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Regionshandicaprådet 

 
Høring over ”Udkast til Rammeaftale 2018 for det specialisere-
de socialområde og specialundervisning”  
 
Kære Regionshandicapråd  
 
Som aftalt på sidste møde i Regionshandicaprådet, får I hermed udkast til Rammeafta-
le 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisning til høring.  
  
Kort om rammeaftalen.  
Kommunerne har myndighedsansvaret på det specialiserede socialområde og special-
undervisningsområdet, herunder ansvaret for udarbejdelse af de årlige rammeaftaler 
for området. Området dækker blandt andet døgntilbud samt dagtilbud til borgere med 
fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse eller psykiske lidelser. Endvidere er der 
tilbud inden for kommunikationsområdet, misbrugsbehandling og specialundervis-
ning. 
 
Regionen er driftsherre for i alt 19 tilbud omfattet af rammeaftalen.  
 
Rammeaftalen for 2018 består af en:  

 Udviklingsstrategi, der skal sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i 
hovedstadsregionen, så alle driftsherrer til stadighed er i stand til at tilbyde de 
rigtige tilbud af høj kvalitet, også til små målgrupper og målgrupper med 
komplicerede problemer.  

 Styringsaftale, hvis formål er at lægge rammerne for kapacitets- og prisudvik-
ling for de tilbud i kommunerne og regionen, der er omfattet af rammeaftalen. 

 Som noget nyt er der udarbejdet fælles kommunale/regionale målsætninger 
for det tværgående højtspecialiserede socialområde og specialundervisnings-
område. Målet hermed er at sætte en fælles kommunal/regional dagsorden for 
området i perioden 2018-2021   

 
Kommunekontaktrådet (KKR) har på møde den 14. juni 2017 behandlet den samlede 
rammeaftale for 2018 og efterfølgende sendt den til godkendelse i kommuner og regi-
onen.  
 



   Side 2 

Det kan oplyses at brugerorganisationerne har været inddraget i udarbejdelse af Ram-
meaftale 2018 via møde i Dialogforum Hovedstaden den 26. april 2017 og deltagelse i 
dialogmøde på administrativt niveau - 20. december 2016. Der holdes endnu et møde i 
Dialogforum Hovedstaden den 27. september 2017, hvor udkast til rammeaftalen vil 
blive behandlet. 
 
Regionshandicaprådets høringssvar bedes sendt på mail til mig senest den 1. august 
2017.  
 
Regionhandicaprådets høringsvar vil blive forlagt henholdsvis Psykiatriudvalg og Ud-
valget vedrørende tværsektorielt samarbejde den 29. august 2017, i forbindelse med 
deres behandling af sagen samt i forbindelse med Regionsrådets behandling af sagen 
den 19. september 2017. 
 
Har I spørgsmål til rammeaftaleudkastet er I velkommen til at kontakte mig på enten 
mail CCH@regionh.dk eller telefon 38 66 61 02/mobil 24 79 81 68 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Conni Christiansen 
Chefkonsulent 
Region Hovedstaden – Enhed for tværsektoriel udvikling 
cch@regionh.dk 



Høringssvar fra Regionshandicaprådet vedrørende: 

 
Udkast til Rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisning 
 
 

 Udviklingsstrategi 2018 
 Styringsaftale 2018 
 Fælles mål – for det tværgående højt specialiserede socialområde og 

specialundervisningsområdet 
 
 
Regionshandicaprådet har med interesse læst udkastet til Rammeaftalen for 2018 og har følgende 
bemærkninger: 
 
Regionshandicaprådet er specielt optaget af, at alle borgere med handicap oplever  
 

1. at målene om recovery og rehabilitering følges af reel og virkningsfuld hjælp,  
2. at der er sammenhæng i de kommunale og regionale indsatser for borgere med handicap,  
3. at organisatoriske barrierer og vidensbarrierer ikke kommer i vejen for at løse borgernes ofte 

komplekse sundhedsproblemer og psykiske trivselsproblemer, samt  
4. at der opleves en reel borger- og pårørendeinddragelse.  

 
Generelle bemærkninger til udkastet til rammeaftale 2018: 
 
Regionshandicaprådet noterer sig, at der nu synes at være en konkret og faglig fokus på arbejdet 
med recovery og rehabilitering på tværs mellem kommuner og region, at selv om borgere med 
handicap møder barrierer i arbejdet omkring den enkelte, så er det tværsektorielle samarbejde og 
samarbejdet i det hele taget i fokus i såvel udviklingsstrategien, styringsaftalen som i de fælles mål. 
 
Regionshandicaprådet finder de 2 valgte fokusområder – børn og unge med autisme spektrum 
forstyrrelser og ADHD / ældre med handicap, psykiske lidelser og behov for sundhedsfaglige 
indsatser – som meget relevante og vigtige områder, Det er begge områder hvis udviklingstendenser 
på forskellig vis har været beskrevet i de seneste års rammeaftaler. Det er områder hvor 
udfordringerne er store, så det er påkrævet at kommuner og region får styrket forudsætningerne for 
at kunne give tilbud til disse målgrupper på et højt fagligt niveau.  
 
Udviklingsstrategien 2018: 
 
Regionshandicaprådet har noteret sig at kommunerne i Region Hovedstaden oplever en god 
sammenhæng mellem de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser og kommunernes 
behov herfor. Samtidigt oplever kommunerne i hovedstadsregionen stadig en stigning i antallet 
inden for flere målgrupper (bl.a. autisme spektrum forstyrrelser, ADHD og ældre mennesker med 
handicap).  
 
Regionshandicaprådet har visse bekymringer for om strategien i tilstrækkelig grad støtter de 
kompetence- og ressourcemæssige udfordringer, der åbenlyst findes for at kunne iværksætte en 
optimal og sammenhængende indsats over for de ovennævnte målgrupper. 
 
Styringsaftale 2018 
 
Regionshandicaprådet har ingen bemærkninger til rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i de 



omfattede tilbud for det kommende år, således som det er beskrevet i Styringsaftalen 2018.  
 
Fælles mål -  for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet: 
 
Regionshandicaprådet finder det yderst positivt at kommunerne og Region Hovedstaden nu gennem 
fælles mål vil styrke samarbejdet på det tværgående højt specialiserede socialområde.  
 
At der er et stærkt behov for en styrkelse af dette samarbejde understøttes af at der i dag opleves 
tendenser i retning af at der ikke er tilstrækkeligt incitament for kommunerne til at drive højt 
specialiserede sociale tilbud med plads til borgere fra andre kommuner. 
 
I følge Regionshandicaprådets opfattelse burde der ikke være behov for et specielt incitament for 
kommuner til at drive disse tilbud eller stille pladser til rådighed for borgere fra andre kommuner – 
men en fælles ansvarsfølelse for at drive de specialiserede tilbud – og en fælles ansvarsfølelse over 
for de borgere, der har behov for de specialiserede tilbud. 
 
Regionshandicaprådet kan kun håbe at disse fælles mål kan medvirke til at kommunerne tager deres 
forsyningsansvar på det højt specialiserede socialområde seriøst samt at der fremadrettet etableres 
forpligtende samarbejder og koordinereting på tværs af kommuner og på tværs af kommuner og 
region, så der skabes målrettede og sammenhængende indsatsforløb på det højt specialiserede 
socialområde. 
  
 
 
Venlig hilsen  
på Regionshandicaprådets vegne 
Lea Jensen                                    Anders Dinsen 
formand                                       næstformand 
 
 
 


