
Kick-off møde for rammeaftalen 2018  

FREDAG D. 25 NOVEMBER 2016 

Dialog om udvikling af rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde  
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08.30 VELKOMMEN OG DAGENS PROGRAM 

08.45 OPLÆG FRA POLITIKER OG FAGLIGE EKSPERTER 

09.30 TEMADRØFTELSER VED BORDENE 

10.00 PAUSE 

10.30 FAGLIGE SESSIONER 

11.00 DRØFTELSE VED BORDENE 

11.40 RAMMEAFTALEN SOM REDSKAB – VISIONER OG TEMAER 

11.55 PEJLEMÆRKER OG FOKUSOMRÅDER 

12.10 PANEL 

12.30 TAK FOR I DAG, OG HVAD ER PROCESSEN HERFRA 

12.35 FROKOST  

Dagens program  
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Kirsten Devantier  
Regionsrådsmedlem, 
Venstre (V) 

FREDAG D. 25 NOVEMBER 2016 
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Himmelev 
- et behandlingstilbud til børn & unge med autisme 
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Helhedstilbud 

 

Vi kan modtage børn og unge der har behov for døgntilbud  

 

Børn der bor hjemme, kan benytte Himmelevs skole, fra børnehaveklasse til 

10 klasse,  kombineret med et dagtilbud og aflastning 

     

Har barnet / den unge nogle mere krævende behov for at være skærmet, 

tilbyder vi et særligt specialiseret tilbud.  

 

Himmelev – et behandlingstilbud til børn og unge med autisme 
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Ophæve dilemmaet, forankret lokalt med et fagligt højt niveau. 

 

Lade specialiseringen følge barnet – de mest specialiserede institutioner/tilbud 

udvikler metoder som kan formidles/forankres lokalt. 

 

Medarbejdere fra de specialiserede tilbud udstationeres lokalt i kortere el. længere 

forløb. 

Børnene kommer på både den specialiserede institution, men har også forankring i 

et lokalt tilbud. 

Hjemtagelse af brugere og sikring af et tilstrækkeligt højt  

fagligt niveau 
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Køber man en plads på et regionalt tilbud som Himmelev, køber man mere end 

pladsen – man køber også et velafprøvet dokumentationssystem, høj kvalitet, 

kvalificerede medarbejdere og ikke mindst forskningsbaseret viden om mest 

lovende praksis. 

 

De forskningsdesign vi arbejder ud fra indeholder både en metodeudviklingsdel og 

en effektmålingsdel, og når vi kan manøvrere i det, er det fordi vi er en stor 

organisation der kan holde hovedet op over drift-vandene længe nok til at 

formulere forskningsspørgsmål og deltage i selv forskningsprocessen. 

Generelt mangler der viden om hvilke indsatser der virker overfor 

hvilke målgrupper 
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Kommunens opgave at tænke forebyggelse, men når børnene kommer til et Regionalt 

tilbud, så er der ofte noget der ikke helt er lykkedes.   

 

En fælles indsats kommune /region imellem – så barnet og familien hjælpes så tidligt som 

muligt. Vi har ekspertisen til at rådgive og aktivt hjælpe i familier, i specialbørnehaven, og i 

skolen. Være facilliterende på mange områder og opgaver. 

 

 Vi har fokus på barnets trivsel og udvikling i tiden på Himmelev. Himmelev mere aktive i 

tiden inden , og tiden efter ophold på Himmelev - i tæt samarbejde med kommunen - kunne 

medvirke til mindre indgribende foranstaltninger i barnet og familiens liv. 

 

 

Tidlig indsats /recovery 
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Temadag i regi af Rammeaftale i Roskildehallerne 4 november 

Ville det batte med tidlig indsats? 

 

Leverer Himmelev ydelser ud af huset? 

 

Der er for stor forskel på mulighederne i lovgivningen fra børneområdet til 

voksenområdet? 

 

Anbringer vi børnene for sent? 

 

Går Himmelev ud til små børn og støtter i miljøet? 

 

Hvordan forbereder man den gode overgang til voksenlivet? 

 

Hvorfor kan de ikke bare blive boende på Himmelev? 

 

Leverer Himmelev konsulentydelser ud af huset?. 
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Henning Olesen 

Centerchef, Neuropsykolog, 
BOMI 

FREDAG D. 25 NOVEMBER 2016 
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Præsentation af enquete 

FREDAG D. 25 NOVEMBER 2016 
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De væsentligste udfordringer for kommunernes opgaveløsning på det 

specialiserede socialområde vil frem mod 2021 være: 

1. BUDGETSIKKERHED 
At sikre budgetsikkerhed, dvs. at de årlige udgifter svarer til de budgetterede udgifter også selv om der sker en forøgelse af 

antallet af brugere på forskellige delområder 

 

2. NY FAGLIG TILGANG 
At udvikle en ny faglig tilgang til opgaven, som fremmer rehabilitering og recovery og betyder, at nogle brugere kan bevæge 

sig fra at have behov for omfattende hjælp til behov for mindre omfattende indsatser. 

 

3. DIALOG  
At udvikle en konstruktiv dialog med brugere og brugerorganisationer, der gør det muligt at udvikle nye former for løsninger, 

som brugerne vil synes om 

 

4. SAMMENHÆNG:  
At skabe sammenhæng i den kommunale opgaveløsning, så brugerne oplever at sociale indsatser, arbejdsmarkedsrettede 

indsatser og indsatser indenfor sundhed og forebyggelse hænger bedre sammen 

 

5. TILBUDSVIFTE  
At kommunerne sikrer en tilpas bred tilbudsvifte, der giver mulighed for at imødekomme behovene hos også de små 

målgrupper        

1 

2 

3 

4 

5 
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Mest enige  

3.6 

3.7 

3.8 

4.1 

G

A

D

C

Meget enig = 5 Meget uenig = 0 

1. Det er nødvendigt med et tættere og mere 

forpligtigende samarbejde mellem regionens 

kommuner om planlægning af den nødvendige 

kapacitet for de mest specialiserede borgere? 

2. Brugerne, de pårørende og 

brugerorganisationerne skal i højere grad 

inddrages i udviklingen af tilbuddene i 

kommunerne i regionen? 

3. I 2021 arbejder vi (kommunerne i Region 

Sjælland) meget tættere sammen om 

tilbuddene på det specialiserede socialområde 

end i dag – både i forhold til antal pladser, 

målgrupper og økonomi? 

4. Den kommende rammeaftale skal primært 

have fokus på udviklingen af kvaliteten af 

tilbuddene – blandt andet gennem styrket fokus 

på rehabilitering, recovery og forebyggelse? 
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Mest uenige  

5 

3.5 

3.3 

3.2 

3.2 

2.9 

f

I

F

E

H

B

Meget enig = 5 Meget uenig = 0 

5. I 2021 har alle kommuner opbygget en egen 

tilbudsvifte der gør, at den enkelte kommune 

køber meget få og kun højt specialiserede tilbud 

uden for egen kommune? 

6. Den kommende rammeaftale skal primært have 

fokus på at sikre et samlet reduceret 

omkostningsniveau for tilbuddene? 

7. Samarbejdet om den senest indgåede 

rammeaftale (R2017) er med til at udvikle 

kvaliteten af jeres tilbud? 

8. Den seneste rammeaftale (R2017) har været 

med til at sikre et passende omkostningsniveau 

for de omfattede tilbud? 

9. Rammeaftalen på det sociale område er et 

væsentligt udviklingsværktøj i forhold til udvikling 

af tilbuddene i egen kommune og på tværs af 

regionen? 
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1. Det er nødvendigt med et tættere og mere forpligtigende samarbejde mellem regionens 

kommuner om planlægning af den nødvendige kapacitet for de mest specialiserede 

borgere? 

Uenig  
7% 

Hverken uenig 
eller enig  

18% 

Enig 
54% 

Meget enig  
21% 
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2. Brugerne, de pårørende og brugerorganisationerne skal i højere grad inddrages i 

udviklingen af tilbuddene i kommunerne i regionen? 

Uenig  
9% 

Hverken uenig 
eller enig  

22% 

Enig 
50% 

Meget enig  
19% 
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3. I 2021 arbejder vi (kommunerne i Region Sjælland) meget tættere sammen om tilbuddene 
på det specialiserede socialområde end i dag – både i forhold til antal pladser, målgrupper 
og økonomi? 

Uenig  
16% 

Hverken uenig 
eller enig  

19% 

Enig 
46% 

Meget enig  
19% 
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4. Den kommende rammeaftale skal primært have fokus på udviklingen af kvaliteten af 

tilbuddene – blandt andet gennem styrket fokus på rehabilitering, recovery og forebyggelse? 

Uenig  
9% 

Hverken uenig 
eller enig  

31% 

Enig 
47% 

Meget enig  
13% 
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5. I 2021 har alle kommuner opbygget en egen tilbudsvifte der gør, at den enkelte kommune 
køber meget få og kun højt specialiserede tilbud uden for egen kommune? 

Meget 
uenig 

9% 

Uenig  
31% 

Hverken uenig 
eller enig  

22% 

Enig 
38% 

Meget enig  
0% 
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6. Den kommende rammeaftale skal primært have fokus på at sikre et samlet reduceret 

omkostningsniveau for tilbuddene? 

Meget uenig  
6% 

Uenig  
28% 

Hverken uenig 
eller enig  

16% 

Enig 
44% 

Meget enig  
6% 
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7. Samarbejdet om den senest indgåede rammeaftale (R2017) er med til at udvikle 

kvaliteten af jeres tilbud? 

Uenig  
13% 

Hverken uenig 
eller enig  

53% 

Enig 
31% 

Meget uenig  
3% 
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8. Den seneste rammeaftale (R2017) har været med til at sikre et passende 

omkostningsniveau for de omfattede tilbud? 

Uenig  
9% 

Hverken uenig 
eller enig  

38% 

Enig 
47% 

Meget enig  
0% 
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9. Rammeaftalen på det sociale område er et væsentligt udviklingsværktøj i forhold til 

udvikling af tilbuddene i egen kommune og på tværs af regionen?  

Uenig  
19% 

Hverken uenig 
eller enig  

25% 
Enig 
50% 

Meget enig  
6% 
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Drøft ved bordene  

1. Hvad er afgørende for, at brugerne og de pårørende oplever kommunernes tilbud 

som tilsvarende og af høj kvalitet? 

 

2. Set fra kommunernes synsvinkel: Hvad er vigtigt for at sikre en balanceret 

udvikling på området?  

 

3. Hvad er det væsentligste for, at fagpersonerne oplever udviklingen på området 

som lovende? 

1 

2 

3 
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Pause  

Spørgsmål 1 

 

 

Spørgsmål 2 

 

 

Spørgsmål 3 

? 

? 

? 
? 

? 

? 
? 
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Fælles mål

Udvikling af tilbud hviler på fælles mål og visioner

Det er aftalt, at regionens tilbud, uanset driftsherre, skal sikre:

 Borgere med særlige behov adgang til specialiserede tilbud 

og behandling, således at den brede vifte af tilbud og den 

særlige ekspertise, borgerne benytter sig af, understøttes og 

udvikles. 

 Borgerne en dynamisk og fleksibel socialsektor, der tager 

afsæt i den enkeltes ønsker, behov og muligheder. 

 Borgerne en socialsektor, hvor ressourcerne udnyttes 

optimalt. 

 Borgerne en sammenhængende og koordineret indsats på 

tværs af kommune- og regionsgrænser og på tværs af 

sektorer – dog ud fra et nærhedsprincip.

26

473

0 100 200 300 400 500 600

Slagelse

Roskilde

Næstved

Holbæk

Lolland

Guldborgsund

Kalundborg

Køge

Vordningsborg

Greve

Odsherred

Ringsted

Sorø

Faxe

Lejre

Stevns

Solrød

Mio. kr.

Vordingborg

Udgifter

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

B10 R10 B11 R11 B12 R12 B13 R13 B14

M
io

. 
k
r.

Børn og unge Voksne

OMKOSTNINGER FORDELT PÅ KOMMUNER 2014UDVIKLING I UDGIFTER I REGION SJÆLLAND 

Kilde: Region Sjælland



33 

Fire faglige sessioner  

Økonomiske udfordringer og styringsmuligheder  

(tal fra KORA og evt. KL-tal i hvert fald for 2015)  

Specialisering – afspecialisering, nyspecialisering, muligheder  

og problemstillinger  

Rehabilitering og recovery 

Kvalitet, effekt og evidens  

1 

2 

3 

4 
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Lokaler til sessionerne  
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Velkommen tilbage  

Drøftelser ved bordrene     

SKRIV KLART OG TYDELIGT  

• Del jeres nye viden ved bordene  

 

• Noter på papkort:  Første bud på temaer og problemstillinger som kommunerne 

kan håndtere sammen eller hver for sig  

1 

2 
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Opsamling- Placer jeres papkort på væggen    

O 
P S A M L I N G 
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Rammeaftalen som redskab – Visioner og temaer 

Tæt klyngesamarbejde om tilvejebringelse af hele tilbudsviften  

Tilbud til de 31 særlige målgrupper tilvejebringes på tværs 

af kommunerne 

Forøget kommunal selvforsyning (95%) 
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Skabelon  

FORDELE VED SCENARIET ULEMPER VED SCENARIET 

HVAD SKAL VI UNDERSØGE/DISKUTERE FOR AT FINDE UD AF, HVILKET SAMARBEJDE VI ØNSKER I FREMTIDEN?  

2  3  

4 
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Mentimeter måling  
FREDAG D. 25 NOVEMBER 2016 

  

KODE  

935719 

GÅ TIL 

 www.menti.com 

http://www.menti.com/
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PANEL  

Jørgen Andersen, 

Udvalgmedlem I 

Slagelse Handicap- 

og Psykiatriudvalg 

Knud Erik Hansen, 

Borgmester Faxe 

Kommune 

Anne Jensen, 

Kommunalbestyrelse

smedlem Kalundborg 

Kommune 
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FASER Sondering med 

dialogforum,  

nationalt niveau mv. 

AKTIVITETER 
  Møder i dialogforum 

 Løbende sparringsmøder og arbejde med 

oplæg  

 Drøftelse af temaer med  

Det Regionale Dialogforum 

 Administrativ inddragelse af  

det nationale niveau via kontakt  

med KL, ministeriet og Socialstyrelsen 

 

 Output fra den politiske temadag behandles 

på administrativt og politisk niveau i 

styregruppen, KKR og K17 

 Rammeaftalen skrives  

 Opsamlingsmøde 

 Præsentation af deloplæg 

 Udarbejdelse af endeligt oplæg til ny aftale 

November 2016 December 2016 

 Invitation til politisk 

temadag 

 Der arbejdes med 

forberedelse af 

temadagen  

Opfølgning Afholdelse af kickoff 

 En faglig formiddag med borgeren i centrum  

 Faglige sessioner og drøftelser 

 Administrativ udarbejdelse  

af katalog over temaer fra kick-offseminar 

 

 Administrativ 

udarbejdelse af katalog 

over temaer fra kick-

offseminar 

 

Januar 2017 

Den samlede proces 

Februar-Marts 2017 

Godkendelsesproces  
Udarbejdelse af oplæg 

til rammeaftale 2018 

 

Afholdelse af  

Politisk temadag 

 

Forberedelse af 

politisk temadag 

 Rammeaftalen 

godkendes i 

kommunerne  

 

April 2017 Maj-juni 2017 August-oktober 2017 

FASER 

AKTIVITETER 


