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Resumé:
Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og
specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en toårig rammeaftale, for det
specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftale 2019-2020 fremlægges her til
orientering.
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.
Uddybende bemærkninger:
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.
Rammeaftale 2019-2020 tager udgangspunkt i de fælles mål, som kommunerne og Region
Hovedstaden har udarbejdet. Fokusområdet i Rammeaftalen 2019-2020 vil være, om
hovedstadsregionen har en relevant og aktuel tilbudsvifte, der lever op til kommunernes behov
på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.
For Rammeaftale 2019-2020 er det besluttet, at der hører et teknisk bilag 1 til Styringsaftalen
og et teknisk bilag 2 til Udviklingsstrategien. I de tekniske bilag findes uddybende beskrivelser
af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v. (se bilag over administrative
ændringer)
Størstedelen af indholdet fra Rammeaftalen 2018 går igen i Rammeaftale 2019-2020, men de
største ændringer på indholdssiden fremgår nedenfor:
Styringsaftalen, teknisk bilag 1:





Udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og
specialundervisningsområdet til og med 2020 må maksimalt stige med pris- og
lønfremskrivningen minus 0,5 procent årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i
forhold til pris- og lønniveauet i 2014.
Kommunerne vil fortsat arbejde hen imod, at det gennemsnitlige mål for
overheadprocenten fortsat frem mod 2020 vil være 6 procent.
Afsnittet om egenbetaling er rettet med udgangspunkt i lovgivning på område samt
Ankestyrelsens principafgørelse 97-16.

Udviklingsstrategien, teknisk bilag 2:


1

Oversigt over tilbud er opdateret på baggrund af nye indberetninger om belægning og
kapacitet. Ligeledes er gennemgang af de mest specialiserede tilbud opdateret og
udvikling i kapacitet og belægning i målgrupper inden for det højt specialiserede
område.1

Afsnit 2,3 og 4 i Rammeaftalen
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De lands- og landsdækkende tilbud er ligeledes opdateret på baggrund af nye
indberetninger om kapacitet og belægning.2
Bagkatalog over projekter i regi af rammeaftalen indeholder fokusområdet for
rammeaftale 2019-2020 som er en aktuel og relevant tilbudsvifte.3

Høring:
Handicaprådet er høringsberettiget.
Indstilling:
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,
1. at Rammeaftalen 2019-2020 godkendes.
/kam
Bilag:
1. Oversigt over administrative ændringer i rammeaftale fra 2018 til 2019-2020
1. Rammeaftale 2019-2020
Beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 24-09-2018:
Tiltrådt.
Indstilling:
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,
1. at orienteringen tages til efterretning.
/MSV
BILAGSFORTEGNELSE:
Bilag 3 Oversigt over administrative ændringer i Rammeaftale.pdf
Bilag 2 Teknisk bilag til Udviklingsstrategi 2019-2020.pdf
Hovedstadsregionens Rammeaftale 2019-2020.pdf
Bilag 1 Teknisk bilag til Styringsaftale 2019-2020.pdf
Appendix til bilag 1 Ex på model til beregning af enhedstakst herunder efterregulering af
over-underskud.xlsx
Appendix til bilag 1 Ex på model til beregning af efterregulering af over-underskud og
belægningsprc_.xlsx

2
3

Afsnit 5 in Rammeaftalen
Afsnit 6 i Rammeaftalen

