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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 

Marie Olund, Rammeaftalesekretariatet 

Anne-Sofie Fischer Petersen, KKR sekretariatet 

 

Dagsorden 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

 

Det indstilles, at dagordenen godkendes. 

 

2) Udviklingsstrategi 2016 

Kommunerne overtog fra 2011 ansvaret for koordineringen af det special i-

serede socialområde. Som led heri overgik også ansvaret for udarbejdelse af 

årlige rammeaftaler på det specialiserede sociale område og specialundervis-

ning fra regionerne til kommunerne inden for hver af de fem regioner. 

 

Rammeaftalen udarbejdes i samarbejde med Region Hovedstaden og består 

af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.  



  2 

 

Udviklingsstrategien, særlige temaer og fokusområder 

Hvert år udarbejder kommuner og Region Hovedstaden en fælles udvik-

lingsstrategi for det specialiserede socialområdet. Et formål med udviklings-

strategien er at fastsætte, hvilke udviklingstendenser og -perspektiver kom-

munerne og Region Hovedstaden oplever i forhold til tilbudstyper, mål-

grupper m.v., og således også hvilke særlige temaer og områder KKR Ho-

vedstaden ønsker skal være i fokus i det pågældende år. 

 

I tidligere år har KKR Hovedstaden udpeget følgende områder som særlige 

temaer i Udviklingsstrategien, hvor der er foretaget en tværkommunal be-

handling i form af en kortlægning og lignende: 

 
• Senhjerneskadeområdet (2012) 

• Sammenhængende forløb mellem social- og behandlingspsykiatrisk om-

råde (2013) 

• Ny specialisering (2013) 

• Ungeområdet (2014) 

• Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose (2015). 

 

Udover de særlige temaer har nogle af de identificerede udviklingstendenser 

været udvalgt som fokusområder. I 2015 besluttede Embedsmandsudvalget, 

at to af fokusområderne, nemlig ”hjemløse” og ”økonomistyring, effektiv drift og 

udvikling af metoder”, skulle være genstand for vidensdelingsaktiviteter blandt 

hovedstadsregionens kommuner.  

 

Tidligere års Udviklingsstrategier kan findes her: http://www.rammeaftale-

h.dk/da/rammeaftale/  

 

Forslag til særligt tema og fokusområder for 2016 

KKR’s embedsmandsudvalg for Socialområdet og Specialundervisningen 

anbefaler, at der, tilsvarende 2015, udpeges  et særligt tema samt to fokus-

områder for Udviklingsstrategi 2016. Tema og fokusområder er fremkom-

met på baggrund af de udviklingstendenser som har kunne identificeres på 

baggrund af kommunernes indberetninger i forbindelse med Udviklingsstra-

tegi 2016 og som umiddelbart er gennemgående på tværs af regionen.  

 

Særligt tema 2016 

Både med afsæt i efterspørgsel fra Embedsmandsudvalgets side, bevægelser 

nationalt, i øvrige regioner og ressortområder som eksempelvis sundheds-

området, foreslås det, at det særlige tema for 2016 bliver: 

 
• Udarbejdelse af en tværgående strategi for det specialiserede socialom-

råde i hovedstadsregionen, herunder fastsættelse af målsætninger for 

http://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/
http://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/
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området. Formålet er at få sat fokus på den langsigtede strategi og sær-
ligt udviklingen i kvalitet og faglighed på det specialiserede område.  

 

Politiske mål forventes at blive et centralt styringsredskab på det sociale 

område i de kommende år. Både i en national sammenhæng, hvad regerin-

gens 2020-mål vidner om, og i en lokal sammenhæng, hvor kommunalpoli-

tikere kan bruge målene til at tydeliggøre, hvilke resultater den kommunale 

opgaveløsning skal skabe i løbet af en valgperiode. KL anbefalede i deres 

socialpolitiske udspil ”Invester før det sker”, at kommunalbestyrelserne 

tager et stærkt politisk ejerskab i forhold til udvikling af socialpolitikken, 

bl.a. ved at opstille politiske mål for udviklingen, der kan fungere som et 

styringsværktøj for politikere og administration i den enkelte kommune. 

Ligesom KKR på sundhedsområdet har formuleret fælles sundhedspolitiske 

målsætninger, vil der være en stor værdi i at formulere fælles socialpolitiske 

målsætninger for det tværsektorielle arbejde på tværs af kommunerne og 

regionen. Det kan give en klarere pejling af, hvad der skal prioriteres i det 

tværkommunale og tværsektorielle samarbejde, og muliggør benchmarking 

og læring på tværs af hovedstadsregionen.   

 

Formålet med strategien er at udvikle en fælles ramme, der kan understøtte 

den tværgående koordination, samarbejde og ejerskab for det specialiserede 

socialområde mellem kommunerne og mellem kommunerne og regionen. 

Dette skal desuden bidrage til at skabe øget forståelse og fokus på, inden 

for hvilke målgrupper der er behov for tværkommunale tilbud, behovet for 

at nogle kommuner løfter opgaven for fællesskabet, udviklingen inden for 

målgrupperne og dennes betydning for tilbuddenes sammensætning m.v. 

 

Fokusområder 2016 

Med afsæt i de kommunale indberetninger om tendenser og bevægelser 

samt de landsdækkende bevægelser på området, foreslås det, at de fokusom-

råder, der bliver genstand for vidensdelingsaktiviteter i for 2016 bliver: 

 
• Når borgere med svære og komplekse handicaps bliver ældre 

Mennesker med handicap har i dag længere levealder end tidligere. Det betyder, at 

der kommer flere ældre mennesker med medfødt eller tidligt erhvervet handicap, 

herunder flere ældre med udviklingshæmning. Det er en udvikling som i de 

kommende år vil sætte sig mere og mere igennem1 og som fremhæves af flere 

kommuner i hovedstadsregionen som en udfordring. Eksempelvis er ældre 

udviklingshæmmede stærkt plejekrævende samtidig med, at de  fortsat vil have behov 

for tilbud målrettet deres udviklingshæmning. Flere kommuner oplever, at tilbuddene 

har svært ved at tilpasse kompetencer og organisatoriske rammer, når borgere med 

svære og komplekse handicaps bliver ældre, og som følge heraf har et større plejebehov 

eller får demens mv. Den manglende organisatoriske tilpasning til beboernes behov,. 

                                                 
1 Vækstfaktorer på det specialiserede socialområde, Steen Bengtsson, SFI (2011) 
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opleves i mange tilfælde at afføde ekstra bevillinger.Debatten i offentligheden er bl.a. 

centreret om fordele og risici ved at lade ældre udviklingshæmmede indgå under den 

almindelige ældrepleje, herunder hvordan den almindelig ældrepleje kan blive gearet 

til at modtage denne målgruppe. Nogle kommuner efterspørger og igangsætter 

tværkommunale løsninger, mens andre kommuner vælger at skabe rammerne hertil i 

den almindelige ældrepleje. 

 

• Øget diagnosticering af børn og unge med autisme, autisme spektrum 

forstyrrelser og ADHD 

Antallet af personer med diagnoserne autisme og ADHD har været kraftigt stigende 

igennem de sidste 15 år. Der er stor fokus på personer med autisme og ADHD, 

herunder de store forskelle på landsplan på kriterierne for, hvornår en person kan 

diagnosticeres samt på at fremkomme med de mest hensigstmæssige indsatser for 

målgrupperne. Flere kommuner oplever i 2015/2016, at antallet er eskaleret, og at 

diagnosticeringen sker tidligere og tidligere, men samtidig også at de diagnosticerede 

er dårligere end førhen. Denne tendens øger kommunernes behov for autismespecifik-

ke tilbud, og flere kommuner peger på, at de forventer at udvikle nye og alternative 

tilbud til målgrupperne. 

 

Det indstilles, at Dialogforum drøfter tema og fokusområder for Udviklings-

strategi 2016, herunder kommer med input til strategien. 

 

3)  Status på de mest specialiserede tilbud 

Kort status på task forcens vurderinger af de mest specialiserede tilbud 

samt af øvrige tilbud omfattet af Udviklingsstrategien i forhold til de 6 kr i-

terier for mest specialiserede tilbud. 

 

Det indstilles, at Dialogforum tager status til efterretning.  

 

4) Rammepapir for psykiatri 
Kommunerne har i 2014 behandlet og godkendt en række fælles mål for 
udviklingen af psykiatrien på tværs af kommunerne – et rammepapir for 
psykiatri. Rammepapiret på psykiatriområdet forholder sig til de politiske 
udfordringer, strategiske målsætninger og konkrete indsatser på psykiatri-
området.  
 
Formålet er at understøtte en fælles forståelse af, hvordan kommunerne 
arbejder med indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidel-
ser. Papiret beskriver den fælles ramme, som kommunerne arbejder inden 
for og indeholder målsætninger og indsatser som kommunerne som samlet 
aktør i sundhedstrekanten forpligter sig til at løfte.  

 

Efter ønske gives en kort orientering om rammepapiret på mødet. Ramme-

papiret er vedlagt.  

 



  5 

Det indstilles, at Dialogforum tager orienteringen til efterretning.  

 

5) Evt.  

 


