Chefmøde om Rammeaftalen

23. november 2018 kl. 9.00-12.00 med efterfølgende frokost
Slagelse Kommune, Torvegade 15, 4200 Slagelse – Auditoriet 3. sal
Mødet er et chefmøde om rammeaftalesamarbejdet i Rammeaftale Sjælland.
Formålet er at drøfte rammeaftalesamarbejdet, dets organisering og samarbejdsform samt rammeaftalens
fokusområder og herunder videndeling og udviklings- og styringstiltag
Det politiske niveau har i forbindelse med processen for rammeaftale 2018-2020 og senest på møde 26/10
sendt et klart signal med ønske om mere samarbejde mellem kommunerne indenfor rammeaftalens
område. Chefmødet er startskuddet på arbejdet med at inddrage cheferne mere direkte i dialogen om
rammeaftalesamarbejdet og i arbejdet med rammeaftalen, dets organisering og fokusområder.
På dagen drøftes bl.a. følgende spørgsmål ift. rammeaftalens fokusområder og organisering:
 Hvordan samarbejder vi med brugere og pårørende?
 Hvordan skaber vi forpligtende samarbejde blandt kommunerne?
 Hvordan får vi de specialiserede tilbud til at omstille sig til de aktuelle behov?
 Hvordan videndeles om metoder og styring og om udviklings- og styringstiltag der virker?
 Hvad er forventninger og ønsker til styregruppen og hvad er forventninger til kommunerne?
Til at starte diskussionerne præsenteres rammeaftalesamarbejdet kort og derefter drøftes fokusområder
samt organisering set fra chefniveau med tematisering af aktuelle problemstillinger ift. udvikling og styring.
8.45 Ankomst og morgenkaffe med brød
9.00 Velkomst og indledning: Baggrund, formål og præsentation af deltagerne
9.15 Kort præsentation af rammeaftalesamarbejdet og dets organisering.
9.30 Kort præsentation af rammeaftalens fokusområder med efterfølgende
plenumdrøftelse: Hvordan skal vi gribe arbejdet med fokusområderne an – fagligt og organisatorisk?
1. Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende
2. Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper
3. Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil
4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt
5. Videndeling om styring
6. Styringsdata og Information
7. Stigende behov for støtte
10.15 Kaffepause
10.30 Kort oplæg om videndeling og udviklings- og styringstiltag med efterfølgende gruppedrøftelse




Hvordan videndeles om metoder og styring og om udviklings- og styringstiltag der virker?
Hvordan får konkret vi udarbejdet et udviklings- og styringskatalog der giver mening

11.30 Drøftelse af rammeaftalesamarbejdets organisering og den videre proces med chefsamarbejdet:
 Hvad er forventninger og ønsker til styregruppen og hvad er forventninger til kommunerne?
 Drøftelse af snitflader ift. øvrige samarbejdsområder f.eks.TSP/Sundhedsaftale mv.
12.00 Tak for i dag og frokost

