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Forord
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Med Rammeaftale 2023-2024 sætter Hovedstadsregionens kommuner og Region Hovedstaden retningen for de kommende års 
samarbejde om udvikling af indsatser, koordinering af kapacitet samt styring på det specialiserede social- og 
specialundervisningsområde i Hovedstadsregionen.

Vi vil i Rammeaftale 2023-2024 fortsætte vores fokus på kvalitet og udvikling af en relevant tilbudsvifte, så vi sikrer de rette
tilbud for borgere med komplekse udfordringer. Der bliver fortsat flere borgere med mere komplekse behov og flere diagnoser 
end tidligere. Derfor skal vi i fællesskab fjerne barrierer og finde nye løsninger. Med denne rammeaftale sætter vi særligt fokus 
på anlægsudfordringerne på det specialiserede socialområde.

Som en fast del af rammeaftalen indgår nu den fælles økonomimodel, den årlige monitoreringsrapport om udvikling i udgifter, 
målgrupper mv., samt et fokus på bedre data på området. Dette vil bidrage til et stærkere vidensgrundlag og fundament for 
drøftelserne af udviklingen på det specialiserede socialområde.

Vi ser frem til at udfolde rammeaftalens visioner og konkrete initiativer i fællesskab på det specialiserede social- og 
specialundervisningsområde i Hovedstadsregionen.

Med venlig hilsen

Steen Christiansen, Formand for KKR Hovedstaden
Karsten Längerich, Næstformand for KKR Hovedstaden



Indledning
• Rammeaftalen for 

2023-2024 er toårig. 

• Rammeaftalen 2023-
2024 er godkendt af 
alle kommuner i 
hovedstads-
regionen og af 
Region 
Hovedstaden. 

• Rammeaftale 2023-
2024 er gældende 
for perioden 1. 
januar 2023 til 31. 
december 2024.
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Behovet for højt specialiserede tilbud på social- og specialundervisningsområdet kan opstå på 
grund af sygdom, handicap, misbrug, kriminalitet eller lignende. 
Her kan hver enkelt kommune ikke løse opgaven alene, og der er behov for et stærkt 
tværkommunalt samarbejde. Derfor køber og sælger vi pladser af og til hinanden. 

Det er kommunernes ansvar at koordinere det højt specialiserede social- og 
specialundervisningsområde på såvel børne- og ungeområdet, som voksenområdet. 
Vores fælles ansvar indebærer også et forsyningsansvar for, at vi samlet set har de tilbud, der 
skal til for borgerne. Det er centralt, at vi har en relevant tilbudsvifte, som passer til det, der 
efterspørges. 

Når kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden leverer ydelser på et højt 
specialiseret niveau, er de baseret på højt specialiserede kompetencer, faglig viden, 
vidensbaserede metoder, særligt avancerede velfærdsteknologier og særlige fysiske rammer. 

Samarbejdet mellem kommunerne og Region Hovedstaden reguleres i denne rammeaftale for 
det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde. 



Udviklingsdel 2023-2024
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Formålet med udviklingsdelen er:

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

• At skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet og behov for pladser bl.a. gennem afdækningen af 
kapacitet- og belægning og analysen af de lands- og landsdelsdækkende tilbud.

• At sikre koordination og udvikling af nye tilbud så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes 
hensigtsmæssigt. 

Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2023-2024 er kvalitet. Dette fokus konkretiseres i 

arbejdet med to tematiske fokusområder, som er en fortsættelse fra tidligere rammeaftaler:

1. Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte
2. Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser



Fokusområder  
2023-2024
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1. Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte
I en årrække har KKR Hovedstaden haft fokus på udvikling af vores fælles 
tilbudsvifte. Arbejdet med udvikling af tilbudsviften videreføres i 
Rammeaftale 2023-2024 med henblik på at etablere flere pladser på 
relevante tilbud til borgerne. Der vil blive udarbejdet en ny afdækning om 
kommunernes og regionens oplevede behov for pladser, udvikling i 
målgrupper mv., som kan supplere de tidligere afdækninger. Der arbejdes 
ligeledes videre med den fælles økonomimodel, som nu er en fast del af 
Rammeaftalen.

2. Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser. 
Det overordnede mål med fokusområdet er fortsat at sikre et 
fælleskommunalt fokus på kvalitet i socialpsykiatrien. Fokusområdet skal 
være med til at øge borgerens oplevelse af sammenhæng mellem at være 
indlagt på psykiatrisk i behandlingspsykiatrien i regionalt regi og modtage 
støtte gennem servicelovsindsatser i kommunerne. Der vil fortsat være 
fokus på, hvor fælleskommunale løsninger kan være med til at sikre, at 
oplevelsen af sammenhæng for borgerne øges. 

Det er herudover forventningen, at evalueringen af det specialiserede 
socialområde (2022) skal danne grundlag for en national 
specialeplanlægning, som skal sikre højere grad af specialisering og 
kvalitet. Der kan være behov for at tage hensyn til specialeplanlægningen i 
rammeaftalesamarbejdet. 

Kvalitet 

Fokus 1: Udvikling af en 
relevant og aktuel 
tilbudsvifte 

Fokus 2: Kommunale 
indsatser til borgere 
med psykiske lidelser



Styringsdel 
2023-2024

Styringsdelen 2023-2024 omfatter: 

 Aftaler, takstmodel og procedurer, som understøtter samarbejde og dialog mellem 
brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser 
på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 Aftale om, at udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede 
socialområde og specialundervisningsområdet, hvert år maksimalt må stige med 
pris- og lønfremskrivningen - hvis man fraviger det aftalte skal man indrapportere 
forklaringerne til Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde. 

 Aftale om, at der fra den nuværende aftalte vejledende norm for beregning af de 
indirekte omkostninger for kommunale tilbud (overheadprocent), arbejdes hen 
imod 6 % som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét frem mod 2024.

 Aftale om at understøtte det fortsatte arbejde med tilbudsviften og den fælles 
økonomimodel – herunder udvikling af tilbud med høj kvalitet.

 Monitoreringsrapport som følger udviklingen i udgifter, målgrupper mv. og mulige 
forklaringer på udviklingen.
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Initiativer i forbindelse med økonomiaftale 2020
Regeringen og KL har i økonomiaftalen 2020 aftalt øget gennemsigtighed i takststrukturen via:

1.Justering af takstmodellen med opdeling af taksten i en basis og ydelsestakst: Social- og Indenrigsministeriet har med 
inddragelse af KL, Danske Regioner og Finansministeriet igangsat et arbejde med henblik på at ændre 
finansieringsbekendtgørelsen, som formentlig træder i kraft for taksterne for 2024.

2.Sundhedslovsydelser: Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om social 
service og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet er vedtaget. Det betyder, at der er mulighed for, at servicelovstilbud 
kan indregne udgifterne til visse sundhedsydelser i taksten for tilbuddet, jf. Finansieringsbekendtgørelsen. 
Lovforslag L85A, som bl.a. skulle give hjemmel til at opkræve mellemkommunal refusion for sundhedslovsindsatser, er 
trukket tilbage.

3.Standardkontrakt: Med henblik på at styrke kommunernes køberrolle og understøtte kontraktstyringen er der udarbejdet
en skabelon til en standardkontrakt, som kommunerne og leverandører kan anvende i forbindelse med køb/salg af ydelser
og indsatser på det specialiserede voksenområde. Standardkontrakten er frivillig at anvende, og ledsages af en vejledning. 
Skabelonen for børne- og ungeområdet er ikke godkendt endnu.

For uddybning se Styringsdelen afsnit 10 i bilag 1 til Rammeaftale 2023-2024.



Bilagsliste
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- Hent bilag på :

www.hovedstadenskommuner.dk

Bilag 1 til Rammeaftale 2023-
2024: Styringsdelen

Bilag 2 til Rammeaftale 2023-
2024: Udviklingsdelen


