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Fokusområde Mål Indhold Ønskede resultater 

1. Styrket 
mellemkomm
unalt 
samarbejde 
 

• 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.  

• Fokusområdet handler om muligheder og vilkår 
for et tættere samarbejde, og samarbejdet 
omfatter som minimum beskyttelse og udvikling af 
de mest specialiserede tilbud/faglige miljøer og kan 
også omfatte bredere temaer, hvor kommunerne og 
regionen kan drage nytte af fællesskabet. 
• Tættere samarbejde om beskyttelse af højt 

specialiserede fagområder/miljøer på tværs af alle 
kommuner.  

• At der er aftalt en række konkrete områder, hvor 
samarbejdet er styrket, og borgeren som resultat heraf 
modtager et bedre og mere kvalificeret tilbud.  
• At der er etableret et samarbejde målrettet køb ved private 
tilbud, der sikrer borgeren et bedre og mere målrettet tilbud. 
 

2. En 
sammenhæng
ende indsats 

for borgere 
med psykiske 
vanskelighede
r 
 

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

væsentlige psykiske 
vanskeligheder styrkes. 
 

• På det politiske niveau i KKR Sjælland skal 
forventningerne til forløbenes sammenhæng og 
koordination tydeliggøres, og på det administrative 

og udførende niveau skal disse forventninger 
omsættes i praksis. 
• For at sikre, at fokusområdet får det rette indhold 
og sætter ind, hvor udfordringerne for at etablere 
sammenhængende forløb er mest udfordret, 
indledes fokusområdet med at afdække og 
identificere de typer af forløb eller overgange som 

er mest udfordret. 

• At der er afdækket og identificeret de områder, hvor 
sammenhængen eller overgangene for borgere med psykiske 
vanskeligheder er mest udfordret i KKR Sjælland. 

• At det politiske niveau, bruger- og pårørendeperspektiver 
samt de fagprofessionelle oplever sig inddraget i en 
vurdering heraf.  
• At der er iværksat konkrete udviklingsforløb på basis af 
denne viden og at disse udviklingsforløb leverer opdaterede 
forløbsbeskrivelser eller opdaterede samarbejdsmodeller, 
som styrker sammenhængen eller forløbene for borgere med 

psykiske vanskeligheder. 

3. Styrket 
samarbejde 
med borgere 
og deres 
pårørende 

 

• 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.  
 

Inddragelsen af brugernes og deres pårørendes 
perspektiver inddrages på to måder:  
• For det første fortsættes dialogen mellem det 
politiske niveau og brugerens repræsentanter i form 
af Dialogforum og handicapråd. 

 • For det andet gælder, at brugerne og deres 
pårørende som grundprincip inddrages i KKR 
Sjællands udviklingsarbejde, og at deres 
perspektiver indgår i tværgående 
seminarer/kompetenceudvikling. 

• At man i udviklingsaktiviteter, tværgående 
kompetenceudvikling og seminarer får brugernes og 
pårørendes perspektiver tænkt tydeligt med og inddraget.  
• At brugernes og pårørendes perspektiv i arbejdet er med til 
at skabe positive forandringer i samarbejdet til gavn for både 

brugere, pårørende og fagprofessionelle.  
• At Dialogforum, de lokale Handicapråd og det politiske i 
KKR Sjælland får etableret en kontinuerlig dialog om 
udviklingen og retningen for det specialiserede social og 
specialundervisningsområde. 

4. Praksisnær 
metodeudvikli

ng og 
videndeling 
om effekt 
 

• 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. 

• Fortsat udvikling og videndeling inden for 
praksisnære faglige metoder som fx recovery-

orientering..  
• Udvikling og deling af konkrete metoder og 
redskaber til inddragelse af brugerne i 
myndighedsarbejdet og i det enkelte samarbejde.  
• Fælles redskaber/metoder til beskrivelse af 

progression, effekter og resultater af specifikke 
indsatser, der kan understøtte en styrket 
evalueringskultur. 

• At der er sket en øget tværkommunal videndeling og 
kompetenceudvikling  

• At brugernes og pårørendes perspektiv i arbejdet er med til 
at skabe positive forandringer i samarbejdet til gavn for både 
brugere, pårørende og fagprofessionelle  
• At der er udviklet fælles tilgange til fælles udfordringer, fx 
et styrket fokus eller fælles metode til at foretage opfølgning 

på progressionen for borgere i midlertidige botilbud (SEL § 
107). 
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Fokusområde Mål  Indhold Ønskede resultater 

5. Afdækning 
af kapacitet 
og behov for 
tilbud   
 

• 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.  

 

• Fokusområdet tager afsæt i en samlet analyse af den aktuelle tilbudsvifte og 
kapacitet som grundlag for en prognose af behov for sociale tilbud fremadrettet i 
KKR Sjælland. 
• Denne analyse skal virke som grundlag for en strategisk drøftelse og en politisk 
dialog om antal, type og indhold af de fremtidige tilbud. Analysen skal virke som 
grundlag for en drøftelse om, hvor man i KKR Sjælland kan samarbejde tættere om 

tilbuddene eller, at KKR Sjælland fx udbyder et tilbud (afdækket behov), og at en 

kommune eller en klynge af kommuner påtager sig at etablere dette tilbud. 
• Analysen skal også indeholde et element om, hvad man som køber forventer et 
socialt tilbud skal kunne fremadrettet, fx stille sine ydelser til rådighed matrikelløst. 
Herunder også hvilke samarbejdsformer eller samarbejder der er mulige 
mellemkommunalt. 

• At kapacitetsanalysen og 
prognosen gennemføres.  
• At der med afsæt i den 
eksisterende kapacitet og prognose 
for fremtidige behov af sociale 
tilbud sikres en bedre 

kapacitetsudnyttelse og etableres 

mere målrettede tilbud for 
borgerne, herunder også øgede 
mellemkommunale samarbejder om 
den nødvendige kapacitet. 

6. Bedre 
styringsdata 
og 
ledelsesinfor
mation 

 

• Vi ønsker at øge 
gennemsigtigheden på 
det specialiserede 
social- og 
specialundervisningsom

råde 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. 

Udgiftspresset er fortsat stort på hele det specialiserede social- og 
specialundervisningsområde. Derfor er der behov for at styrke gennemsigtigheden 
for at øge eller synliggøre styringsmulighederne og sikre mest effekt for de afsatte 
ressourcer: 
• VIVE analyser forventes gentaget, om end med en lavere frekvens. Styringsdelen 

skal beskrive og håndhæve principperne for finansiering, øge gennemsigtigheden af 
tilbuddenes takster og aftaler om køb og salg (herunder standardkontrakter) af 
pladser for kommunale og regionale tilbud i den sjællandske region. 
• Fortsat udbredelse af KKR Sjællands standardkontrakt for at øge gennemsigtighed 
og ensartede metoder med køb og salg af pladser.  
• Bestik af den kommende revision/opdatering af takstbekendtgørelsen samt hurtigt 
omsætte de elementer, der øger gennemsigtigheden.  

• Muligt samarbejde omkring indkøb eller større fælles udbytte af de lokale 
forhandlingskonsulenter, som mange kommuner har ansat. 

• At gennemsigtigheden i 
samarbejdet om køb og salg af 
pladser (herunder takster) i KKR 
Sjælland øges.  
• At datakvalitet og 

gennemsigtighed på det 
specialiserede social og 
specialundervisningsområde øges, 
fx gennem øget 
anvendelse/udbredelse af KKR 
Sjællands standardkontrakt.  
• At sikre bedre effekt af de købte 

pladser gennem et styrket 
samarbejde. 

 
 
 

 
 
 
  



 
  



 

 


