Program for direktør- og chefmøde om kommunernes økonomi, samarbejde
med Absalon, projekter pt og fremadrettet arbejde med Rammeaftale 2023-24
24/6-2022, kl. 9-12 og Frokost, Kulturnariet, Søndergade 12A, 4690 Haslev
Kære direktører og chefer på det specialiserede socialområde – børn og voksne
Hermed program for dialogmøde om økonomi, kompetenceudvikling og rammeaftale 2023-24:
Formålet med mødet er dialog om aktuelle temaer og projekter samt arbejdet med
rammeaftale 2023-24 og særlige opmærksomhedspunkter og ønsker mv. fra kommunerne:
• Status for kommunernes økonomi og resultater fra ny analyse af udgiftsudviklingen
• Eksempel på tværkommunalt samarbejde i praksis på psykiatriområdet
• Drøftelse af arbejdet med rammeaftale 2023-24 og hvad der er vigtigt for kommunerne
• Resultater fra afdækning af kompetencebehov og kompetenceudvikling i kommunerne
Dialogmødet er startskuddet på arbejdet med Rammeaftalen 2023-24, hvis overordnede
formål er at sikre at der er de nødvendige indsatser og tilbud til borgerne på det specialiserede
social- og undervisningsområde i kommuner og region. KKR Sjælland har bakket op om
styregruppens og K17’s indstilling om at forlænge rammeaftalens fokusområder til 2023-24
(med mulighed for suppleringer), da de fortsat er relevante og arbejdet forsinket pga. Covid.
Program:
8.45 Ankomst og morgenkaffe med brød
9.00 Velkomst, program og indledning v/ formand for styregruppen, Rammeaftale Sjælland
9.10 Oplæg om kommunernes økonomi: Økonomiaftale på socialområdet og præsentation af
resultater fra KL’s analyse i 21 kommuner v/ Hans Andersen KL samt spørgsmål og drøftelse:
• 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?
10.10 Kaffepause
10.35 Oplæg om Recoveryhøjskole-tværkommunalt samarbejde v/ Anne Billekop, PsykInfo, RS
10.35
•
•
•
•
•
•

Fokusområderne i Rammeaftale 2021-22 → 2023-24 v/styregruppen
1. Styrket mellemkommunalt samarbejde
2. En sammenhængende psykiatriindsats
3. Styrket samarbejde med borgere og pårørende
4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt
5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud
6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

10.50 Gruppedrøftelse: Fokusområder i Rammeaftale 2023-24 og kommunernes behov/ønsker
• Hvilke(t) fokusområde(r) tænker I, vi skal have størst fokus på i rammeaftale 2023-24?
• Kommunernes behov for analyser og hvilke skal Rammeaftale Sjælland finansiere?
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

