
Program for direktør og chefmøde på det 

specialiserede socialområde i kommunerne i Region 

Sjælland 24/6, 9-12, Kulturnariet, Haslev

• Hvad er særligt i fokus og relevant for kommunerne 
og ift. rammeaftale 2023-24 og fokusområderne

• Hvor har kommunerne størst analysebehov?

• Hvilke analyser mv. skal Rammeaftale Sjælland finansiere?

• m standardkontrakter på børne-
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Velkomst v/styregruppeformand Thomas Knudsen 

Formål: Dialog om aktuelle temaer, projekter og arbejde med rammeaftale 2023-24 

og særlige opmærksomhedspunkter og ønsker mv. fra kommunerne:

* Status for kommunernes økonomi og udgiftsudvikling

* Eksempel på tværkommunalt samarbejde i praksis på psykiatriområdet

* Drøftelser af arbejdet med rammeaftale 2023-24 og hvad der er vigtigt for kommunerne

* Resultater fra afdækning af kompetencebehov og kompetenceudvikling

. 

• m standardkontrakter på børne-
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Program direktør– og chefmøde om kommunernes økonomi, 

samarbejde med Absalon og arbejde med rammeaftale 2023-24:

• 9.00 Velkomst, program og indledning v /formand for styregruppen Rammeaftale Sjælland 

• 9.10 Oplæg om kommunernes økonomi: Økonomiaftale og resultater af KLs analyse

Oplæg, spørgsmål og drøftelse v/ Hans Andersen, KL

• 10.10 Kaffepause 

• 10.20 Fokusområderne i Rammeaftale 2021-22 -> 2023-24 v/ styregruppen

• 10.35 Oplæg om Recoveryhøjskole – tværkommunalt samarbejde v/ Anne Billekop, RS 

• 10.50 Gruppedrøftelse: Fokusområder i Rammeaftale 2023-24 og kommunernes behov/ønsker 

• 11.30 Kort fremlæggelse v/tovholdere, opsamling og videre proces for Rammeaftale 2023-24

• 11.45 Oplæg om kompetencebehov og kompetenceudvikling i kommunerne v/ PH Absalon

• 12.00 Tak for i dag og frokost! 3



Kommunernes økonomi: Økonomiaftale og KL’s analyse 

Oplæg, spørgsmål og drøftelse v/ Hans Andersen, KL

• Hvordan ser det samlet ud med kommunernes økonomi jf. ØA mv. – nu og i 

fremtiden?

• Hvad driver udgifterne på det specialiserede socialområde (pris og/eller 

mængde mv.)? 

• Er der særlige områder ift. målgrupper og ift. offentlige versus private tilbud? 

• standardkontrakter på børne-
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KAFFEPAUSE!

• m standardkontrakter på børne-
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Recovery højskole – tværkommunalt samarbejde 

Oplæg, spørgsmål og drøftelse v/ Anne Mette Billekop, PsykInfo, Region Sjælland 

• standardkontrakter på børne-
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Fokusområderne i Rammeaftale 2021-22 -> 2023-24 v/styregruppen

Rammeaftale 2021-2022: 6 fokusområder 

(1-4 i udviklingsdel og 5-6 i styringsdel) 

Udviklingsdel:

• 1. Styrket mellemkommunalt samarbejde 

• 2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder 

• 3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende 

• 4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt 

Styringsdel:

• 5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud 

• 6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation 
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Fokusområde 1: Styrket mellemkommunalt samarbejde

Mål:

”For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og 

regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette 

kompetencer til borgere med behov for støtte. ”

Aktiviteter:

• Tværgående fokusområde

• Organisering med faglige netværksgrupper på tværs af kommunerne: Børn og Unge, Voksne handicappede, 

Voksne Sindslidende og Økonomigruppen

• Diverse faglige aktiviteter/arrangementer på tværs

• Recoveryhøjskole som eksempel på tværkommunalt samarbejde

• Senest samarbejde med Professionshøjskolen Absalon

børne-
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Fokusområde 2: Sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder

Mål:

Vi skal skabe bedre vilkår for at sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige 

psykiske vanskeligheder styrkes.

Aktiviteter:

Organisering med faglig netværksgruppe voksne sindslidende på tværs af kommunerne

Organisering sammen med regionen ift. de særlige pladser

Organisering med kobling til sundhedsområdet
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Fokusområde 3: Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende

Mål: ”Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, 

for at vi sammen kan udvikle og retningssætte på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.” 

Aktiviteter: 

DH-repræsentanter sidder i KKR-Dialogforum sammen med KKRs formandskab

Lokale handicapråd høres i forbindelse med rammeaftalen

Eks. på aktiviteter:

Dialogmøde med brugere, pårørende, handicaprådsrepræsentanter og politikere 7/4-2022

e-
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Fokusområde 4: Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt

Mål: ”

Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for 

brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige 

ressourcer. 

Aktiviteter: 

Diverse faglige arrangementer på tværs af kommunerne

Eks. 3 temadage om kompetenceudvikling indenfor hjerneskaderehabilitering bl.a. om kompetenceprofiler inden 

for neurorehabilitering

Senest samarbejde med Absalon om kompetenceafdækning og kompetenceudvikling 
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Fokusområde 5: Afdækning af kapacitet og behov for tilbud

Mål: ” Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for 

sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, 

hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde. ”

Aktiviteter: 

I forbindelse med udarbejdelsen af rammeaftalen spørges kommunerne om sammenhængen mellem udbud og 

efterspørgsel indenfor målgrupper og paragrafområder (bilag til rammeaftalen)

Iværksat analyse af kommunernes aktuelle behov og fremtidige behov for indsatser og tilbud:

Hvad er vanskeligt at købe?

Hvad forventes (vanskeligt at købe)?

Strategi for fremtidigt køb og samarbejde?

Metode: Fokusgruppeinterview med faglige netværk og også opmærksomhed på brug af private tilbud
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Fokusområde 6: Bedre styringsdata og ledelsesinformation

Mål: ” Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og 

special-undervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, 

aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb og salg af 

pladser. 

Aktiviteter: 

VIVE- analyser: Benchmark på børne og voksenområdet for kommunerne i region sjælland er gennemført 2015-

2019 : Pris, mængde og tid

Afventet KL’s analyse og direktør/chefmøde inden igangsætning af videre analyse

Hvilke analyser er relevante for os i kommunerne?

Hvilke analyser skal rammeaftale sjælland finansiere?

børne-
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Gruppedrøftelse ved bordene: Fokusområder i rammeaftale 2023-24 og behov/ønsker

Hvad er særligt i fokus og relevant for kommunerne 
og ift. rammeaftale 2023-24 og fokusområderne?

Hvor har kommunerne størst analysebehov?
Hvilke analyser mv. skal Rammeaftale Sjælland 
finansiere?

Hvilke(t) fokusområde(r) tænker I, vi skal have størst fokus på 
i rammeaftale 2023-24?
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OPGAVEN

6

/

2

7

/

Gruppedrøftelse: Fokusområder i Rammeaftale 2023-24 
og kommunernes behov/ønsker

Diskuter: Hvad er særligt i fokus og relevant for kommunerne? 
og ift. rammeaftale 2023-24 og fokusområderne?

• Hvilke(t) fokusområde(r) tænker I, vi skal have størst fokus på i 

rammeaftale 2023-24?

• Hvor har kommunerne størst analysebehov?

• Hvilke analyser mv. skal Rammeaftale Sjælland finansiere

• Andet relevant?. Behov, ønsker mv.?



Gruppefremlæggelse og opsamling i plenum 

• m standardkontrakter på børne-
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Videre proces for rammeaftale 2023-2024

Videre Proces II:

Rammeaftalens 6 Fokusområder for 2021-22 er forlænget til 2023-24 – opdatering af bilag mv. for 2023-24

Medio 2022: Administrativ behandling i styregruppen og K17

Medio-Ultimo 2022: Politisk behandling i KKR og kommunerne - godkendelse 1/12 og ikrafttræden 1/1-2023

Ultimo 2022: Dialogmøde om rammeaftale 2023-24 med politikere, handicaprepræsentanter og direktører:  

Fokus på hvordan rammeaftale 2023-24 og arbejdet med fokusområderne bedst muligt udmøntes



Kompetencebehov og kompetenceudvikling i kommunerne

Oplæg, spørgsmål og drøftelse v/ Professionshøjskolen Absalon

• Resultater fra afdækning af kompetencebehov i kommunerne

• Myndighed og udfører – Børn

• Myndighed og udfører - Voksne

• standardkontrakter på børne-
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Tak for i dag og frokost!
https://www.rs17.dk/

• Tema-/undervisningsdag om standardkontrakter på børne-

undervisningsdag om standardkontrakter på børne- og voksenområdet

Fredag den 24. januar 2020ag den 24. januar 2020
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https://www.rs17.dk/

• m standardkontrakter på børne-
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