Indholdsfortegnelse - Bilag
Indholdsfortegnelse - Bilag.............................................................................................................1
3.3 Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og
undervisningsområde .....................................................................................................................2

Bilag 1: Indhentning af bemærkninger til Rammeaftale 2018 .......................................................................2
Bilag 2: Indkomne bemærkninger til vision og pejlemærker for Rammeaftale 2018 ................................6
Bilag 3: Udkast til Rammeaftale 2018 .............................................................................................................15
3.5 Psykiatrianalyse, Midt .............................................................................................................32

Bilag 1: Kommissorium for indspil til KKR..................................................................................................32
3.8 Dimensionering af SOSU og PAU uddannelserne i 2018.....................................................36

Bilag 1: Dimensionering 2018 af SOSU assistent-, SOSU hjælper og PAU - elever ,
fordelt i de midtjyske kommuner ....................................................................................................................36
3.9 Reduktion og ny fordeling af flygtningelandstallet for 2017 ...............................................39

Bilag 1: Ændring af landstal for 2017 .............................................................................................................39
3.10 Fordeling af flygtningelandstallet for 2018..........................................................................49

Bilag 1: Regionskvoter for 2018 ......................................................................................................................49

3.3

Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og
undervisningsområde

Rammeaftale 2018
Til de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland

Sekretariat for Rammeaftaler
Prinsens Allé 5
8800 Viborg
www.rammeaftale.viborg.dk
Dato: 1. marts 2017
Kontakt:
Maria Eeg Smidt
Tlf: 41 71 99 98
Mail: mesm@viborg.dk

Indhentning af bemærkninger til vision og pejlemærker for
Rammeaftale 2018
Rammeaftalens formål
Kommunalbestyrelserne og regionsrådet i hver region udarbejder årligt én samlet rammeaftale på
det specialiserede social- og specialundervisningsområde.
Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over
kommunale og regionale tilbud, der bliver anvendt af flere kommuner. Der er fokus på både den
faglige udvikling og på styring af tilbuddenes kapacitet og behovet for pladser på tværs af kommunerne i regionen. Rammeaftalen indeholder derudover aftaler om udviklingen i taksterne og prisstrukturen for tilbud omfattet af rammeaftalen.
Rammeaftalens formål er uændret i 2018, men KKR besluttede den 27. februar 2017, at rammeaftalen skal ændre form, så den får mere fokus på det strategiske indhold og det politiske og lokale
ejerskab.
Derfor inviterer KKR nu til lokale politiske drøftelser af dels en ny fælles vision for, hvad vi gerne vil
opnå for borgerne i rammeaftalesamarbejdet, og dels et forslag til konkrete pejlemærker for Rammeaftale 2018.

Forslag til en ny vision
De 19 kommuner og Region Midtjylland står sammen om rammeaftalen. Den skaber et fælles udgangspunkt for det mellemkommunale samarbejde og samarbejdet mellem kommunerne og Regionen om indsatsen på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.
Rammeaftalen baserer sig på en fælles vision, der danner en ramme om de fælles indsatser og
om kommunernes og regionens udmøntning heraf.
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KKR’s forslag til fælles mål og visioner for borgerne
Samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland
kendetegnes ved, at det gør en forskel for borgerne. Vi arbejder sammen på tværs af
kommuner og region for:
•
•
•
•

At borgeren har mest muligt ansvar og kontrol over egen tilværelse
At indsatser hænger sammen og skabes sammen med borgeren - hele vejen rundt
At borgerens ressourcer kommer i spil og skaber værdi i en tidlig og fokuseret indsats
At alle er en del af et fællesskab

Forslag til pejlemærker i Rammeaftale 2018
Rammeaftalens udviklingsstrategi og en styringsaftale skal sikre fælles principper for koordinering,
styring og udvikling af de kommunale og regionale tilbud.
Hvert år udstikker KKR bl.a. på baggrund af januarkonferencen politiske pejlemærker for den
kommende rammeaftale, og for 2018 har KKR peget på følgende:
KKR’s forslag til pejlemærker i Rammeaftale 2018
•

Voksenhandicap – implementering af rammepapir
KKR foreslår, at voksenhandicapområdet videreføres som udviklingsområde i 2018 med
særligt fokus på implementering af det fælleskommunale rammepapir, der er udarbejdet i
forbindelse med Rammeaftale 2017. Rammepapiret kan læses her.
Rammepapiret beskriver fælles målsætninger og tilgange på voksenhandicapområdet.
KKR har formidlet rammepapiret til kommunerne og regionen med henblik på, at rammepapirets fælles overordnede målsætninger indtænkes og forankres lokalt.
Arbejdet med at fastsætte og implementere de lokalpolitiske mål og indsatser anbefales at
fortsætte i 2018.

•

Effekt og progression - hvordan ved vi, at indsatsen virker?
KKR foreslår, at der sættes fokus på viden- og erfaringsudveksling på tværs af kommunerne og regionen i forhold til, hvordan man kan arbejde med at sætte faglige mål for borgerne med fokus på progression og udvikling. KKR ønsker herigennem at der arbejdes
med andre tilgange til styring, end den traditionelle økonomiske styring.
Udviklingsområdet skal understøtte øget fokus på effekt og progression med henblik på at
sikre, at indsatsen giver størst muligt udbytte for den enkelte borger.
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•

Fortsat udgiftsstyring med fokus på særlig dyre enkeltsager
I styringsaftalen har det de seneste år været aftalt, at kommunerne og regionen skal leve
op til en takstreduktionen på minimum 3 % i perioden 2015 – 2018. Den aftale takstreduktion videreføres i og afsluttes med Rammeaftale 2018.
KKR foreslår, at der udover den aftalte takstreduktion arbejdes med metoder og værktøjer
til udgiftsstyring med fokus på særlig dyre enkeltsager.

Indsend bemærkninger
KKR Midtjylland opfordrer hermed til, at man lokalt drøfter forslaget til vision og pejlemærker for
Rammeaftale 2018 og indsender evt. bemærkninger til Sekretariat for Rammeaftaler på mail
mesm@viborg.dk senest den 20. april 2017.
Kommuner og Region tilrettelægger selv hvilken proces, der ønskes lokalt.
På KKRs vegne håber jeg, at I vil tage godt imod denne mulighed for lokale drøftelser og vi ser
frem til at høre evt. bemærkninger fra jer.
Det endelige forslag til Rammeaftale 2018 vil blive udsendt til godkendelse i de 19 midtjyske kommunalbestyrelser og regionsrådet efter KKRs møde den 15. juni 2017.

Med venlig hilsen

Jan Petersen
Formand for KKR Midtjylland
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Bilag 4 til DASSOS 15.5.17

Indsendte bemærkninger til vision og pejlemærker for Rammeaftale 2018
Skema 1: Bemærkninger til vision og pejlemærker til Rammeaftale 2018 – som indeholder forslag til ændringer
Afsender

Bemærkninger

Forretningsudvalgets behandling

Hedensted
Kommune

KKR’s forslag til mål, vision og pejlemærker for Rammeaftale 2018 er blevet drøftet i
3 politiske udvalg: Læring, Beskæftigelse og Social Omsorg samt Handicaprådet i
Hedensted Kommune.

Handicaprådets bemærkning er indarbejdet i visionen på side 4 i udkast til
Rammeaftale 2018.

De politiske udvalg godkender oplægget og har ingen yderligere kommentarer. Udvalget for Social Omsorg bakker op om de indkomne høringssvar fra Handicaprådet.

Formuleringen forslås ændret til:

Handicaprådet har følgende input:
Under punktet "KKR’s forslag til fælles mål og visioner for borgerne s. 2".
1. punkt: "Kontrol" bør erstattes med "indflydelse".
Ordene "trivsel" og "livskvalitet" bør indgå i forhold til visionen.
Silkeborg
Kommune

At borgeren har mest muligt ansvar og
indflydelse på eget liv med fokus på
livskvalitet

KKR’s forslag til vision og pejlemærker for Rammeaftale 2018 har været drøftet i Silkeborg Kommunes Handicapråd og efterfølgende i de relevante fagudvalg: Ældreog Handicapudvalget, Børne- og Ungeudvalget og Forebyggelses- og Sundhedsudvalget.

Bemærkning 1 er indarbejdet på side
12 i udkast til Rammeaftale 2018.

Handicaprådet og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har nedenstående fælles
bemærkninger til forslaget:

Udover den aftalte takstreduktion vil
der i 2018 blive sat fokus på metoder
og værktøjer til udgiftsstyring gennem
optimering af driftsformer og fagligt
kvalificeret sagsbehandling i enkeltforanstaltninger

1. Pejlemærket ”Fortsat fokus på særlig dyre enkeltsager” bør kvalificeres og nuanceres i retning af øget fokus på udvikling af optimale driftsformer og fagligt kvalificeret sagsbehandling – dette i et tværkommunalt samarbejde.

Pejlemærket forslås ændret til:

2. Det tværkommunale samarbejde på socialområdet bør generelt øges. Handicaprådet nævner særligt, at der eksempelvis i samarbejdet kan fokuseres på indsatserne i forhold til små handicapgrupper.

Bemærkning 2 fremgår i afsnittet om
formålet med rammeaftalen på side 4 i
udkast til Rammeaftale 2018. Her står:

3. Der bør være et tydeligere fokus på livskvaliteten for de svageste, mest udsatte
og sårbare borgere, der ikke kan profitere af arbejdsmarkedsorienterede og mestringstilgange. I forhold til disse borgere bør der i Rammeaftalen være et eksplicit fokus på at yde den nødvendige særlige støtte, herunder de bedst mulige
kompenserende tiltag.

”Det er særligt vigtigt i forhold til små
og komplekse målgrupper hvor det
skal sikres, at ekspertise og ressourcer
anvendes hensigtsmæssigt”.
Bemærkning 3 er indarbejdet i visionen
på side 4 i udkast til Rammeaftale
2018, hvor fokus på livskvalitet er tilføjet i visionen.

Ikast-Brande
Kommune

1. Det er vigtigt, at der arbejdes struktureret og konkret med implementeringen af
rammepapiret på voksenhandicapområdet. Rammepapiret skal indgå i de lokale
indsatser, men der er også behov for at fokus fastholdes. Dette kan f.eks. ske
gennem fælles konferencer og uddannelsesinitiativer.

Bemærkning 1 med forslaget om fælles konferencer og uddannelsesinitiativer vil være en opmærksomhed i
DASSOS-samarbejdet

2. Indsatsen for effekt og progression er relevante faglige indsatsmål på alle felter
Bemærkning 2 blev taget til efterretpå voksenhandicapområdet. Der er behov for at fintænke, hvordan dette kan ske i ning.
praksis. Udfordringen bliver opgør med vanetilgangen og lade sig udfordre.
Bemærkning 3 vurderes allerede at
3. Fortsat udgiftsstyring er ikke kun et fokusområde for særlig dyre enkeltsager, men være indarbejdet i den generelle takstgenerelt for hele området. Der skal være fokus på, hvordan opgaverne kan løses reduktion, som fremgår af styringsaftamed færre ressourcer.
len
Randers
Kommune

Vision og pejlemærker er drøftet i henholdsvis handicapråd, udsatteråd, børn og skoleudvalget, socialudvalg samt Byrådet. Handicapråd, udsatteråd og socialudvalg og
Byråd tog forslagene fra KKR og forvaltningen i Randers Kommune til efterretning.
Udsatterådet og handicaprådet har derforuden kommenteret visionen og pejlemærkerne og handicaprådet har desuden fremsat forslag om, at der tilføres et pejlemærke om bevarelse og forbedring af livskvalitet for berørte borgere.

Bemærkning om livskvalitet er indarbejdet i visionen på side 4 i udkast til
Rammeaftale 2018, hvor fokus på livskvalitet er tilføjet i visionen.
Forslag om uddannelse og arbejdsmarked som pejlemærke foreslås indarbejdet på side 9 i udkast til Ramme-
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•

Drøftelse i Handicaprådet
Handicaprådet tog vision og pejlemærker til efterretning med bemærkning om, at
handicaprådet støtter op om forvaltningens forslag om et pejlemærke omkring
sikring af uddannelse og beskæftigelse til grupper af unge inden for handicapområdet. Handicaprådet vil ligeledes foreslå, at der indsættes et pejlemærke vedrørende bevarelse og forbedring af livskvaliteten for berørte borgere.

•

Drøftelse i udsatterådet
Udsatterådet tog vision og pejlemærker til efterretning, herunder forslaget fra forvaltningen i Randers Kommune med bemærkning om at formuleringen på side 4 i
det fælleskommunale rammepapir på voksenhandicapområdet under punktet
mestring: "Den unge, der skal lære at blive voksen" er noget ukonkret. Da det er
et rammepapir, ser udsatterådet frem til at det bliver konkretiseret i arbejdet med
papiret i kommunerne. Herudover vil udsatterådet gentage sin bekymring, som er
fremført i tidligere høringssvar ift. KKR pejlemærket omkring 3% besparelsen.

•

Børn og skoleudvalget
Vision og pejlemærker blev drøftet. Et medlem af udvalget tog forbehold og begærede sagen i byrådet.

•

Socialudvalget
Vision og pejlemærker blev drøftet. Udvalget kunne tilslutte sig forlaget, herunder
forslaget fra forvaltningen i Randers Kommune.

aftale 2018 med følgende formulering:
”Et væsentligt pejlemærke for udviklingsområderne er sikring af uddannelse og beskæftigelse for borgere der
står uden for arbejdsmarkedet, ikke
mindst de unge”.

Foruden KKR´s anbefalinger til tre pejlemærker for Rammeaftale 2018 foreslås:
at Rammeaftale 2018 også kommer til at indeholde et pejlemærke om sikring af uddannelse og beskæftigelse til gruppen af unge inden for handicapområdet, psykiatriområdet og udsatteområdet, der i dag står uden for arbejdsmarkedet. Sikring af uddannelse og beskæftigelse til denne gruppe ligger i forlængelse af regeringens 10
mål for social mobilitet og flugter med de fokusområder, der i forvejen arbejdes med i
forbindelse med Randers Kommunes implementering af handicapplan og revitalisering af psykiatriplan og misbrugsplan.
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Aarhus
Kommune

Vision og pejlemærker har været behandlet i Socialudvalget og Handicaprådet.
Socialudvalget tog udspillet til efterretning.

Handicaprådets bemærkninger blev
taget til efterretning

Handicaprådet ønsker at fremhæve et opmærksomhedspunkt og betænkning i forhold til det økonomiske aspekt af Rammeaftale 2018 – med det formål at skabe fokus
på det i Rammeaftale 2019.
Handicaprådet har desuden betænkninger i forhold til begrebet mestring og hvordan
det skal opfattes (med henvisning til det fælles rammepapir på voksenhandicap).
Hvis der med mestring menes, at mennesker med handicap skal klare mere selv, så
er der en bekymring for, at der stilles krav, som den enkelte ikke kan klare og at det
vil gå ud over trivslen hos denne gruppe af mennesker.
Struer
Kommune

Høringsmaterialet har været fremlagt for Socialudvalget, Børne- og Uddannelsesrådet og Handicaprådet. På børneområdet har Børne- og Uddannelsesudvalget i Struer
Kommune følgende opmærksomhedspunkter i samarbejdet omkring Rammeaftalen:

Opmærksomhedspunkterne blev taget
til efterretning, men foreslås ikke
indarbejdet i udkast til Rammeaftale
2018

1. Der er behov for fokus på den opgaveglidning, der opleves fra regionspsykiatrien
til primærsektoren – dels i forhold til de øgede krav/forventninger til udredningsog indsats-/behandlingsniveauet i primærsektoren og de kompetencemæssige
krav, som det forudsætter. Og dels i forhold til de økonomiske implikationer, der
ligger i den øgede opgavemængde i primær sektoren.
Det anerkendes, at behandlingstilbud tæt på barnets/familiens hver- dagsliv er at
foretrække fremfor centrale specialiserede tilbud – dog vurderes økonomien til lokale indsatser ikke at være fulgt med i til- strækkelig grad og det udfordrer kapaciteten og kvaliteten af tilbuddene i primærsektoren.
2. Udgiftsstyring på Specialskoleområdet.
Der opleves desuden en udfordring i forhold til børn i specialskoletilbud. Det vil
være ønskeligt, om der etableres et økonomisk incitament for specialskolerne til
at rammerne på skoletilbuddene tilpasses eleverne specialbehov. Elever med
specialbehov bør så vidt muligt kunne opleve en fuld skoledag, hvor rammerne er
tilpasset, således der er tilstrækkelig med både støtte og udfordringer, så også
disse elever kan trives og udvikles og blive så dygtige som muligt. Er barnet helbredsmæssigt udfordret i en sådan grad, at en fuld skole dag ikke er mulig, kunne
det være hensigtsmæssigt om det afspejlede sig i taksterne for skoletilbuddet.
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Skema 2: Bemærkninger med tilslutning til vision og pejlemærker for Rammeaftale 2018 – som ikke indeholder ændringsforslag
Afsender

Bemærkninger

Forretningsudvalgets behandling

Horsens
Kommune

Velfærds- og Sundhedsudvalget har tiltrådt en indstilling om at ”Byrådet tilslutter sig
den administrative styregruppes 3 pejlemærker for 2018”. Byrådet behandler sagen
den 24. april.

Taget til efterretning

Norddjurs
Kommune

Norddjurs Kommunes voksen- og plejeudvalg har på udvalgsmøde den 28. marts
2017 drøftet vision og pejlemærker for Rammeaftale 2018. Udvalget har taget det
fremsendte forslag til Rammeaftale 2018 til efterretning.

Taget til efterretning

Syddjurs
Kommune

Det fremsendte materiale har været drøftet i kommunens Udvalg for sundhed, ældre
og social samt Byrådet.

Taget til efterretning

På baggrund af drøftelsen fremsendes følgende bemærkning: ”Syddjurs Kommune
støtter op om de foreslåede visioner og pejlemærker.”
Holstebro
Kommune

Social & Sundhedsudvalget og Udvalget for Børn og Unge tilslutter sig oplægget fra
KKR, og har ikke yderligere bemærkninger hertil.

Taget til efterretning

Odder
Kommune

Odder Kommunes Social- of Sundhedsudvalg og Handicapråd har haft en fælles
drøftelse af forslag til fælles vision og pejlemærker for Rammeaftale 2018 og ønsker
at fremsende følgende bemærkninger:

Taget til efterretning

Odder Kommune kan tilslutte sig den overordnede vision og pejlemærkerne, som
ligger fint i tråd med de lokale visioner og strategier, som danner retning for indsatsen på det specialiserede socialområde i Odder Kommune.
Hvad angår rammepapiret for voksenhandicap, understøtter de overordnede målsætninger og tilgange til handicapområdet, som skitseres i rammepapiret, på tilsvarende vis den lokale indsats og udvikling på det specialiserede socialområde. Imidlertid finder Odder Kommune ikke, at fastsættelsen af de foreslåede lokale mål, som
foreslået i rammepapiret, i tilstrækkelig grad favner de overordnede målsætninger for
området i Odder Kommune.
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Samtidig vurderes de foreslåede lokale mål at medføre et fokus og en dokumentationspraksis, der ikke er i overensstemmelse med et aktuelt fokus på udvikling af ny
understøttende styring og afbureaukratisering på det specialiserede socialområde i
Odder Kommune.
Odder Kommune kan således tilslutte sig rammepapirets overordnede målsætninger
og tilgange til handicapområdet, men undlader at fastsætte lokale mål, som foreslået
i rammepapiret.
Lemvig
Kommune

Lemvig kommunes Social & Sundhedsudvalg har i møde den 5. april 2017 godkendt
følgende bemærkninger :

Taget til efterretning

Lemvig kommune kan tilslutte sig, at Rammeaftalen 2018 bør ændre form i retning af
mere fokus på især det politiske og lokale ejerskab. Rammeaftalen 2018 har som
fælles mål og visioner, at borgerne har mest mulig ansvar og kontrol over egen tilværelse, mere fokus på borgerens egne ressourcer og at indsatserne hænger godt
sammen.
De fælles mål og visioner i Rammeaftalen 2018 bringes derved i god balance og i
overensstemmelse med sundhedsaftalerne, der fokuserer på udvikling af mestringsstrategier og på helhedsorienterede og sammenhængende indsatser til borgeren.

Det fælleskommunale rammepapir, indeholdende de fire fælleskommunale målsætninger for en styrket indsats på voksenhandicapområdet, vurderes at være et relevant pejlemærke og et godt udgangspunkt for kommunernes indsatser på voksenhandicapområdet.
Faglige mål for borgeren med fokus på progression, udvikling og effektmålinger af
indsatsen anses at være helt centrale i bestræbelserne på videreudvikling af både
fagligt gode og omkostningseffektive tilbud til borgeren. Det er af stor betydning, at
region og kommuner i denne udviklingsproces sikrer udveksling af erfaringer og viden på området.
Der er ikke indkommet bemærkninger fra Lemvig kommunes Handicapråd.
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Viborg
Kommune

Byrådet i Viborgs bemærkninger til pejlemærker og vision for Rammeaftale 2018:

Taget til efterretning

”Effekten af vores indsatser er altid i fokus samtidig med en bevidsthed om, at måling
heraf og opfølgning kan være særlig udfordrende for det sociale område. Derfor bifalder vi øget videns- og erfaringsudveksling herom i regi af Rammeaftalen. På
samme måde er netop inspiration til metoder og værktøjer til udgiftsstyring relevant
som et fælles indsatsområde i Rammeaftale 2018.
Vi ser frem til at arbejde med rammepapiret for voksenhandicap i 2018, som er i god
overensstemmelse med de øvrige indsatser, vi har i Viborg Kommune.
Vi bakker op om forslaget om at øge indsatsen i forhold til at sætte fokus på, hvordan
vi måler og følger op på vores indsatser på det sociale område. I forlængelse af dette
ser vi frem til at følge arbejde i Rammeaftale-regi med nye metoder til udgiftsstyring.”
Favrskov
Kommune

Social og Sundhedsudvalget og Børn og Skoleudvalget tilslutter sig oplægget fra
KKR, og har ikke yderligere bemærkninger hertil.

Taget til efterretning

Skanderborg
Kommune

Byrådet drøftede oplægget på Byrådets Temamøde d. 20. april 2017 og der var ikke
bemærkninger til forslaget til vision og pejlemærker til Rammeaftale 2018. Skanderborg Kommune kan tilslutte sig forslaget.

Taget til efterretning

RingkøbingSkjern
Kommune

Social – og Sundhedsudvalget tilkendegav på sit møde den 22. marts 2017, at udvalget er positive overfor den nye fælles vision og pejlemærkerne.

Taget til efterretning

På mødet var der vedlagt høringssvar fra Handicaprådet, hvoraf det bl.a. fremgik:
Fælles mål og visioner sætter borgeren i centrum med udgangspunkt i, at han/hun
skal kunne få størst mulig indflydelse og kontrol over egen tilværelse. Det er afgørende, at dette, som anført, sker gennem et sammenhængende forløb, hvor borgerens ressourcer indgår sammen med en kvalificeret støtte, og hvor borgeren hele vejen selv er indforstået og medvirkende.
Samlet set er pejlemærkerne fornuftige, hvor faglighed og kvalitet stadig skal være
bærende sammen med, at borgeren oplever at være en del af forløbet.
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Det er positivt, at DASSOS og KKR fortsat udvikler rammeaftalen og beskrivelserne
af denne. Den vil i endnu højere grad virke styrende, hvis den ud over det konkrete
år tillige ville fokusere på en 3, 4 eller 5 årig fremtidig periode.
Herning
Kommune

Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet i Herning Kommune tilslutter sig oplægget fra KKR, og har ikke yderligere bemærkninger
hertil

Taget til efterretning

Skive
Kommune

Forslaget har været politisk behandlet, og der er tilslutning til oplægget fra KKR.

Taget til efterretning
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3.3

Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og
undervisningsområde
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Forord
En ny Rammeaftale baner vejen
Retningen i Rammeaftale 2018 er politisk sat med indspil fra kommunerne og regionen, og med udgangspunkt
i en fælles vision om, at borgeren er i centrum og, at det
er borgerens samlede tilværelse og livskvalitet, det
handler om.
Rammeaftale 2018 er altså ikke bare en ny udgave af
de tidligere års rammeaftaler. Den er nytænkt i form og
indhold så den både er mere læsevenlig og mere fokuseret på den strategiske retning.
Den sætter en retning, som de 19 midtjyske kommuner
og Region Midtjylland sammen ønsker for udviklingen af
de specialiserede social- og undervisningstilbud, som vi
har til gavn for borgere med handicaps og psykiske eller
sociale problemstillinger i Midtjylland.
I arbejdet er et væsentligt pejlemærke, at fællesskab,
uddannelse og beskæftigelse står centralt i borgerens
tilværelse såvel som i den indsats borgere med særlige udfordringer tilbydes, af kommunen, af regionen og i
samspil med borgerens eget netværk.
God arbejdslyst.
Jan Petersen, KKR formand
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Vision for Rammeaftale 2018
Formål med rammeaftalen

Fælles mål og visioner for borgerne

Det er kommunernes ansvar at koordinere det
specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. Som følge heraf har kommunerne ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale i samarbejde med regionen.

Samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland kendetegnes ved, at det gør en
forskel for borgerne.

Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi
og en styringsaftale, der tilsammen skal sikre principper for koordinering og udvikling på
tværs af kommunerne og regionen.
Det er særligt vigtigt i forhold til små og komplekse målgrupper, hvor det skal sikres at ekspertise og ressourcer anvendes hensigtsmæssigt.
Samtidig skal rammeaftalen bidrage til effektiv udnyttelse af tilbuddene og områdets økonomiske ressourcer samt klare aftaler om køb
og salg af pladser.

4

Vi arbejder sammen på tværs af kommuner og region for:
• At borgeren har mest muligt ansvar og indflydelse på
eget liv med fokus på livskvalitet
• At indsatser hænger sammen og skabes sammen med
borgeren, hele vejen rundt
• At borgerens ressourcer kommer i spil og skaber værdi i
en tidlig og fokuseret indsats
• At alle er en del af et fællesskab

Sammenfatning
Udviklingsstrategi 2018

Styringsaftale 2018

Udviklingsstrategien koordinerer udviklingen af tilbud på
det specialiserede social- og undervisningsområde på
tværs af de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland.

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og
prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Styringsaftalens primære formål er styring og overblik over takstudviklingen.

I forbindelse med udviklingsstrategien har kommunerne
lavet en vurdering af deres nuværende og fremtidige behov for tilbud og pladser. Vurderingerne viser, at kommunerne overordnet set oplever sammenhæng mellem
deres behov og udbuddet af tilbud.

Desuden beskriver styringsaftalens bilag principperne
for finansiering, takstberegning og betalingsmodeller
for kommunale og regionale sociale tilbud i Midtjylland.

Der er udvalgt 2 udviklingsområder, som kommunerne
og regionen ønsker at sætte fælles fokus på i 2018:
1. Voksenhandicap - implementering af rammepapir
2. Effekt og progression - hvordan ved vi, at indsatsen
virker?
Læs mere om udviklingsstrategien her.

I styringsaftalen for 2018 fortsættes KKR Midtjyllands
beslutning om at kommunerne og regionen skal udmønte en takstreduktion på min. 3 pct. i perioden 20152018
Herudover sættes fokus på metoder og værktøjer til udgiftsstyring gennem optimering af driftsformer og fagligt kvalificeret sagsbehandling i enkeltforanstaltninger.
Læs mere om styringsaftalen her.
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Udviklingsstrategi 2018
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Formål med udviklingsstrategien

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Udviklingsstrategien skal:
• have fokus på indhold og effekt af indsatsen for borgerne

Udviklingsstrategien har fokus på udviklingen af de tilbud, der er omfattet
af rammeaftalen, og skal samtidig indeholde et samlet skøn over behovet
for pladser og tilbud. Udviklingsstrategien tager afsæt i indberetninger
fra de 19 kommuner og Region Midtjylland.

• skabe synlighed og gennemskuelighed om
kapacitet og behov for pladser
• sikre koordination og udvikling af tilbud
særligt til små målgrupper og målgrupper
med komplicerede problemer, så ekspertise
og ressourcer anvendes hensigtsmæssigt
I bilag 1 kan du læse mere om kommunernes
vurdering af sammenhængen mellem udbud
og efterspørgsel, kommunernes planer og
etablering af nye tilbud samt oplevede tendenser og udviklingstræk (link)
I bilag 2 fremgår vurderinger og tendenser i
forhold til de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.
Bilaget indgår som et fælles dokument i de 5
regionale rammeaftaler (link)
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Overordnet tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng
eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud, der er omfattet af rammeaftalen på både voksenområdet og børn- og ungeområdet.
Begge områder oplever dog en mindre grad af sammenhæng på tilbud til
borgere med alkohol- og stofmisbrug.
På voksenområdet noteres der en tendens til, at der kommer flere borgere
med hjerneskader, autismespektrumforstyrrelser samt dobbeltdiagnoser. På sigt kan der derfor være behov for at være opmærksom på sammenhængen på disse områder.
På børne- og ungeområdet noteres der en tendens til, at der er et øget fokus på tidlig opsporing og forebyggende foranstaltninger, så brug af institutionsanbringelser mindskes.

Fælles udviklingsområder i 2018

Voksenhandicap – implementering af rammepapir

I Rammeaftale 2018 har de midtjyske kommuner og Region Midtjylland i fællesskab
peget på en række områder, hvor det findes særlig vigtigt, at der arbejdes med
fælles strategiske indsatser.

Voksenhandicapområdet videreføres som udviklingsområde i 2018
med særligt fokus på implementering af det fælleskommunale rammepapir, der er udarbejdet i forbindelse med Rammeaftale 2017 (link)

Når rammeaftalen er godkendt i alle byråd
og regionsrådet, udarbejdes der for hvert
af udviklingsområderne et kommissorium
med aftaler om, hvordan der vil blive arbejdet med området i det mellemkommunale/
regonale samarbejde.
Et væsentligt pejlemærke for udviklingsområderne er sikring af uddannelse og beskæftigelse for borgere, der står uden for
arbejdsmarkedet, ikke mindst de unge

Rammepapiret beskriver fælles målsætninger og tilgange på voksenhandicapområdet. KKR har formidlet rammepapiret til kommunerne og regionen med henblik på, at rammepapirets fælles overordnede
målsætninger indtænkes og forankres lokalt.

Effekt og progression - hvordan ved vi, at indsatsen virker?
Der sættes fokus på viden- og erfaringsudveksling på tværs af kommunerne og regionen i forhold til, hvordan man kan arbejde med at
sætte faglige mål for borgerne med fokus på progression og udvikling.
KKR ønsker herigennem at der arbejdes med andre tilgange til styring,
end den traditionelle økonomiske styring.
Udviklingsområdet skal understøtte øget fokus på effekt og progression med henblik på at sikre, at indsatsen giver størst muligt udbytte
for den enkelte borger.
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Opfølgning på tidligere års udviklingsområder
Gennem de seneste år er der blevet arbejdet med en
række fælleskommunale- og regionale udviklingsområder i det midtjyske samarbejde om rammeaftalen.
Udviklingsområderne har været med til at løfte udviklingen på en række konkrete områder og målgrupper.
• Fælles metodeudvikling- og anvendelse har været
et fælles udviklingsmål gennem en årrække. Senest
i Rammeaftalen for 2017, hvor DASSOS i samarbejde
med Metodecentret igangsatte et fælles metodeudviklingsprojekt, kaldet ”Styrket social integration af
borgere med handicap i botilbud”.
Projektet fokuserer på afprøvning af tværsektorielle
arbejdsmetoder inspireret af collective impact tilgangen. Tilgangen er blevet afprøvet på 2 botilbud i den
midtjyske region, og der er blevet udarbejdet en metodeguide som andre botilbud kan lade sig inspirere
af. Læs mere om projektet her (link).
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• På psykiatriområdet er der udarbejdet et fælleskommunalt rammepapir, der sætter en fælles ramme og
retning for de tilgange som de enkelte kommuner og
regionen opfordres til at arbejde med på social- og
sundhedsområdet.
I 2017 har der været særlig opmærksomhed på psykiatriområdet, og KKR har anbefalet nye fælles mål. Du
kan læse rammepapiret her (link)
• Borgere med svære spiseforstyrrelser har været et
fælles udviklingsområde gennem de seneste år.
Der er udarbejdet en række anbefalinger, som skal
være med til at sikre tidlig opsporing og smidighed i
indsats og behandling i samarbejdet mellem borger,
kommune, region og øvrige aktører. Du kan læse anbefalingerne her (link)

Styringsaftale 2018
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Formål med styringsaftalen

Nyt i Styringsaftale 2018

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år
for de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen.

Styringsaftalen er i al væsentligt uændret i forhold til Rammeaftalen for
2017, herunder den aftalte takstreduktion på minimum 3 % i perioden 2015
– 2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, der er
gennemført fra 2014 til 2015.

Du kan læse mere her, om hvilke tilbud, der er
omfattet af Rammeaftalen (link)
Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne køber og sælger pladser på tværs af kommunegrænserne.
Det medfører et behov for at koordinere rammerne for køb og salg på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.
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I styringsaftale 2018 er der sket en ændring i indregning af egenbetalingen. Ændringen fra netto til brutto takstprincip har betydet, at det nu er
handlekommunens ansvar at beregne og opkræve beboerens egenbetaling efter serviceloven.

Fortsat udgiftsstyring med fokus på enkeltforanstaltninger
Udover den aftalte takstreduktion vil der i 2018 blive sat fokus på metoder
og værktøjer til udgiftsstyring gennem optimering af driftsformer og fagligt kvalificeret sagsbehandling i enkeltforanstaltninger.

Takster

I bilagene til styringsaftalen finder du:

Takstreduktion
Kommunerne og Region Midtjylland har indgået en flerårig aftale, gældende fra 2015–2018. Her forpligtiger
den enkelte driftsherre i Midtjylland sig på at reducere
sit takstberegningsgrundlag for rammeaftaleområdet
på 3% i perioden 2015-2018, med mulighed for at indregne reduktionen fra 2014-2015.

• Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen.

Takstreduktionen er beregnet på baggrund af budgettal.
Fra og med 2017 foretages løbende opfølgning baseret på realiserede tal. Der følges gennem perioden op på
takstreduktionen for at følge om målet bliver opfyldt eller der er behov for yderlige tiltag.
Regulering af over/underskud
Takstbekendtgørelsen redegør for, at driftsherre skal
indregne tidligere års over- og underskud i taksterne.
Hvis over-underskud overstiger +/- 5% skal det reguleres i taksterne to år efter.

• Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen.
• Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud.
• Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser.
• Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi.
• Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud.
Bilagene til styringsaftalen findes her (link)
Ingen af de midtjyske kommuner har tilkendegivet,
at de ønsker at overtage regionale tilbud i forbindelse med fastlæggelsen af styringsaftalen

Underskud op til 5% kan ikke indregnes i taksterne, men
skal i stedet dækkes via effektiviseringer eller lignende
tiltag.
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Kontakt

Processen bag Rammeaftale 2018

Rammeaftale og bilag kan findes
på hjemmesiden:

Rammeaftale 2018 er udarbejdet i en åben dialog mellem de 19 kommuner og Region
Midtjylland.

http://rammeaftale.viborg.dk/
Rammeaftale/Rammeaftale-2018

Der har været dialog mellem politiske aktører ved bl.a. januarkonferencen, på møder i
Kommunekontaktrådet (KKR) og gennem politisk høring af vision og udviklingsområder i kommunerne og regionen.

Her findes information om de forskellige aktiviteter, der foregår i
det midtjyske samarbejde på socialområdet.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:
Sekretariat for Rammeaftaler
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Mail: takst@viborg.dk
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Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet (DASSOS),
har stået for at udarbejde rammeaftalen.
Rammeaftalen skal senest den 15. oktober 2017 være godkendt i de 19 midtjyske kommunalbestyrelser og regionsrådet.
Rammeaftale 2018 er gældende for perioden 1. januar til 31. december 2018.
Du kan læse om organiseringen på det specialiserede socialområde i Midtjylland og arbejdet med rammeaftalen her. (link)

Bilag til Rammeaftale 2018
Bilag til Udviklingsstrategi 2018
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6

Vurdering af nuværende og fremtidige behov for pladser (link)
Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger (link)
Udviklingsplan for Sølund, 2018 (link)
Udviklingsplan for specialområde autisme, Region Midtjylland (link)
Udviklingsplan for specialområde socialpsykiatri voksne, Region Midtjylland (link)
Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde i Midtjylland (link)

Kommissorier for arbejdet med Rammeaftalens udviklingsområder (tilgængelige primo 2018)
Bilag 7
Bilag 8

Kommissorium: Implementering af rammepapir voksenhandicap
Kommissorium: Effekt og progression - hvordan ved vi, at indsatsen virker?

Bilag til Styringsaftale 2018
Bilag 9
Bilag 10
Bilag 11

Bilag til styringsaftale 2018 (link)
Tilbudsviften pr. januar 2018 (tilgængelig primo 2018)
Oversigt over antal pladser omfattet af rammeaftalen (tilgængelig primo 2018)

Bilagene kan findes på hjemmesiden: http://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/ Rammeaftale-2018 (link)
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Rammeaftale på det specialiserede socialog specialundervisningsområde for de 19
midtjyske kommuner og Region Midtjylland

3.5

Psykiatrianalyse, Midt

Godkendt i DASSOS (15.5.17) og KOSU (19.5.17)

Kommissorium for udarbejdelse af indspil til KKR Midtjylland om borgere
med psykiske lidelser
Formål
Der er sket en stigning i borgere, der har psykiske lidelser, og som får behov for behandling og
andre indsatser. Samtidig oplever kommunerne en række udfordringer i forhold til at sikre, at
borgere med psykiske lidelser får de rette forløb. Hvordan får vi løst denne fælles
samfundsopgave?
KKR Midtjylland har drøftet udviklingen og på den baggrund anmodet DASSOS og KOSU om at
udarbejde:
 overblik over de kommunale tilbud til borgere med psykiske lidelser
 overblik over de nuværende og planlagte tværsektorielle indsatser
 dokumentation for de økonomiske konsekvenser af den regionale omlægning fra
stationær til ambulant behandling
 forslag til en fælles kommunal målsætning for borgere med psykiske lidelser
KKR Midtjylland har desuden peget på, at man i det arbejde, der igangsættes, beskriver
indsatser og tværfaglige initiativer, der virker. Endvidere var der ønske om, at kommunerne
medvirker til forskning på området.
Som det første skridt er der behov for at afdække muligheder og udfordringer i forhold til:
 Borgerrettede indsatser i kommunerne
 Overgange (interne og tværsektorielle)
 Økonomi og konsekvenser i forhold til opgaveudvikling på området
Denne del gennemføres frem mod mødet i KKR Midtjylland 1. september 2017. Den
målsættende del af arbejdet kan herefter forankres i det nye KKR i den kommende
valgperiode.
Kommunerne tager hermed det første skridt ift. at afdække muligheder og udfordringer. Men
da væsentlige dilemmaer kræver løsning i et tæt samspil mellem kommunerne og regionen,
inviteres regionen til at indgå i arbejdet med, hvordan vi i fællesskab løser opgaven bedst
muligt. Resultaterne af kortlægningen vil derfor indgå i det videre arbejde med implementering
af psykiatriplanen for Region Midtjylland, den næste generation af Sundhedsaftalen og
Rammeaftalen.
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Godkendt i DASSOS (15.5.17) og KOSU (19.5.17)

Fokus og afrapportering
Det overordnede fokus i kortlægningen er på typer af tilbud til borgere med psykiske lidelse
samt de bevægelser og udviklingstendenser, der kan identificeres på det kommunale område.
Fokus skal være på både indsatser og sammenhænge internt i kommunen samt samspillet
med civilsamfund og de regionale tilbud.
Foreløbig disposition for afrapportering:
 Hvad er de overordnede udfordringer? (Fakta, rammesætning)
 Hvad har kommunerne allerede gjort? (I hvilken retning arbejdes der? Hvor ligger
udviklingsområderne? Mulige best practice og de gode eksempler?)
 Hvilke udfordringer og dilemmaer giver det os?
 Forslag/anbefalinger til områder/problematikker, der kan arbejdes videre med. Invitere
til et bredt samarbejde med regionen og praksissektor
Målgruppe
Fokus er på en bred gruppe af borgere –dels borgere som har en psykiatrisk diagnose og dels
borgere som er psykisk sårbare. Ved psykisk sårbarhed forstås borgere, som ikke har en
egentlig psykiatrisk sygdom, men som af forskellige grunde har en sårbarhed, der gør, at de
har vanskeligt ved at fastholde tilknytning til uddannelse og arbejde. En central målgruppe
bliver derfor unge, der ikke trives/sårbare unge, hvor et centralt fokus er
forebyggelsespotentialer (høj risiko, stigende risiko, lav risiko).
Målgruppemæssigt skelnes der mellem børn (0-18 år), unge (16-30 år) og voksne (over 30
år).
Metode
Der laves en kvalitativ kortlægning af indsatser, udfordringer/dilemmaer og best practice i
Aarhus, Randers, Silkeborg, Herning, Struer og Favrskov Kommuner.
Der gennemføres interviews med nøglepersoner i de fem kommuner ud fra en fælles
spørgeguide. Nøglepersonerne udvælges således, at interviewene kommer ”hele vejen rundt” i
det kommunale landskab på tværs af de traditionelle forvaltningsområder.
Resultaterne udbygges og kvalificeres ved en fælles kommunal workshop, hvorefter der
udarbejdes oplæg til KKR. Deltagerne er DASSOS, DKS samt repræsentanter fra børneområdet
(særligt det almene børneområde) og arbejdsmarkedsområdet.
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Godkendt i DASSOS (15.5.17) og KOSU (19.5.17)

Tids- og procesplan
Hvornår
Hvem
Senest 5. maj
Formandsskabet for
KKR Midtjylland
15. og 19.
DASSOS og KOSU
maj
19. maj
KD-net
22. maj
KKR-sekretariatet
Maj- juni

August

KOSU-sekretariatet og
Rammeaftale
Sekretariatet
KKR Midtjylland
DASSOS, den
Kommunale
Sundhedsstrategiske
gruppe (DKS) +
repræsentanter fra det
almene børneområde
og
arbejdsmarkedsområde
Sekretariaterne

18. august
1. september

KD-net
KKR

15. juni
23. juni
Kl. 9-12
InSide,
Dalvej 1,
8450 Hammel

Hvad
Forventningsafstemning i forhold til, hvordan
opgaven gribes an.
Godkendelse af kommissorium
Orientering om arbejdet og forventet proces
Dagsordenspunkt til KKR sendes til KOSU og
Forretningsudvalget for DASSOS til kommentering
Kvalitativ kortlægning i 5 kommuner + økonomisk
analyse
Forventningsafstemning og udkast til procesplan
Workshop
Afsættet for workshoppen: oplæg på baggrund af
kvalitativ kortlægning i 5 kommuner.

Færdiggøre oplæg til KKR
Høring af oplæg pr. mail til Forretningsudvalget
for DASSOS og KOSU
Præsentation af hovedpunkter i oplægget
Oplæg præsenteres og drøftes – herunder proces
for formulering af fælles målsætninger i nyt KKR.
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3.8

Dimensionering af SOSU og PAU uddannelserne i 2018

Dimensionering 2018 af SOSU assistent-, SOSU hjælper og PAU - elever , fordelt i de midtjyske
kommuner
SOSU- assistent- elever 2018, tildelt dimensionering og brug af ekstra pulje

Kommuner
Favrskov
Hedensted
Herning
Holstebro
Horsens
Ikast-Brande
Lemvig
Norddjurs
Odder
Randers
RingkøbingSkjern
Samsø
Silkeborg
Skanderborg
Skive
Struer
Syddjurs
Viborg
Aarhus
I ALT

Tildelt
Kommunernes
Dimensionering
brug af
2018
ekstrapulje
0
19
0
23
4
50
0
32
0
40
0
24
0
14
2
29
0
13
20
64
30
3
46
26
29
13
25
53
169
702

0
0
5
0
3
0
0
5
15
54

SOSU Hjælper elever 2018, tildelt dimensionering
KKR Midt

Kommuner
Favrskov
Hedensted
Herning
Holstebro
Horsens
Ikast-Brande
Lemvig

Tildelt
Dimensionering
2018
15
17
34
23
30
16
10

Norddjurs
Odder
Randers
RingkøbingSkjern
Samsø
Silkeborg
Skanderborg
Skive
Struer
Syddjurs
Viborg
Aarhus
I ALT

17
8
37
22
1
33
19
21
10
17
36
115
481

Tildelt dimensionering 2017 og Dimensionering 2018 af PAU – elever

Kommuner
Favrskov
Hedensted
Herning
Holstebro
Horsens
Ikast-Brande
Lemvig
Norddjurs
Odder
Randers
RingkøbingSkjern
Samsø
Silkeborg
Skanderborg
Skive
Struer
Syddjurs
Viborg
Aarhus

Tildelt
Dimensionering
2017

Kommunernes
tilkendegivelser for
2018

6
6
11
7
12
5
2
4
2
12

6
3
34
15
12
5
2
4
2
12

7
0
12
8
5
2
5
13
44
163

7

Opgørelse pr. 1. maj 2017
Irene Frederiksen
Ankerkommune – KKR Midtjylland

14
16
17
2
3
20
44
218

+ evt. EUX elever
+ 20 EUV1

3.9

Reduktion og ny fordeling af flygtningelandstallet for
2017

3.10

Fordeling af flygtningelandstallet for 2018

