2018 

sendes til 

Socialstyrelsen senest 

15. oktober 2017  

 

April 2017 Maj-juni 2017 August-oktober 2017 

FASER 

AKTIVITETER  Prioritering og fokusering af 

fokusområder 
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Afrunding  

FREDAG D. 7. APRIL 2017 
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Tak for i dag 


