
Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede 
social- og undervisningsområde 

Rammeaftale 

2018 og 2019 
Hvad skal vi samarbejde 

om på det specialiserede 

social- og 

undervisningsområde i 

Region Sjælland?
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Hvad har vi gjort? 

Kick-off med 

udvalgsmed-

lemmer

Afsluttende 

politiker-

temamøde

Workshop 

med 

Handicapråd 

og 

Dialogforum

Workshop 

med 

kommunale 

fagpersoner 

og fagledere

Formulering 

af 

rammeaftale 

og 

fokusområder

Drøftelse 

i KKR 

12. juni

17 kommuner  

og regionen 

Formål med processen: 

at etablere et fornyet politisk grundlag for rammeaftalen for 2018 og et større politisk 

ejerskab til aftalen. 
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Flerårig strategi – i kort form  

1. Analyser af takster pr. målgrupper fremfor de gamle takstanalyser (ny 

økonomianalyse)

2. Samarbejde om effektivisering - årlige redegørelser fra kommuner til KKR 

(drøftet 25. april 2017) 

3. Løbende, kritisk refleksion i hver kommune bl.a. med afsæt i KORA analyser

 Udgifter m.v. på det specialiserede voksenområde

 Udgifter m.v. det specialiserede børneområde 

 Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde

4. Fortsat markedsafprøvning/konkurrenceudsættelse
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Rammeaftale 2018 og 2019 – Mål og retning 

Processen har skabt et klart billede af behov for og ønske om:

 Et styrket og mere forpligtende samarbejde mellem kommunerne samt 

en større videndeling 

 En større inddragelse af borgerne – i tilbuddene og i forhold til den 

enkelte indsats

 Et fortsat fokus på styring

”Målet er at udvikle socialområdet, så det tager afsæt i borgernes ressourcer og drømme, og insistere 

på, at udvikling er muligt for alle, som på et tidspunkt i deres liv, får brug for en social indsats fra en 

kommune”

Fagpersonerne siger

Den direkte brugerinddragelse fungerer på det 

enkelte tilbud – men skal styrkes.

Der ønskes et bedre samspil mellem 

myndighed og udfører – ny styringsdialog i 

rammeaftalerne, som indeholder en 

kontinuerlig justering af tilbud ud fra en 

forventning om, at borgeren har udviklet sig.

Brugerne siger
Vi ønsker mere dialog om udviklingen og mulige løsninger 

– gerne i dialogbaserede forpligtigende samarbejder

Vi ønsker fokus på overgange mellem myndighed og tilbud 

og mellem fx psykiatriske afdelinger og kommunale tilbud.

Vi ønsker mere fokus på individuelle mål, handleplaner  og 

rehabilitering 
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Rammeaftale 2018 og 2019 

Processen er udmøntet i 7 fokusområder 

I udviklingsdelen:

1.Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende

2.Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper

3.Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil

4.Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt  

I styringsdelen: 

5. Vidensdeling om styring

6. Styringsdata og information

7. Stigende behov for støtte
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Sag 2.3. 
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Hvad samarbejder vi om – flerårig strategi – besluttet juni 2016

Ca. 6 mia.  Ca. 2,7 mia. 

Afsættet for den flerårige strategi var at udvide perspektivet i fht. 

styringsværktøjer til hele det specialiserede område”
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1. Status på takst analyser  

Målgruppe Gennemsnitsudgift Variation 

Udviklingshæmmede §108 683.000 436.000-815.000

Hjemløse, voldsramte, 

misbrug §110

121.000 59.000-180.000

Takstanalyser (omsætningsanalyser)

• Regnskab 2014-15: - 0,4 pct. (faste priser)

• Budget 2016-17: 2,32 pct. (løbende priser)

Konklusion: stabil udvikling på kommunernes egne tilbud.  

Ny målgruppebaseret økonomianalyse voksne 
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2. Samarbejde om effektivisering - årlige redegørelser fra kommuner 

til KKR 

• Kommunernes redegørelser  blev forelagt på møde i KKR Sjælland den 25. 

april 2017 

• Referat: ”KKR Sjælland drøftede styring af det specialiserede socialområde. 

KKR Sjælland var enige om, at der på tværs af kommunerne bør deles 

erfaringer om styring, viden og god praksis. Det er vigtigt, at der i 

kommunerne er fokus på effekt, progression, tæt opfølgning og på tidlig 

forebyggelse.”
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3. Løbende kritisk refleksion i egen kommune - KORA 

hovedresultater

Udvikling 2014-2015, botilbud og støtte, voksne:

• Udgifterne pr. 18-64-årig er steget

• Brugerandelene er steget 

• Enhedsudgifterne er faldet

Udviklingen 2013-2015, børn: 

• Udgifterne er steget lidt (3 pct.) 

• Brugerandelene er faldet (-8 pct.) 

• Enhedsudgifterne er steget (12 pct.) 
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4. Markedsafprøvning/konkurrenceudsættelse

• 2 udbud er gennemført - autisme og domsanbragte. 

• Aktuelt arbejdes med udbud ift. døgninstitutioner og opholdssteder til unge.     

6 kommuner deltager. 

• Der forventes en status på resultater af udbudssamarbejdet i efteråret. 


