
OverskriftKICK-OFF 
RAMMEAFTALE 2018



PROGRAM

09.00-09.25  Velkomst
v/ Mogens Gade, KKR formand og Henrik Aarup-Kristensen, DAS formand

09.25-10.35 Fremtidens Rammeaftale
v/ Thomas Ludvigsen, ekstern proceskonsulent

10.35-11.00 Pause 

11.00-15.45 Temadag om socialøkonomiske virksomheder



RAMMEAFTALEN
- For det specialiserede socialområde og specialundervisning i Nordjylland

Én fælles nordjysk tilbudsvifte
• Fælles ønske om at sikre gode rammer i landsdelen for udsatte og handicappede borgere



RAMMEAFTALEN
- For det specialiserede socialområde og specialundervisning i Nordjylland

Det forstærkede samarbejde
• Samarbejde nødvendigt for at opretholde de nødvendige specialiserede tilbud i landsdelen



RAMMEAFTALEN
- For det specialiserede socialområde og specialundervisning i Nordjylland

Rammesættende aftale
• Handel og samarbejde på tværs af kommunegrænser giver et koordinationsbehov på tværs af 

kommunerne og Region Nordjylland



DEN FREMTIDIGE RAMMEAFTALE

Fokus for den nye rammeaftale

• Mindre bureaukrati
• Væk fra en teknisk, bureaukratisk og omfangsrig rammeaftale

• Mere faglighed
• Inddragelse af fagfolk og brugerorganisationer, som ved hvor skoen trykker

• Mere politisk involvering
• De nordjyske politikere skal sætte kursen for den specialiserede socialområde og 

specialundervisning i Nordjylland



Overskrift
PROCES FOR  GENTÆNKNINGEN AF 
RAMMEAFTALEN 
v/ Henrik Aarup-Kristensen
Formand for den Administrative Styregruppe



BREDE RAMMER FOR RAMMEAFTALEN

• En årlig rammeaftale for hver region

• Skal bestå af en udviklingsstrategi og en styringsaftale

 Brede rammer giver grundlag for en proces der er tilpasset Nordjylland!

Udviklingsstrategien skal:

• foretage et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af pladser eller tilbud

• sikre koordinering om sikrede afdelinger

• behandle evt. centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen samt ministertemaer

Styringsaftalen skal:

• Sikre styring af økonomi- og kapacitetsudvikling, herunder en række konkrete ufravigelige punkter



RAMMEAFTALENS 
KONCEPT

Det gamle koncept

• Har overlevet sig selv

• Stærkt fokus på udbud og 
efterspørgsel i stedet for 
samarbejde og dialog

• Åbenlyse udfordringer i forhold til 
involvering

Nyt koncept

Nu starter vi!

• Mindre bureaukrati

• Mere faglighed

• Mere politisk involvering



Udarbejde  
2-årig 

Rammeaftale

Dialog med
fagfolk og 
brugerorg.

Fælles politisk 
retning

Implementering 
af fokusområder

Årlig 
revidering

NYT KONCEPT FOR RAMMEAFTALEN
- Hvordan gør vi?



TRE OVERORDNEDE MØDER

Kick-off

Processen 
skydes i gang!

Overordnet 
kortlægning

Workshop 

Dialog med fagfolk 
og brugerorg.

Politisk temadag

Den fælles politiske 
retning udpegesStrategisk 

rammesætning

Output:
En 2-årig rammeaftale 
- fagligt funderet og 
politisk relevant

d. 24. okt. 2016 jan. 2017
apr. 2017

TIDSLINJE



Overskrift
Plenumdrøftelser om fremtidens 
Rammeaftale
v/ Thomas Ludvigsen
Ekstern konsulent



Spørgsmål 1

Hvad skal vi samarbejde om på det specialiserede 
socialområde?

Vidensdeling

Tilbudsviften

Andre emner?

Konkrete 
udviklings-
projekter



Spørgsmål 2

Hvordan forpligter vi hinanden, om det vi ønsker 
at samarbejde om i regi af Rammeaftalen?


