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Forventninger og tilrettelæggelse af Rammeaftalen 2018 

Resume 

FU har udarbejdet oplæg til forventninger og tilrettelæggelse af henholdsvis workshoppen d. 6. februar 2017 og den politiske tema-
dag d. 28. april 2017. Oplægget sendes i skriftlig høring hos DAS med henblik på, at Sekretariat for Rammeaftaler efterfølgende har 
rammerne for at sikre at resultatet for den kommende proces for Rammeaftalen 2018 lever op til DAS’ forventninger. 

 

Baggrund 

DAS vedtog på mødet d. 17. november 2016, at de ønsker at være styregruppe for processen for Rammeaftalen 2018. Til DAS mø-
det d. 16. januar 2017 var der således dagsordenssat en drøftelse om, hvilke forventninger DAS har til resultatet af workshoppen og 
den politiske temadag.  

Grundet manglende dagsordenspunkter blev DAS mødet d. 16. januar 2017 aflyst, hvorfor FU har udarbejdet et oplæg til forvent-
ningerne og tilrettelæggelsen af workshoppen og den politiske temadag. Oplægget er sendt i skriftlig høring, hvor DAS har mulig-
hed for at give bemærkninger til oplægget. Bemærkninger bedes fremsendt senest d. 16. januar 

 

Forventninger og tilrettelæggelse af workshop og temadag 

Workshop d. 6. februar (invitation og program er vedhæftet) 

Deltagere: Ledere, chefer og strategiske nøglemedarbejdere fra kommunerne/regionen samt repræsentanter fra brugerorganisati-
onerne. 

Baggrund for dagen: Der vil være to sessioner med hver fem temaer (jf. program for uddybning af temaerne): 

Session 1: Mestring af eget liv: Session 2: Målgrupper – konkrete udfordringer 

Rehabilitering Flere hjemløse 

Velfærdsteknologi Flere ældre med handicap 

Fokus på beskæftigelse Flere børn og unge med selvskadende adfærd 

Sociale relationer Skolegang for børn og unge med autisme og ADHD 

Forskning, metode og evidens Snitflader til behandlingspsykiatrien 

 

Deltagerne skal vælge to temaer fra session 1 og et tema fra session 2, som de skal indgå i drøftelser om. Sidst på dagen er der lagt 
op til en drøftelse om incitamenter for det gode samarbejde, herunder hvilke styringsmæssige incitamenter og økonomiske redska-
ber, der kan anvendes på området. 

Forventninger til drøftelserne: 

 Deltagerne skal hjælpe med at udarbejde grundlaget for den fremtidige Rammeaftale, som vil kunne gå på to ben: ”Me-
string af eget liv” samt udvalgte målgrupper, som kommunerne/regionen ønsker særligt fokus på. 
 

 Deltagerne skal bidrage med at afgrænse og kvalificere de udvalgte temaer: 
o Er det udpegede tema et reelt problem i Nordjylland? 
o Hvilke udfordringer står kommunerne/regionen overfor i forhold til det pågældende tema? 
o Hvordan vil rammeaftalen og det nordjyske samarbejde kunne ændre de udfordringer, som er blevet fremlagt? 
o Hvilke mulige fælleskommunale tiltag vil man med fordel kunne igangsætte for at imødekomme udfordrin-

gerne? 
 

 Drøftelsen om styring og økonomiske incitamenter har til formål at levere input til en efterfølgende DAS drøftelse. Drøf-
telsen på workshoppen sættes i forhold til de foregående to sessioner, fx 

o Hvordan kan man sikre, at højt specialiserede tilbud bevares samtidig med, at der stilles krav til at udbyderen 
har fokus på mestringsevnen? 
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o Hvordan kan vi indrette vores styringsmæssige systemer således, at de understøtter egenmestring? Herunder 
eksempelvis forslag til incitamentstrukturer. 

o Hvordan sikrer vi, at vi får en dynamisk udvikling i vores tilbudsportefølje, så vi kan lukke/omlægge de tilbud, 
som der ikke længere er behov for, så vi i stedet har økonomi til at udvikle nødvendige tilbud? 

Forventninger til udbytte af dagen 

 Hvert tema er blevet kvalificeret, udfordringerne uddybet, og der er udpeget mulige løsningsforslag hertil. 

 Temaerne præsenteres samlet til DAS, som drøfter de input, der er kommet fra workshoppen 

 

Politisk temadag d. 28. april 

Bemærk: Outlook reservering er sendt ud til alle DAS medlemmer med henblik på videresendelse til relevante politikere 

Deltagere: Nordjyske politikere, der sidder i udvalg, som behandler rammeaftalen og socialdirektørerne fra kommunerne, special-
sektorchefen fra regionen samt evt. udvalgte chefer. 

 

Forventninger for dagen: Kort efter DAS mødet d. 2. marts vil der blive udsendt et temakatalog a la det vedhæftede fra konferen-
cen. Temakataloget vil dog være mere konkret og udfordringerne og løsningerne foldet mere ud.  

Der lægges op til, at: 

 Temakataloget vil være et katalog over forskellige scenarier, som deltagerne kan vælge imellem 

 For hvert tema vil der være forskellige udfordringer samt forskellige løsningsforslag 

 Løsningsforslagene kan eksempelvis gå fra meget tæt samarbejde til begrænset samarbejde 

 Deltagerne gennem drøftelserne udpeger de udfordringer og de løsningsforslag, som de ønsker skal være fokus for Ram-
meaftalen 2018 

Forventninger til udbytte af dagen 

 De udpegede fokusområder og ønsket samarbejde herom vil være grundstenene for Rammeaftalen 2018 

 En kort politisk Rammeaftale vil opridse fokusområderne 

 En administrativ tillægsaftale vil uddybe, hvilke tiltag der igangsættes for at imødekomme udfordringerne 

 Rammeaftalen vil søge inspiration i sundhedsaftalens opdeling mellem en politisk aftale med visioner og et administrativt 
dokument med handleplaner og pejlemærker 

 DAS vil få første udkast til drøftelse på DAS mødet d. 30. maj 

 


