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Til fagpolitikere, chefer og direktører på det specialiserede social- og undervisnings-

område i kommunerne i region Sjælland og Region Sjælland.  

Indbydelse til fagligt symposium om det specialiserede socialområde 

KKR afholder fagligt symposium om det specialiserede socialområde i ar-

bejdet med realisering af Rammeaftalen 2018-2020. Fokus er ungeområ-

det: Psykiatri og misbrug. Formålet er, på baggrund af faglige input, at 

drøfte fælles udfordringer og komme med bud på hvordan kommunerne 

kan arbejde sammen om løsninger, udvikling, faglige strategier og visio-

ner for området.  

 

Der vil være oplæg fra Region Sjælland, Statens Institut for Folkesund-

hed samt kommunale praksiseksempler og fælles drøftelser. Som indled-

ning til drøftelserne præsenterer styregruppen pointer og perspektiver fra 

møderne med de kommunale chefer i foråret 2019, hvor der bl.a. blev 

drøftet udvikling og styring. Som afslutning på mødet redegøres for det 

kommende arbejde i rammeaftalesamarbejdet frem til det årlige politiske 

statusmøde 29/11, der i år også vil blive opstarten på arbejdet med den 

næste rammeaftale 2021-2022  

 

Mødet afholdes::   

Onsdag den 21. august 2019 kl. 10-14 i Ringsted Kongrescenter, 

Nørretorv 55, 4100 Ringsted,  

 

Det faglige symposium afvikles med følgende program: 

09.30 Ankomst og morgenkaffe med brød 

10.00 Velkomst v/ Niels Hörup, Formand KKR Sjælland 

10.10 Udfordringer på ungeområdet: Psykiatri og misbrug  

          v/ Region Sjælland: Vicedirektør Dorthe Juul Lorenz  

             og overlæge Jesper Pedersen 

          v/ Vibeke Koushede, Statens institut for Folkesundhed   

11.30 Udvikling, behov & løsninger på ungeområdet: Psykiatri og misbrug  

          Kommunale eksempler: v/ Slagelse og Holbæk Kommune               

12.00 Let frokost 

12.30 Præsentation af pointer og perspektiver fra kommunemøder 2019 

          v/ Thomas Knudsen, Styregruppen for Rammeaftale Sjælland 

13.00 Drøftelse af fælles løsninger og forpligtende samarbejde  

13.50 Videre samarbejde om rammeaftalen og fokusområderne 2019-  

          2020 2019-20 v/ Styregruppen 

 

Tilmelding via Outlook eller til Povl Skov, Sekretariatet for Rammeaftale 

Sjælland, på email: posko@slagelse.dk senest den 13. august 2019.  

Endeligt program og deltagerliste lægges på hjemmesiden 14. august: 

www.rs17.dk/arrangementer 

 

Med venlig hilsen  

 

Niels Hörup, Formand KKR Sjælland, Borgmester Solrød Kommune    

                

 

Link: https://rs17.dk/media/14996/rammeaftale_sj_lland_2018-2020.pdf 
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