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Beslutning USS/USU/UDF: Rammeaftale 2019 - 2020 for det højt specialiserede socialområde
og specialundervisningsområdet
Sagsnr. i ESDH:

18/14837

Beslutningskompetence:

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Beslutningstema:
KKR Hovedstaden har på møde den 10. september 2018 anbefalet, at kommunerne og Region
Hovedstaden godkender Rammeaftale 2019-2020 på det højt specialiserede socialområde og
specialundervisningsområdet.
Sagen forelægges parallelt for Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv, Udvalg for
dagtilbud og familier og Udvalg for skoler og ungdomsuddannelser.
Sagsfremstilling:
Det er kommunernes ansvar at koordinere det højt specialiserede socialområde og
specialundervisningsområdet på såvel børne- og ungeområdet som voksenområdet.
Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2019-2020 om styring og
udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen
indeholder tekniske bilag til Udviklingsstrategien og Styringsaftalen. I de tekniske bilag findes
uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v.
Rammeaftale 2019-2020 tager udgangspunkt i de fælles mål som kommunerne og Region
Hovedstaden har udarbejdet:. De fælles mål skal styrke hovedstadsregionens samarbejde på det højt
specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet og skal udgøre rammen for
samarbejdet i regi af rammeaftalen i perioden 2018-2021.
De 3 fælles mål:


Vi vil styrke kommunernes forudsætninger for at give børn, unge og voksne med højt
specialiserede behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer.



Vi vil forpligte hinanden på at samarbejde, både fagligt og økonomisk, om de tværgående
højt specialiserede tilbud i hovedstadsregionen.



Vi vil arbejde målrettet med, at alle højt specialiserede tilbud har et fast fokus på at anvende
og udvikle ”bedste praksis” med henblik på effektive indsatsforløb baseret på høj faglighed
og størst mulig omkostningseffektivitet.

Fokusområdet i Rammeaftalen 2019-2020 vil være, om hovedstadsregionen har en relevant og
aktuel tilbudsvifte, som lever op til kommunernes behov på det specialiserede social- og
specialundervisningsområde.
Forvaltningen vurderer, at det er positivt, at udviklingsstrategien bl.a. fokuserer på børn og unge
med komplekse problemstillinger og diagnoser. Her kan det være nyttigt også at sætte fokus på
overgangen fra ung til voksen, da der ofte er forskellige niveauer for tilbud/ ydelser, og fordi det er
denne målgruppe, vi ser, er på vej til voksenområdet.
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Takstaftalen for 2019-2020 lyder: At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede
socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og
lønfremskrivningen minus 0,5 procent årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til prisog lønniveauet i 2014.
Vedlagt er Rammeaftale 2019-2020 samt to tekniske bilag og appendiks.
Uddelegering af beslutningskompetencen
Den 24. februar 2010 godkendte Byrådet en delegationsbeføjelse fra Byrådet til fagudvalgene, så
fremtidige redegørelser til Det Regionale Udviklingsråd og Regionsrådet behandles og godkendes i
daværende Børne- og Skoleudvalg og daværende Social- og Sundhedsudvalg. Forvaltningen
fortolker denne delegationsbeføjelse således, at den årlige rammeaftale for det specialiserede socialog undervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, ligeledes skal
behandles og godkendes i UDF, USU og USS.
Økonomiske konsekvenser:
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse:
Handicaprådet og Seniorrådet har høringsret.
Lovgrundlag:
Rammeaftaler og Takster
Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde
(BEK 1631, 16/12/2016)
Bekendtgørelse om rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende
undervisningstilbud m.v. (BEK 760 af 24/06/2014)
Serviceloven (LBK 102 af 29/01/2018)
Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling
for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (BEK 1674, 16/12/2016)
Lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende
specialundervisningstilbud (LOV 632, 16/06/2014).
Egenbetaling
Bekendtgørelse om betaling af botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i
forbindelse med botilbud efter § 108 (BEK nr. 1387 af 12/12/2006).
Bekendtgørelse om lejerrettigheder til beboere i visse tilbud efter serviceloven (BEK nr. 715 af
19/06/2013).
Det videre forløb:
Rammeaftale 2019-2020 skal ifølge lovgivningen være fastsat senest den 15. oktober 2018 og skal
derfor om muligt være behandlet i kommunerne og regionen senest d. 12. oktober.
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Indstilling:
Forvaltningen indstiller, at:
Udvalget godkender Rammeaftale 2019 – 2020 for det højt specialiserede socialområde og
specialundervisningsområdet.
Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 02-10-2018:
Indstillingen godkendt.
Bilag:
11839540

Åben Hovedstadsregionens Rammeaftale 2019-2020.pdf

(114175/18) (H)

21839541

Åben Bilag 1 Teknisk bilag til Styringsaftale 2019-2020.pdf

(114176/18) (H)

31839542

Åben Bilag 2 Teknisk bilag til Udviklingsstrategi 2019-2020.pdf

(114177/18) (H)

41839543

Åben Appendix til bilag 1 Ex på model til beregning af
efterregulering af over-underskud og belægningsprc..xlsx

(114178/18) (H)

51839544

Åben Appendix til bilag 1 Ex på model til beregning af
enhedstakst, herunder efterregulering af overunderskud.xlsx

(114179/18) (H)

