
Dialogmøde med borgere, politikere og pårørende 

på det specialiserede socialområde i kommunerne i 

Region Sjælland 7/4, 16-19, Ringsted Kongrescenter

• Hvordan kan vi sammen styrke samarbejdet 
mellem kommune og borger?

• m standardkontrakter på børne-
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Program for Rammeaftale Sjællands Dialogmøde om styrket 

samarbejde med borgere og pårørende:

• 16.00 Velkomst, program og indledning til dialog om samarbejde med brugere og pårørende  

v/formand for KKR Sjælland og næstformand for styregruppen Rammeaftale Sjælland 

• 16.15 Oplæg om Slagelse Kommunes medborgerpolitik: Inddragelse og samskabelse:

Proces, indhold, erfaringer og spørgsmål v/ repræsentanter for de involverede

• 17.00 Kaffepause 

• 17.15 Gruppedrøftelse ved bordene:

Muligheder for styrket samarbejde mellem kommune og borgere?

Muligheder for øget inddragelse af borgere, brugere og pårørende?

• 18.00 Gruppefremlæggelse og opsamling i plenum

• 18.45 Videre proces: Hvad kan vi tage med os hjem og fortsætte den gode dialog om?

• 19.00 Tak for i dag og sandwich! om standardkontrakter 2



Velkomst 

v/formand for KKR Sjælland Mikael Smed 

• Formålet med mødet er fælles dialog og drøftelse af, hvordan vi sammen får styrket samarbejdet 

mellem kommunen og borgere og pårørende for at skabe størst mulig værdi sammen for 

borgerne og kommunerne i indsats og tilbud. 

• m standardkontrakter på børne-

3



Indledning til dialog om samarbejde med brugere og pårørende  

v/Næstformand for styregruppen Rammeaftale Sjælland, Allan Ruders

Dialogmødet er et vigtigt led i arbejdet med Rammeaftale Sjælland 2021-22], hvor der bl.a. arbejdes med 

fokusområdet: Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende.

Målet er: ”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 specialundervisnings-område”.

Rammeaftalens 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. 

Rammeaftale 2021-22 har 6 fokusområder som temaer der arbejdes med

Fokusområder 2021-22 forventes forlænget til 2023-24

• standardkontrakter på børne-
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Rammeaftale Sjælland 2021-2022 organisering

K17 KKR Sjælland

Faglige Netværksgrupper:
- Voksne sindslidende

- Voksne handicappede
- Børn og unge

- Økonomigruppen
l

Styregruppen
9 Fagdirektører/chefer
2 Kommunaldirektører

17 Kommuner og Region Sjælland 
Handicapråd
Udsatteråd

Byråd og Socialudvalg

KKR 
dialogforum

Handicaporgani
sationer

Tværregionalt 
Koordinationsforum i KL

Rammeaftalesekretariat



Rammeaftale Sjælland 2021-2022 indhold

Lovbestemt politisk aftale på det specialiserede socialområde mellem Sjællands 17 kommuner –

Udvikling
Faglig udvikling og Kapacitet

Styring:
Rammer for køb/salg og Takster

6 Fokusområder 2021-22 om Udvikling og Styring:
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 vidensdeling om effekt
5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud
6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

Formål: Forsyningssikkerhed: Rette indsatser og tilbud 
Politisk:”Udvikle socialområdet så det tager afsæt i brugernes ressourcer og drømme”

Proces : Inddragelse af politikere, handicapråd og direktører primo-medio 2020  
Aftale er vedtaget i kommunerne senest 1/12



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.” 

Indhold: 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.

Resultater: 

• 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 specialundervisningsområdepå børne- 7



Medborgerpolitik i Slagelse 

Oplæg om Slagelse Kommunes medborgerpolitik som eks. på 

inddragelse og samskabelse: Proces, indhold og erfaringer v/ 

repræsentanter for de involverede bl.a. handicapråd, kommune 

og tilbud som indledning til drøftelse og efterfulgt af spørgsmål 

www.slagelse.dk



KAFFEPAUSE!

• m standardkontrakter på børne-
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Gruppedrøftelse ved bordene: Muligheder for styrket samarbejde og inddragelse? I

Muligheder for styrket samarbejde mellem kommune og borgere?

Mulige modeller for samarbejde mellem borgere 
og politikere og mellem kommunen og 
brugere/pårørende både de organiserede i 
handicap/udsatteråd og ikke-organiserede?

Muligheder for øget inddragelse af borgere, brugere og 
pårørende?



Gruppedrøftelse ved bordene: Muligheder for styrket samarbejde og inddragelse? II

Hvordan møder vi sammen fælles udfordringer og hvordan får vi 
forenet kræfterne i samarbejdet mellem kommunen og 
brugere/pårørende i løsningen af udfordringerne? 

Hvordan kan samarbejdet styrkes og hvad kan vi gøre i 
fællesskab for kvalitet i samarbejdet og kvalitet i indsats 
og tilbud?

Hvordan skaber vi sammen den bedste vej for samarbejdet 
mellem kommunen og borgerne og hvordan samarbejder vi 
bedst muligt lokalt?
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OPGAVEN
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/
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/
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Diskuter: Muligheder for styrket samarbejde mellem kommune  
og borgere og øget inddragelse af borgere, brugere og pårørende:

• Hvordan møder vi sammen fælles udfordringer og hvordan 

får vi forenet kræfterne i samarbejdet mellem kommunen og 

brugere/pårørende i løsningen af udfordringerne? 

• Hvordan skaber vi sammen den bedste vej for samarbejdet 

mellem kommunen og borgerne og hvordan samarbejder vi 

bedst muligt lokalt?

• Hvordan kan samarbejdet styrkes og hvad kan vi gøre i 

fællesskab for kvalitet i samarbejdet og kvalitet i indsats og 

tilbud?

• Mulige modeller for samarbejde mellem borgere og 

politikere og mellem kommunen og 

brugere/pårørende både de organiserede i 

handicap/udsatteråd og ikke-organiserede?



Gruppefremlæggelse og opsamling i plenum 

• m standardkontrakter på børne-
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Videre proces I: Hvad kan vi tage med os hjem og 

fortsætte den gode dialog om?

F.eks. Idekatalog, eksempelsamling, pilotprojekter/forsøg mv? 

• på børne-

Videre Proces II:

Rammeaftalens 6 Fokusområder for 2021-22 forventes forlænget til 2023-24:

Fokusområde 3: Styrket samarbejde med borgere og pårørende forventes også i 2023-24

August: Dialogmøde om rammeaftale 2023-24 med politikere, handicaprepræsentanter og direktører – vi ses! 

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



Tak for i dag og vi ses til august!
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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