
Program for drøftelse om rammeaftale 2018- 2020 på 
det specialiserede social- og undervisningsområde 
Fredag 26. oktober 2018 kl. 9.30-12.30 med efterfølgende frokost,  
På Scandic Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde 
 
Kære udvalgsmedlemmer, medlemmer af det regionale dialogforum, handicaprådsrepræsentanter og direktører 

 
Rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde er som noget nyt 3-årig og gælder for 2018, 2019 
og 2020.  Aftalen er resultat af en proces med inddragelse af politikere, brugere og fagpersoner i 2016 og 2017.  
Aftalen sætter rammen for kommunernes samarbejde på det specialiserede socialområde for 2018-2020. 
 
Formålet med mødet er at drøfte arbejdet med den 3-årige rammeaftale og den videre proces. 
Herunder vil der være særlig fokus på at drøfte arbejdet med rammeaftalens fokusområder bl.a. om 
brugerinddragelse, forpligtende samarbejde, videndeling, metodeudvikling og styring. Endelig vil VIVE vil fremlægge 
resultaterne af deres økonomianalyse på børne- og voksenområdet i kommunerne i region Sjælland.  
 
Til at starte diskussionerne gives en indsigt i processen med rammeaftalen 2018-2020 og fokusområderne samt 

resultater fra VIVEs økonomianalyse på socialområdet. Mødet faciliteres af Implement. 
 

 

Dagsordenspunkt 

9.00 Ankomst og morgenkaffe med brød 

09.30 Velkomst og dagens program samt proces med rammeaftale 2018-2020 

, v/ Niels Hörup, formand KKR Sjælland og borgmester Solrød Kommune 

9.45 Økonomianalyse af det specialiserede socialområde i region Sjælland  

v/ Hans Kloppenborg, projektleder og Kasper Lemvigh, seniorprojektleder, VIVE 

https://vive.dk/2018/08/flere-udgifter-til-socialomraadet-i-region-sjaelland/ 

10.15 Kommunernes indbyrdes dilemmaer v/ Styregruppen for Rammeaftale Sjælland og Implement 

 Køber/sælger perspektivet,  

 Specialisering/afspecialisering   
 Indbyrdes forpligtelse og fælles ansvar ift. de kommunale tilbud 

10.40 Gruppedrøftelse af faglige temaer og styringstemaer fra rammeaftalens fokusområder  v/ Implement 

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 videndeling om effekt. 

5. Vidensdeling om styring,  

6.Styringsdata og information,  

7.Stigende behov for støtte 

http://rs17.dk/media/13347/rammeaftale_14.06.17.pdf 

11.40. Paneldebat med politikere og brugerrepræsentanter i plenum  

12.10 Opsamling af prioriterede temaer og emner for implementeringen af fokusområderne i plenum 
v/ Inger Marie Vynne, Kommunaldirektør Lejre Kommune  

12.20 Tak for i dag v/ Tina Boel formand for udvalget for Social og Psykiatri, Region Sjælland 

12.30 Frokost. 

 

Med venlig hilsen  

Borgmester Niels Hörup                                                                Borgmester Carsten Rasmussen, 
Formand KKR Sjælland    Næstformand for KKR Sjælland 

 

https://vive.dk/2018/08/flere-udgifter-til-socialomraadet-i-region-sjaelland/
http://rs17.dk/media/13347/rammeaftale_14.06.17.pdf

