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Rammeaftale 
 
 
Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene 
ældreboligområde:  
 
§ 1. Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår årligt en rammeaftale om 
faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud efter lov om so-
ciale service og i lov om almene boliger mv., der ligger i regionen.  
 
 
Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik 
over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig 
er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efter-
spørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område. 
 
Derudover er det formålet med rammeaftalen at:  

• Sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så 
alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet til 
små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer. 

• Skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet, behov for pladser samt takst- 
og udgiftsudviklingen. 

• Sikre koordinering og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrup-
per med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige områder 
anvendes hensigtsmæssigt.  

 
Rammeaftalen er opdelt i henholdsvis en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en 
kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien skal være offent-
liggjort senest den 1. juni 2014 og Styringsaftalen senest den 15. oktober 2014. Tilsammen 
udgør de Rammeaftale 2015.  
 
Udviklingsstrategien tager afsæt i indberetninger fra de 19 kommuner og Region Midtjylland 
om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbuds-
viften det kommende år. Udviklingsstrategien er udarbejdet i tæt samarbejde med repræ-
sentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt 
et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.  
 
For borgerne har det gode samarbejde stor betydning. Koordinering af indsatsen er medvir-
kende til at sikre, at der altid er tilbud af høj faglig kvalitet – uanset om det er egen kom-
mune, anden kommune eller Region Midtjylland, der driver tilbuddet.  
 
Samtidig har det stor betydning for kommunerne og Region Midtjylland, at koordineringen 
af tilbudsviften bliver en succes - at der sikres den bedst mulige anvendelse af tilbuddene 
på rammeaftalens område såvel fagligt som økonomisk. 

  
Vend 



Et årshjul for rammeaftalearbejdet ser i grove træk ud som skitseret herunder:  
 

 

 
 
De 19 kommuner og Region Midtjylland har en fælles opgave med udarbejdelsen af ramme-
aftalen. Den skaber et fælles udgangspunkt for det mellemkommunale samarbejde og sam-
arbejdet mellem kommuner og Region Midtjylland om indsatsen på det sociale område.  
 
Den socialpolitiske linje tegnes af den enkelte kommune, der formulerer mål og visioner for 
egne tilbud. Samtidig har kommunerne og Region Midtjylland i fællesskab formuleret en 
række mål og visioner, der danner en fælles ramme om indsatsen på det sociale område: 
 

• Sikre borgerne en dynamisk og fleksibel socialsektor, der tager afsæt i den enkeltes 
ønsker, behov og muligheder.  

• Sikre borgerne en socialsektor, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. 
• Sikre borgerne en sammenhængende og koordineret indsats på tværs af kommune- 

og regionsgrænser og på tværs af sektorer. 
• Sikre borgere med særlig behov fuld adgang til specialiserede tilbud og behandling, 

således at den brede vifte af tilbud og den særlige ekspertise, som borgerne benytter 
sig af, understøttes og udvikles. 
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