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Regionshandicaprådet har med interesse læst udkastet til Rammeaftalen for 2019-2020 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 2019-2020: 
 
Regionshandicaprådet finder det yderst positivt at der nu for første gang laves en 2-årig 
Rammeaftale. Dette burde kunne medvirke til at skabe yderligere kontinuitet og sammenhæng i det 
tværsektorielle samarbejde mellem kommunerne og Region Hovedstaden. 
 
Regionshandicaprådet finder det hensigtsmæssigt at der nu i Rammeaftale 2019-2020 fokuseres på 
det allerede eksisterende samarbejde mellem kommunerne indbyrdes og mellem kommuner og 
Region Hovedstaden. Dette samarbejde opleves desværre af mange brugere med komplekse 
problemstillinger, der skal hjælpes og støttes på tværs af sektorerne som meget svært, 
barriereskabende og sommetider helt fraværende.  
 
Udviklingsstrategien 2019-2020: 
 
Regionshandicaprådet har noteret sig at kommunerne i Region Hovedstaden oplever at det til tider 
kan være vanskeligt at finde det rette tilbud til borgere, der har behov for højt specialiserede tilbud 
på social- og specialundervisningsområdet. Fokusområdet – om hovedstadsregionen har en aktuel 
og relevant tilbudsvifte – er derfor meget relevant. Men om det i tilstrækkelig grad vil kunne 
understøtte kommunernes behov for at finde og økonomiske ramme til at vælge det rette tilbud til 
borgere med behov for en højt specialiseret indsats, er Regionshandicaprådet tvivlende over for.  
Regionshandicaprådet har f.eks. noteret sig, at samarbejdet om de 47 særlige pladser i 
Frederikssund undr Psykiatrisk Center Nordsjælland ikke har fungeret optimalt. 
 
Regionshandicaprådet finder det positivt at brugerorganisationer – Skole og Forældre, Danske 
Handicaporganisationer m.fl. – nu involveres i implementeringen af den foreliggende rammeaftale. 
Regionshandicaprådet vil stærkt opfordre til at Psykiatriens Fællesråd, der er fællesforening for 
psykiatriforeningerne i Region Hovedstaden også inviteres. Det må da være en forglemmelse! 
 
Der savnes dog fortsat fokus på reel bruger- og pårørendeinddragelse i strategien. 
 
 



Styringsaftale 2019-2020 
 
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 for 2019-2020.  
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