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KKR 

HOVEDSTADEN 

NOTAT  

Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden 
den 24. oktober 2014 

Deltagerliste 

Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden 

John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden 

Kirsten Elise Hove, Danske Handicaporganisationer  

Jens Barfoed, Danske Handicaporganisationer  

Maja Dal, Danske Handicaporganisationer  

Anders Høgsbro Madsen, Skole og Forældre  

Vibeke Abel, Hillerød Kommune formand for Embedsmandsudvalget for 

Socialområdet og Specialundervisningen 

Anne-Sofie Fischer Petersen, KKR sekretariatet 

Marie Olund, Rammeaftalesekretariatet 

 

Dagsorden 

1. Velkomst og indledning 

Formand for KKR og Dialogforum Steen Christiansen var forsinket, næstformand John 

Engelhardt overtog mødeledelsen og bød velkommen til medlemmerne og til det fremadret-

tede samarbejde.  

 

Der har i en meget lang periode ikke været afholdt møder i Dialogforum Hovedstaden, 

men de genoptages nu i den nye valgperiode. Mødet her er et sættemøde, hvor vi får aftalt 

form og rammer for samarbejdet i Dialogforum. 

  

Dialogforum blev etableret i 2010 for at give brugerorganisationernes mulighed for at 

komme i dialog med politikerne på regionalt niveau via KKR. Formålet med Dialogfo-

rum er at bidrage til åbenhed, vidensudveksling og drøftelse af udviklingen af indsatser 

og tilbud, der stilles til rådighed på tværs af kommuner pa social - og specialundervis-

ningsområdet. 
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2. Kommissorium for Dialogforum Hovedstaden  

De regionale Dialogfora blev etableret i 2010 på baggrund af en aftale mel-

lem KL, DH og Skole & Forældre. Formålet er at mødes i mere uformelle 

rammer og drøfte udviklingen på det specialiserede socialområde og speci-

alundervisningsområdet. Dialogen skal bidrage til åbenhed, vidensdeling og 

drøftelse mellem brugerorganisationerne og kommunerne som myndigheds-

ansvarlige for den tværkommunale indsats.   

 

På den baggrund skal det drøftes hvorledes Dialogforum Hovedstaden skal 

fungere i de næste fire år. Drøftelsen foreslås taget med udgangspunkt i de 

besluttede fælles pejlemærker, der kan udgøre rammen for et fælles kom-

missorium - herunder: 

 

• Formål 

• Roller 

• Opgaver 

• Arbejdsform 

• Mødekadence 

 

De fælles pejlemærker er vedlagt.  

 

For nærmere information om KKR Hovedstaden henvises til hjemmesiden: 

http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/KKR---Kommunekontaktrad/KKR-

Hovedstaden/  

 

Rammerne for arbejdet og udformning af kommissoriet blev drøftet. Dialogforum har 

fokus på dialog ift. at drøfte udviklingen på social- og specialundervisningsområdet ud 

fra en regional kontekst, dvs. det arbejde der løftes af kommunerne i fællesskab på tværs 

af regionen. Særligt fokus har arbejdet med rammeaftalerne – Udviklingsstrategien og 

Styringsaftalen. Dialogforum kan sætte fokus på generelle erfaringer med tiltag og udvik-

lingen på området og bringe dette ind som indspil til arbejdet med udviklingsstrategien. 

Det blev understreget at dialogforum ikke drøfter enkeltsager, enkelt kommuners indsat-

ser og ikke har beslutningskompetence. 

 

Konkret blev det foreslået at de pejlemærker der er aftalt mellem KL, Danske Hand i-

caporganisationer og Skole og Forældre udgør grundlaget for et kommissorium for Dia-

logforum.  

 

Dialogforum mødes to gange om året: i april/maj og i november. Forårsmødet har sær-

ligt fokus på det kommende års rammeaftale som vil være under udarbejdelse på dette 

tidspunkt. Efterårsmødet har særligt fokus på opsamling ift. indsatserne i udviklings-

strategien. Møderne ønskes bygget op om temadrøftelser og det skal gives tid og mulighed 

for dialog mellem parterne med fokus på generelle erfaringer og tendenser.    

 

http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/KKR---Kommunekontaktrad/KKR-Hovedstaden/
http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/KKR---Kommunekontaktrad/KKR-Hovedstaden/
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Dialogforums medlemmer fra organisationerne vil gerne i dialog om overgangen mellem 

sektorerne og den kommunale håndtering af de udfordringer der følger heraf. Yderligere 

blev følgende mulige temaer til drøftelse fremlagt: undervisning for børn med specialiserede 

behov,  

 

Der vedlægges kommissorium med de ønskede tilføjelser som følge af drøftelserne i Dia-

logforum   

 

Der blev efterspurgt et overblik over det område som der har fokus for Dialogforums 

drøftelser, hvorfor der med referatet er vedlagt to notater:  

 

• Pixiudgaven af udviklingsstrategi for 2015 

• Kort beskrivelse af de målgrupper der behandles i rammeaftalen 

 

3. Rammeaftale 2015  

Kommunerne overtog med bekendtgørelsen fra marts 2011 ansvaret for 

koordineringen af det specialiserede socialområde. Koordineringen af om-

rådet omfatter ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det spe-

cialiserede socialområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaf-

tale. Med bekendtgørelsen fra april 2012 overtog kommunerne desuden 

ansvaret for koordinering af specialundervisningsområdet, hvilket ligeledes 

omfatter udarbejdelse af en årlig rammeaftale bestående af en udviklings-

strategi og en styringsaftale.  

 

KKR Hovedstaden godkender årligt de to dele af den fælles rammeaftale: 

Udviklingsstrategien og Styringsaftalen.  

 

Styringsaftalen skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisud-

viklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommunerne i ho-

vedstadsregionen og i Region Hovedstaden. Styringsaftalen har til formål at 

øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser 

af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at 

købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og 

af Region Hovedstaden. 

 

Formålet med Udviklingsstrategien er at sikre og styre den faglige udvikling af 

tilbuddene i hovedstadsregionen, så alle driftsherrer til stadighed er i stand 

til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og mål-

grupper med komplicerede problemer. Herunder at skabe synlighed og 

gennemskuelighed om kapacitet og behov for pladser samt sikre koordina-

tion og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper 

med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige områ-

der anvendes hensigtsmæssigt. 
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Der gives en orientering om arbejdet med aftalerne og udviklingen på om-

rådet.  

 

 Udviklingsstrategi 2015 og Styringsaftale 2015 kan findes her: 

http://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2015/  

 

Til orientering skal det nævnes at Styringsaftale for 2015 skal være endelig 

godkendt, tilsendt  Socialstyrelsen og offentliggjort senest d 15. november – 

den forefindes derfor her i udkast.  

 

For nærmere information om rammeaftalesamarbejdet henvises til hjemme-

siden: http://www.rammeaftale-h.dk/da/   

  

 

 Formand for Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisningen direktør 

Vibeke Abel gav en kort introduktion til arbejdet med Rammeaftalerne, herunder sær-

ligt med fokus på Rammeaftalen for 2015.  

  

Styringsaftalen er et meget teknisk dokument. I relation til drøftelserne i Dialogforum er 

det ”Nødbremsemodellen” for de mest specialiserede tilbud, der er interessant.  

KKR Hovedstaden indførte i Udviklingsstrategi 2014 en særlig nødbremse-model for de 

mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen, der har til formål at skabe et værn mod 

uhensigtsmæssig afspecialisering. I Udviklingsstrategi 2015 er i alt ni tilbud i hoved-

stadsregionen på nuværende tidspunkt defineret som mest specialiserede.  

 

Såfremt disse tilbud skulle opleve faldende belægning eller på anden måde blive lukning s-

truet, skal nødbremse-modellen sikre, at hovedstadsregionens kommuner i fællesskab 

tager stilling til, hvordan de særlige kompetencer og viden i tilbuddene videreføres, og på 

denne måde fortsat vil komme borgerne til gavn. Listen over de mest specialiserede tilbud 

er dynamisk og bliver evalueret årligt i forbindelse med Rammeaftalen. Således er tilbud-

denes placering på listen ikke permanent. Selve grundlagt for modellen kan se i den 

vedlagte oversigt over målgrupper i udviklingsstrategien. 

 

Udviklingsstrategien for 2015 er vedlagt i Pixiudgave. Kort kan her skrives at der for 

2015 udvalgt en række fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi: 

• Stigende tilgang af hjemløse, herunder særligt unge hjemløse 

• Nye krav til tilbuddene grundet længere levetid og generelt alderssvækkelse blandt 

målgrupperne på voksenområdet 

• Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose 

• Inklusionsdagsordenen på børne- og ungeområdet og dennes betydning for de højt 

specialiserede tilbud 

• Økonomistyring, effektiv drift og udvikling af metoder 

 

http://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2015/
http://www.rammeaftale-h.dk/da/
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I forlængelse heraf har KKR Hovedstaden valgt et særligt tema som er i fokus for 2015, 

ligesom Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har udmeldt 

et særligt tema for til behandling i 2015: 

• Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose (temaet er valgt af KKR Hovedstaden) 

• Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse (Temaet er udmeldt af Ministe-

ren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold) 

 

KKR har i arbejdet med rammeaftalerne fokus på tværgående koordinering  med et pro-

aktivt og strategisk sigte. Det er et fokus at kvalitet og effektivisering kan følges ad – 

det handler om at opnå mest mulig kvalitet for de til rådighed værende midler. 

 

4. Orientering om National Koordination v/ Marie Olund 

Der er pr. 1. juli 2014 er etableret en national koordinationsstruktur på det 

mest specialiserede social- og specialundervisningsområde i regi af Social-

styrelsen.  

 

Med Den Nationale Koordinationsstruktur har Socialstyrelsen fået en række  

nye beføjelser til at overvåge udviklingen i målgrupper, tilbud og ydelser 

samt til at udmelde målgrupper og/eller særlige indsatser, hvor der er behov 

for øget koordination på det mest specialiserede social- og specialundervis-

ningsområde. Desuden kan Socialstyrelsen i særlige tilfælde give et driftspå-

læg, som indebærer, at en kommune eller region pålægges et driftsansvar, og 

tilbudsstrukturen på området dermed fastlægges af Socialstyrelsen.  

 

Der er ikke en fast definition på hvilke grupper, der er omfattet af den nat i-

onale koordinationsstruktur. Målgrupperne fastlægges løbende ud fra to 

kriterier, hvoraf mindst ét skal være opfyldt. 1) målgrupper, der er meget 

små, og hvor der er meget begrænset underlag for at opbygge specialiseret 

viden og 2) målgrupper, hvor der er kompleksitet i målgruppernes problem-

stilling eller en flerhed af problemstillinger. 

 

Den Nationale Koordinationsstruktur kommer til at fungere som en over-

bygning på rammeaftalesamarbejdet.  

 

Endnu er arbejdet med national koordination under udformning, det vides 

dog at de første to centrale udmeldinger udsendes 1. november 2014. De 

omfatter mennesker med kompleks erhvervet hjerneskade samt børn og 

unge med alvorlige synshandicap. 

 

Der gives en kort orientering om arbejdet med den Nationale Koordinat i-

onsstruktur og de centrale udmeldinger. 
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Marie Olund fra Fælleskommunalt sekretariat gav en kort orientering om arbejdet med 

National Koordination. Den Nationale Koordinationsstruktur (Socialstyrelsen) har 

kompetence til: 

• At overvåge udviklingen i målgrupper, tilbud og ydelser for at skabe et nationalt 

overblik. 

• At udmelde målgrupper og/eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koord i-

nation eller planlægning på tværs af kommunerne og regionerne for at sikre og vide-

reudvikle den mest specialiserede indsats. Kommunalbestyrelserne i hver region skal 

som led i rammeaftalerne afrapportere til Socialstyrelsen, hvordan de vil tilrettelægge 

indsatsen ift. de centralt udmeldte målgrupper og indsatser.  

• En call-in-beføjelse, som indebærer, at styrelsen kan anmode kommunalbestyrelserne 

i hver region om at foretage en fornyet behandling af afrapporteringen.  

• At give et driftspålæg, som indebærer, at en kommune eller region pålægges et drifts-

ansvar, og tilbudsstrukturen på området dermed fastlægges af Socialstyrelsen.  

 

For at sikre en samlet og koordineret afrapportering på de centrale udmeldinger er KKR 

Hovedstadens behandling af udmeldingerne forankret i Embedsmandsudvalget for Soci-

alområdet og Specialundervisningen, der også er ansvarlig for udarbejdelse af Rammea f-

talen. Embedsmandsudvalget er således styregruppe for den samlede behandling og afrap-

portering, der gennemføres af Fælleskommunalt sekretariat på det specialiserede social-

område. 

 

Embedsmandsudvalget har besluttet at etablere et beredskab, der skal støtte op om b e-

handlingen af udmeldingerne og sikre inddragelse af alle 29 kommuner. Behandlingen vil 

blandt andet omfatte en afdækning blandt hovedstadsregionens kommuner i form af en 

spørgeskemaundersøgelse 

 

Udkast til afrapportering på hver af de to centrale udmeldinger forventes, at blive sendt 

til behandling i KKR Hovedstaden ultimo 2015. Herefter vil afrapporteringerne blive 

sendt til politisk godkendelse i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet inden fremsendel-

se til Socialstyrelsen. 

 

5. Tidspunkt og dagsordenspunkter til næste møde 

Det foreslås at næste møde i Dialogforum fastlægges til primo juni. Følgen-

de punkter foreslås på dagsordenen:  

• Rammeaftale for 2016 

• Orientering om fælleskommunalt Rammepapir for psykiatri 

Yderligere punkter kan aftales på mødet eller fremsendes til KKR sekretar i-

atet. 

 

KKR sekretariatet indkalder til næste møde i april/maj 2015 og november 2015 sna-

rest. Fokus for mødet i april bliver arbejdet med rammeaftale 2016.  

 

6. Eventuelt 
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Ingen bemærkninger.  


