
  

Rammeaftale 2021-22 & fokusområde 3: styrket samarbejde med borgere/pårørende 

 

Rammeaftale 2021-22 

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og regionsrådet skal hvert andet år senest den 

1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.  

 

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der de nødvendige tilbud og indsatser til 

rådighed på det specialiserede social- undervisningsområde. Rammeaftalen består af en 

udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel 

(kapacitets- og økonomistyringsdel).  

 

Samlet er rammeaftale 2021-2022 et resultat af en proces med inddragelse af politikere, 

brugere, handicaprådsrepræsentanter, fagdirektører og chefer gennemført fra efteråret 2019 

til sommeren 2020. Status er at Rammeaftale 2021-2022 pr. ultimo 2020 er godkendt af 

samtlige kommuner i Region Sjælland.  

 

Rammeaftale 2021-2022 rummer 6 fokusområder:1-4 i udviklingsdelen og 5-6 i styringsdelen:  

 

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 videndeling om effekt  

5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud  

6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation  

 

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 

specialundervisningsområde. 


