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Rammeaftalen

Rammeaftalen for det specialiserede 

socialområde og 

specialundervisningsområdet for de 22 

syddanske kommuner og Region 

Syddanmark er kommunernes og regionens 

redskab til på tværs at styre og udvikle den 

faglige udvikling, kapacitet og økonomi på 

det specialiserede social- og 

specialundervisningsområde. Fokus er at 

styrke samarbejdet på tværs af kommuner og 

region for at sikre en koordineret indsats 

overfor borgeren.

Den syddanske rammeaftale 2021-2022

Kommunerne og 

regionen er 

forpligtet til hver 

andet år at 

udarbejdet en 

Rammeaftale for 

det 

specialiserede 

socialområde og 

specialundervis-

ningsområde

Baggrund



Udvælgelse af indsatsområder

På baggrund af de lokalpolitiske bidrag 

er der udvalgt tre indsatsområder i 

Rammeaftalen 2021-2022:

1. Tværsektoriel kobling til andre 

sektorområder

2. Styring og kapacitet

3. Kvalitet i indsatser

Udvalgte indsatsområder i 

Rammeaftalen 2021-2022

I foråret 2020 blev 

kommunernes 

politiske udvalg 

bedt om at komme 

med input til 

indsatsområderne i 

Rammeaftalen 

2021-2022

Lokalpolitisk 

inddragelse



INDSATS 1: 
Tværsektoriel kobling til andre 
sektorområder



Formål med indsatsen

INDSATS 1: Tværsektoriel kobling til andre sektorområder

Sikre en bedre tværsektoriel kobling mellem 

socialområdet og andre sektorområder, herunder også 

en mere fælles tilgang mellem kommune og region

Øge fokus på sundhed i de sociale tilbud, i den 

beskæftigelses og uddannelsesmæssige indsats for 

borgere på socialområdet og inden for rehabilitering
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Initiativer

INDSATS 1: Tværsektoriel kobling til andre sektorområder

Sammen om psykiatri

Initiativ Periode

Efterår 2018 til sommer 

2022

2019 til 2021

Efterår 2020 til forår 2021

Løbende

Fremskudt Funktion

Tværsektoriel analysegruppe for 

bedre overgange mellem psykiatri 

og kommunale tilbud

Dialog med psykiatrisygehuset



INDSATS 2: 
Styring og kapacitet



Formål med indsatsen

Fortsat fokus på styring af udgifterne samt kapaciteten 

på det specialiserede socialområde

Særligt fokus på vidensdeling og udvikling af bedre 

datamodeller med henblik på en øget styring, at holde 

udgifterne nede samt sikring af rette kapacitet

INDSATS 2: Styring og kapacitet
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Udgiftsudvikling på landsplan og i Syddanmark på 
området for udsatte børn og unge

Indekseret udgiftsudvikling på børnesocialområdet, 2014-2019

Kilde: KL
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INDSATS 2: Styring og kapacitet

Observation



Udgiftsudvikling på landsplan og i Syddanmark på 
voksenområdet 2013- 2019
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INDSATS 2: Styring og kapacitet

Indekseret udgiftsudvikling på voksenområdet, 2013-2019

Stigende antal 

modtagere: 

Flere med 

psykiatriske 

diagnoser, 

stigende 

levealder og 

reformer på 

beskæftigel-

sesområdet

Observation



Udgiftsniveauet på voksenområdet fordelt på 
kommuner i Syddanmark
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INDSATS 2: Styring og kapacitet

Udgiftniveau på voksenområdet fordelt på kommuner, 2019
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INDSATS 2: Styring og kapacitet

Initiativer

Nye initiativer drøftet i 

Socialdirektørforum

Igangsatte initiativer

• Kommunernes egen 

regulering

• Årlige 

belægningsprocenter

• Belægnings- og 

driftsmøder med 

Region Syddanmark 

• Afdækninger af 

sammenhæng med 

udbud og 

efterspørgsel

• Ønske om bedre data og 

ensartet registrering, der 

muliggør videndeling om best 

practice

• Standardkontrakter med 

større krav om data- og 

videndeling om borgere og 

således bedre 

handlemuligheder



INDSATS 3: 
Kvalitet i indsatser



Formål med indsatsen

INDSATS 3: Kvalitet i indsatser

Styrke kvaliteten i indsatserne i de syddanske 

kommuner og regionen.

Sætte fokus på kvalitetsudvikling, metoder og 

dokumentation
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Initiativer

Nye initiativer drøftet i 

Socialdirektørforum

INDSATS 3: Kvalitet i indsatser

Igangsatte 

initiativer

• Fagligt netværk 

for 

botilbudsledere

• Fælles 

pilotprojekter

• Videndeling i 

Socialdirektør-

forum

• Systematisk arbejde med progression 

og effekt, herunder fokus på fælles 

data målrettet kvaliteten i tilbuddene

• Styrket faglighed for 

rådgiverne/sagsbehandlere

• Strategisk afklaring af den kommunale 

forståelse af kvalitetsbegrebet

• Strategisk afklaring af forskelle 

mellem socialpsykiatri og 

behandlingspsykiatri


