
Fagligt symposium om rammeaftale 2018-2019

Baggrund og formål:

• Involverende og engagerende proces for implementering  af rammeaftale 
2018-2019

• Ønske om at involvere den strategiske ledelse mere og tidligere

• Faglig inspiration: Oplæg om recovery og din indgang

• Drøftelse og udmøntning af rammeaftalens fokusområder

• Vidensopbygning og deling mellem nøglepersoner med fagligt og 
økonomisk ansvar

• Lægge sporene for det kommende tværkommunale samarbejde mellem 
alle 17 kommuner



Fagligt Symposium - Rammeaftale Sjælland 
9. februar 2018 kl. 9.00-12.00

9.00 Velkomst, indledning og dagens program v/

Vini Lindhardt formand Styregruppen Rammeaftale Sjælland

9.15 Recovery og ”Din indgang” v/

Finn Juliussen Specialkonsulent Socialstyrelsen 

Annemarie Zacho-Broe direktør Fredericia kommune

10.30 Kaffepause

10.40 Drøftelse af Rammeaftalens fokusområder i udviklingsstrategien v/ 
Christian Harsløf, næstformand Styregruppen Rammeaftale Sjælland 

11.40 Orientering fra Styregruppen Rammeaftale Sjælland

- Den videre proces ift. rammeaftale 2018-2019 og arbejdet med 
fokusområderne i styringsaftalen v/Slagelse

- Samarbejde med Sundhedsaftalen v/ Slagelse

- Særlige pladser på psykiatriområdet v/ Roskilde

- Samråd for domfældte udviklingshæmmede v/ Næstved

- Nyt fra Socialtilsyn Øst v/ Holbæk 

12.00 Frokost



Fælles mål og principper
1. At alle kommuner arbejder for, at tilbuddenes indhold og metodeanvendelse løbende udvikles og svarer til 
god praksis på området. 

2. At kommunerne på tværs drøfter kvalitetsudvikling, sammenhæng mellem pris og effekt, den samlede 
tilbudsportefølje m.v. 

3. At såvel brugerkommuners overvejelser om ændringer i indsats og brug af tilbud m.m. som 
driftskommuners overvejelser om etablering af nye tilbud eller ændring/nedlæggelse af eksisterende tilbud 
drøftes så tidligt som muligt mellem driftskommune og brugerkommune(og om nødvendigt i KKR-regi).

4. At det drøftes i KKR-regi hvilke områder/tilbud, der skal samarbejdes om.  

5. At indgåelse af forsyningsaftaler eller lignende mellem to eller flere kommuner også skal inddrage hensyn 
til, at aftalen giver mulighed for hensigtsmæssig opgaveløsning for kommunerne i området som helhed.  

6. At aftaler om køb/salg af pladser og andre ydelser bør afbalancere såvel sælgerkommunens økonomi som 
køberkommunens hensyn. 

7. At driftsherren vedstår sig ansvaret for, at det enkelte tilbud drives økonomisk effektivt.  



Organisation Rammeaftale Sjælland - det specialiserede social- og undervisningsområde

Socialstyrelsen:
Overvågning af målgrupper, centrale udmeldinger og evt. driftspålæg

K17 
K-direktører

KKR Sjælland
Politikere

Netværksgrupper:
- Voksne sindslidende

- Voksne handicappede
- Børn og unge

- Økonomigruppen
- Udbydernetværk kommunikation

Arbejdsgrupper:
- Socialt udsatte/hjemløshed

Andet:
- Ekspertpanel

-

Styregruppen
8 Fagdirektører/chefer
3 Kommunaldirektører

17 Kommuner og 
Region Sjælland 

KKR dialogforum
Handicaporganisa-

tioner

Tværregionalt 
Koordinations

forum i KL

Rammeaftalesekretariat

Direktører på socialområdet



Rammeaftale Sjælland 

• Rammeaftalen er det væsentligste tværkommunale instrument til 
koordinering og samarbejde på det specialiserede socialområde 

• Rammeaftalens fokus er forsyningssikkerhed, udvikling og styring

• Det er fællesskabets ansvar at sikre, at der er de nødvendige pladser

• Kommunerne er både købere og sælgere og disse hensyn skal 
afbalanceres i et godt samarbejde

• Fokusområderne forpligter med fokus på faglig udvikling og styring og skal 
udmøntes i praksis



Indhold – Rammeaftale Sjælland- det specialiserede social- og undervisningsområde

Rammeaftale 2018-19        Økonomi og samhandel

Udviklingsstrategi:
Faglig udvikling

kapacitet

Styringsaftale:
Rammer for køb/salg

Effektiviseringsstrategi for 
styring af takst- og 
udgiftsudviklingen :

- Fælles fokus på styring 
af hele det specialiserede 

socialområde (børn og 
voksne. )

7 Fokusområder 
2018-19

Samlet økonomi
Takstbelagt område: 2, 7 mia. kr. 
Pladser : 6.700 – børne- og 
voksenområdet. 
Samlet udgiftsområde: 6. mia. kr. 

Stor samhandel  i regionen 
På børne- og voksenområdet bruger 
kommunerne
61 pct. af botilbudsudgifter på at 
købe tilbud hos andre (kommuner, 
regioner, private). 
Købsandel hos private er hhv. 36 og 
22. pct. 
Kommunernes indtægter fra salg til 
andre kommuner er stor. 

1.Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende
2. Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper
3. Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil
4. Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt
5. Vidensdeling om styring
6. Styringsdata og information
7. Stigende behov for støtte







Drøftelse af rammeaftalens fokusområder i 
udviklingsstrategien v/ Christian Harsløf

1. Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende 

2. Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper

3. Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil

4. Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt

Spørgsmål til drøftelse:

• Hvordan samarbejder vi med brugere og pårørende? (1)

• Hvordan skaber vi forpligtende samarbejde blandt (2) kommunerne?

• Hvordan sikrer vi fremtidigt godt samarbejde mellem køber og sælger? (2)

• Hvordan får vi de specialiserede tilbud til at omstille sig til de aktuelle behov? (3)

• Hvordan kommer man fra ord til handling ift. recovery? (4)



Udfordringer og muligheder på socialområdet i en rammeaftalekontekst 

Økonomisk pres
+ Flere og dyrere brugere

Minus tilsvarende indtægter

Dialog med 
brugerne

Innovation:
Fagligt 

Styringsmæssigt

Reduktion af omkostninger

17 Kommuner



Fokusområde 1: Borgeren først 
- Samarbejde med brugerne og deres pårørende

• Visitationsprocesser og indsatser starter hos borgeren og hans eller 
hendes netværk og pårørende.

• Fælles fokus på at starte hos borgeren, og for alvor forstå borgerens egne 
ønsker til en forandring som grundlag for at finde løsninger sammen.  

• Recovery og rehabilitering er centrale begreber i at udvikle socialområdet 
med afsæt i borgernes ressourcer og drømme. 

• Det skal ske både i samskabelsesprocesser med den enkelte borger, men 
også i relation til lokale og regionale beslutningsprocesser, 

• Der skal arbejdes med metoder, der afprøver og udvikler nye former for 
brugerinddragelse



Fokusområde 2:
Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper

• Hvis vi skal skabe fagligt attraktive og omkostningseffektive tilbud, der kan 
matche særligt udvalgte målgruppers behov, er det nødvendigt at styrke 
samarbejdet mellem kommunerne.

• Kommunerne forventes derfor, at afdække behov og muligheder for at 
udvikle specialiserede tilbud, der med fordel kan etableres på tværs af 
kommunegrænserne. 



Fokusområde 3: 
Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil 

• Vi kan blive bedre til at udbrede de enkelte kommuners 
specialkompetencer på tværs af kommunegrænserne. 

• Specialtilbud fx BOMI, Platangården eller Himmelev behandlingshjem skal 
udfordres til at udbrede kompetencer og arbejde mere ”ambulant”. 



Fokusområde 4:
Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt.

• Kommunerne skal styrke det fælles samarbejde i forhold til 
metodeudvikling, fx igennem fælles projekter

• Dette foregår allerede i nogen grad i kommunerne for eksempel i 
Vestsjælland, hvor 6 kommuner og psykiatrien i Region Sjælland er gået 
sammen om at etablere en recoveryskole i samarbejde med FOF og AOF. 



Spørgsmål til drøftelse: 

• Hvordan samarbejder vi med brugere og pårørende? (1)

• Hvordan skaber vi forpligtende samarbejde blandt (2) 
kommunerne?

• Hvordan sikrer vi fremtidigt godt samarbejde mellem køber 
og sælger? (2)

• Hvordan får vi de specialiserede tilbud til at omstille sig til de 
aktuelle behov? (3)

• Hvordan kommer man fra ord til handling ift. recovery? (4)



Gruppeinddeling: 

Gruppe 1: Borgeren først - samarbejde med brugerne og deres pårørende

Vini Lindhardt (tovholder), Jan Dehn, Mette Heidemann, Tina Mørk, Andreas 
Jegstrup, Povl Skov

Gruppe 2: Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper
Christian Harsløf (tovholder), Charlotte Houlberg, Rikke Jensen, Erik Pedersen, 

Henrik Harder, Anne Andersen

Gruppe 3: Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil 

Hanne Dollerup (tovholder), Peter Kjærsgaard, Dorthe Saabye, Allan Ruders, 
Karina Nørby

Gruppe 4: Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt.
Ulrik Schmidt Hansen (tovholder), Gitte Løvgren, Jakob Bigum Lundberg, 
Thomas Knudsen, Annie Røn



Orientering fra Styregruppen Rammeaftale Sjælland
- Proces rammeaftale 2018-19 og aktuelle sager 

Den videre proces ift. rammeaftale 2018-2019 og arbejdet med 
fokusområderne i styringsaftalen v/Slagelse:

• 5. Vidensdeling om styring 

• 6. Styringsdata og information 

• 7. Stigende behov for støtte.

Aktuelle sager:

• Samarbejde med Sundhedsaftalen v/ Slagelse

• Særlige pladser på psykiatriområdet v/ Roskilde

• Samråd for domfældte udviklingshæmmede v/ Næstved

• Nyt fra Socialtilsyn Øst v/ Holbæk 

• Afslutning: Næste møde mv.



Den videre proces ift. rammeaftale 2018-2019 
- Arbejdet med fokusområderne i styringsaftalen v/Slagelse

Proces rammeaftale 2018-2019 – fokusområder i udviklingsstrategien

• Faglige fokusområder drøftes i styregruppen med mødets pointer

• Nedsættelse af arbejdsgrupper

• Udarbejdelse af kommissorier

• Arbejde med fokusområder fra primo 2018

• Midtvejsstatus ultimo 2018

Fokusområder i styringsaftalen

• 5. Vidensdeling om styring 

• 6. Styringsdata og information 

• 7. Stigende behov for støtte.

• VIVE-analyse forår 2018 (benchmark børne- og voksenområdet)

• Kommunale redegørelser styringstiltag og takstændringer sommer 2018

• Direktørmøde om styringsinformation efterår 2018

• Arbejde med fokusområder fra medio 2018



Samarbejde med Sundhedsaftalen v/ Slagelse
-

• Ift. sundhedsaftalen skal skabes et samlet billede af organiseringen på hhv. 
sundhedsaftaleområdet og rammeaftaleområdet 

• Der er indledt en dialog med sundhedsområdet ift. at få afdækket og 
drøftet snit- og samarbejdsflader mellem de to områder.

• Der er afholdt 1. møde mellem sundhedsaftalens og rammeaftalens 
formandskab, hvor der blev drøftet samarbejde på fælles relevante 
områder indenfor socialområdet og sundhedsområdet med koordination 
og mulighed for videndeling og fælles initiativer mv. 

• Der indkaldes til fælles temamøde om rammeaftalen og sundhedsaftalen 
mellem de kommunale repræsentanter i sundhedsforum og styregruppen 
for rammeaftalen i ultimo april/primo maj, da der afholdes møde i 
sundhedsgruppen 20/5. 



Særlige pladser i psykiatrien v/ Roskilde

• Generelt god og tillidsfuld proces

• Særligt fokus på det faglige indhold på pladserne samt udskrivningskriterier

• Visitationsforum skal træde sammen til marts – kommunal repræsentant 
skal udpeges

• Der er udarbejdet et nyhedsbrev, så alle kan følge med i processen

• Fællesmøde og rundvisning på pladserne i Vordingborg d. 1. marts



Samråd for domfældte udviklingshæmmede v/Næstved

• Konstituerende møde den 29. Januar

• Udarbejdelse af kommissorium og vedtægter igangsat

• “Prøvesager” til en pris af 15.000 kr. Med henblik på endelige 
takstberegning

• Kick Off. for alle involverede kommuner den 11. April



Nyt fra Socialtilsyn Øst

v/ Holbæk



Afslutning

• Evt.

• Næste møde mv.

• Frokost 


