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NOTAT 

Til: Social- og psykiatriudvalget  

Opfølgning på Regionshandicaprå-
dets høringssvar til Rammeaftale 
2021-2022 på det specialiserede 
socialområde og specialundervis-
ning 

Regionshandicaprådet har haft udkast til Rammeaftale 2021-2022 på det spe-
cialiserede socialområde og specialundervisning til kommentering. 

Nedenfor er administrationens tilbagemelding på Regionshandicaprådets 
kommentarer. 

Vedr. Udviklingsstrategien   

Det fremgår af Regionshandicaprådets kommentering, at de efterlyser en drøf-
telse af, hvad der forstås ved kvalitet, da det er rammeaftalens overordnede 
udviklingsstrategiske fokusområde. Regionshandicaprådet forudsætter, at der 
er en fælles forståelse blandt regionens 29 kommuner og Region Hovedsta-
den omkring hvad der forstås ved kvalitet. Dette ser Regionshandicaprådet 
gerne uddybet og udfoldet i rammeaftalen. 

Administrationen er enig med Regionshandicaprådet i, at det er vigtigt at ar-
bejde efter en fælles forståelse af kvalitet. Med Rammeaftale 2018 blev ”Fæl-
les Mål” for det tværgående højt specialiserede socialområdet og specialun-
dervisning godkendt af de 29 kommuner og Region Hovedstaden. De ”Fælles 
Mål” er grundstenen i kvalitetsarbejdet, og dermed er der som udgangspunkt 
en fælles forståelse af dette mellem de 29 kommuner og region.   

 



 

Opfølgning på Regionshandicaprådets høringssvar til Rammeaftale 2021-2022 på det 

specialiserede socialområde og specialundervisning 
Side 2 

 

Med rammeaftalen igangsættes arbejdet med to fokusområder;  

 fortsat arbejde med udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte  
 kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser 

Disse to fokusområder er de helt konkrete tiltag, der med denne rammeaftale 
skal understøtte det mere overordnede strategiske arbejde med Kvalitet.    

Det er også beskrivelsen af det forpligtigende samarbejde mellem kommu-
nerne og regionen samt vidensdeling om bedste praksis i de ”Fælles mål”, der 
skal sikre at genereret læring fra et område overdrages til andre områder. Et 
område som Regionshandicaprådet i deres kommentering påpeger som vig-
tigt. 

Styringsaftalen 

I forhold til rammeaftalens styringsaftale udtrykker Regionshandicaprådet be-
kymring omkring den nye økonomimodel, der åbner op for adgang til pladsud-
videlse på det enkelte tilbud. Bekymringen går på om det på sigt vil betyde en 
udvikling i retning af ”kæmpeinstitutioner” – herunder sammenblanding af for-
skellige målgrupper inden for det enkelte tilbud.  

Administrationen er enig i, at det er vigtigt at sikre den nødvendige specialise-
ring på regionens tilbud. Det er administrationens forventning til den foreslå-
ede proces for ”miniudbud” af etablering af nye tilbud/pladser, at processen 
også lægger vægt på den faglige vurdering og dermed hensynet til den en-
kelte borger i form af behov for mindre og specialiserede enheder.   


