
  

Program for politikertemamøde om Rammeaftale 2017  
på det specialiserede social- og undervisningsområde,  
den 29. april 2016 på Sørup Herregaard i Ringsted 
På mødet drøftes indhold i rammeaftalens udviklingsstrategi og styringsaftale.  

 

9.00 Ankomst og kaffe med morgenbrød 

9.30 Velkomst ved Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune 

        Formand for KKR Sjælland 

 

9.40 Oplevelser af sagsbehandlingen på handicapområdet (Gap-analyse)  

Det Centrale Handicapråd har undersøgt, hvordan kontakten mellem borgere med 

handicap og den kommunale forvaltning opfattes af henholdsvis borgere med handicap, 

borgernes pårørende, sagsbehandlere og ledere. Undersøgelsen skal bruges til at styrke 

brugerindflydelse og tillid mellem borger og kommune.    

 

 Oplæg om analyse af kontakt og dialog mellem forvaltningen og borgere med handicap 

 v/Ane Esbensen, Sekretariatschef Det Centrale Handicapråd.   

 Plenumdrøftelse af analysens resultater.  

 

10.20 Kaffepause 

 

10.30 Analyser af økonomien på socialområdet 

Kommunerne i region Sjælland står i de kommende år over for at skulle tage stilling til, 

om og i givet fald hvordan de vil foretage effektiviseringer på det specialiserede 

socialområde. For at skabe bedre styringsinformation er KORA blevet bedt om at lave en 

række analyser. 

 

 Oplæg om økonomi-analyse af det specialiserede socialområde v/ Seniorprojektleder 

Camilla Dalsgaard, KORA (Det nationale institut for kommuner og regioners analyse og 

forskning).   

 Plenumdrøftelse af analysens resultater. 

 

11.20 Pause   

 

11.30 Orientering om Socialtilsynet ved Direktør Kenn Thomsen, Holbæk Kommune 

Socialstyrelsen har gennemført en faglig evaluering af Socialtilsynet og Socialtilsyn Øst 

har i 2015 gennemført møder med alle kommuner i Socialtilsyn Østs område. Der 

orienteres om erfaringer og det fremtidige arbejde. 

 

11.50 Drøftelse af Rammeaftale 2017 ved Styregruppen for Rammeaftale Sjælland   

Kommunerne og Regionsrådet skal ifølge lovgivningen årligt senest 15. oktober indgå 

en rammeaftale (udviklingsstrategi og styringsaftale) på det specialiserede social – og 

undervisningsområde. Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, 

som kommunerne arbejder med det kommende år.  

 

 Styregruppen fremlægger forslag til fokusområder for 2017.  

 Drøftelser i plenum af fokusområder 2017 mv. 

 

12.25 Afslutning ved Kirsten Devantier, Formand for Region Sjællands, udvalg for 

social og psykiatri. 

 

12.30 Frokost 


