BILAG
Udviklingsstrategi 2015

Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler
a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene
ældreboligområde
I medfør af § 6, stk. 4, og § 108, stk. 5 og 6, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af
19. juli 2012, og § 185 b, stk. 6, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 10.
august 2011, fastsættes:
Rammeaftalen
§ 1. Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår årligt en rammeaftale om faglig
udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud efter lov om social service samt
efter § 105, stk. 2, og § 185 b, stk. 1, i lov om almene boliger m.v., der ligger i regionen.
Fælles bestemmelser
§ 2. Rammeaftalens anvendelsesområde er følgende typer af tilbud, der ligger i regionen:
1) Særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.
2) Særlige klubtilbud efter § 36 i lov om social service.
3) Generelt godkendte plejefamilier og generelt godkendte kommunale plejefamilier efter § 66, nr.
1 og 2, i lov om social service, jf. lovens § 142, stk. 1, nr. 1.
4) Opholdssteder for børn og unge efter § 66, nr. 5, i lov om social service.
5) Døgninstitutioner efter § 66, nr. 6, lov om sociale service.
6) Tilbud om behandling af stofmisbrugere efter § 101 i lov om social service.
7) Beskyttet beskæftigelse efter § 103 i lov om sociale service.
8) Aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i lov om social service.
9) Botilbud, forsorgshjem og kvindekrisecentre mv. efter §§ 107-110 i lov om social service.
10) Hjælpemiddelcentraler, jf. § 5, stk. 2, i lov om social service.
11) Almene ældreboliger, der ejes af en region, en kommune, en almen boligorganisation eller en
selvejende institution, og som er tilvejebragt med særligt henblik på at betjene personer med
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 105, stk. 2, i lov om almene
boliger m.v.
12) Plejeboliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap.
13) Køb af specialrådgivningsydelser i tilknytning til de konkrete tilbud, der er omfattet af
styringsaftalen, jf. § 11, nr. 1.
Stk. 2. Tilbud, som alene anvendes af driftskommunen, indgår kun i rammeaftalen som en
orienterende oversigt, der skabes ved et udtræk af oplysninger fra Tilbudsportalen.
§ 3. Kommunalbestyrelserne i regionen koordinerer udarbejdelsen af rammeaftalen, jf. § 6, stk. 2, i
lov om social service.
Stk. 2. Der udarbejdes én samlet årlig rammeaftale for hver region. Rammeaftalen omfatter det
sociale område og det almene ældreboligområde.
Stk. 3. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi, jf. §§ 6-9, og en styringsaftale, jf. §§ 10-12.
Stk. 4. Uenighed om rammeaftalen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
§ 4. Rammeaftalen skal tilpasses løbende, hvis der er behov for det. Kommunalbestyrelserne og
regionsrådet skal i forbindelse med den årlige rammeaftale fastlægge en procedure for
tilpasningen.
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Stk. 2. Hvis der er konkrete regionale tilbud, der ikke længere efterspørges med deres hidtidige
indhold, skal regionsrådet, i forbindelse med rammeaftalen, drøfte en tilpasning eller ophør af
tilbuddene med kommunalbestyrelserne i regionen.
§ 5. Social-, børne- og integrationsministeren kan senest 1. januar udmelde særlige temaer eller
typer af tilbud, som skal behandles i rammeaftalerne.
Udviklingsstrategi
§ 6. Kommunalbestyrelserne i regionen udarbejder en udviklingsstrategi, der danner grundlag for
den kommende styringsaftale, jf. § 10. Udviklingsstrategien udarbejdes på baggrund af et samlet
overblik over tilbud, jf. § 2, der ligger i regionen, samt kommunalbestyrelsernes og regionsrådets
overvejelser over sammenhængen mellem behovet for tilbud og det samlede udbud af tilbud.
Regionsrådet bidrager til udviklingsstrategien for så vidt angår de tilbud, der aktuelt drives af
regionen, eller som kommunalbestyrelserne påtænker at anmode regionen om at etablere med
henvisning til § 5 i lov om social service. Herudover indgår konklusionerne fra socialtilsynets
seneste årsrapport i drøftelserne om udviklingsstrategien, jf. § 9 i lov om socialtilsyn.
Stk. 2. Følgende elementer kan indgå i udviklingsstrategien:
1) Den faglige udvikling i tilbuddene.
2) Fleksibel anvendelse af eksisterende tilbud.
3) Udvikling i behovene.
4) Kommunernes forebyggende foranstaltninger, som de har etableret eller planlægger at etablere,
og som har betydning for planlægning og udvikling af tilbud omfattet af rammeaftalen.
Stk. 3. Som led i udviklingsstrategien foretages et samlet skøn over behovet for regulering i antallet
af pladser eller tilbud.
§ 7. Udviklingsplaner for botilbud efter §§ 107-110 i lov om social service med over 100 pladser, jf.
§ 9 i lov om social service, indgår i udviklingsstrategien, hvis tilbuddene benyttes af to eller flere
kommuner i regionen.
§ 8. I forbindelse med fastlæggelsen af udviklingsstrategien skal kommunalbestyrelser og
regionsråd sikre indbyrdes koordinering regionerne imellem om de mest specialiserede lands- og
landsdelsdækkende tilbud, som er nævnt i bekendtgørelse om principper for kommunernes
finansiering af tilbuddene ved de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud.
Derudover skal kommunalbestyrelser og regionsråd sikre koordinationen af sikrede afdelinger.
Stk. 2. Det påhviler regionerne eller en eller flere kommuner at etablere tilbud efter § 108 i lov om
social service, til personer, som har bopæl på Færøerne eller i Grønland, med betydelig nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis behov for hjælp ikke kan dækkes gennem tilbud på
Færøerne eller i Grønland. Region Sjælland fastlægger behovet for og forventet forbrug af pladser
fordelt på målgrupper efter forhandling med Familiedirektoratet i Grønland og Almannastovan på
Færøerne og koordinerer antallet af pladser regionerne imellem.
§ 9. Udviklingsstrategien skal være fastlagt senest den 1. juni. Strategien skal offentliggøres på den
enkelte kommunes og regionens hjemmesider og sendes til Socialstyrelsen senest 1 måned efter, at
den er fastlagt.
Stk. 2. Som bilag til udviklingsstrategien vedlægges udtræk fra Tilbudsportalen over alle tilbud, jf.
§ 2, der ligger i regionen.
Styringsaftalen
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§ 10. Med henblik på styring af økonomi- og kapacitetsudvikling indgås en styringsaftale, som
omfatter kommunale og regionale tilbud, jf. § 2, som ligger i regionen, og som anvendes af flere
kommuner end driftskommunen. Tilbud, som anvendes af flere kommuner end driftskommunen,
kan dog undtages fra styringsaftalen, hvis der er indgået en aftale mellem driftskommunen og en
anden eller få andre kommuner, som anvender de konkrete tilbud, hvis aftalen omfatter punkterne
efter § 11, nr. 2, 3 og 6.
Stk. 2. Styringsaftalen indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen. For så vidt angår
styringsaftalens punkter, jf. § 11, nr. 2-7, vedrørende regionale tilbud indgås aftalen dog mellem
kommunalbestyrelserne og regionsrådet.
Stk. 3. I forbindelse med indgåelse af styringsaftalen skal kommuner og region drøfte
1) aktiviteter i og drift af børnehuset i regionen, jf. § 50 a i lov om social service og
2) finansieringen for det kommende år af det socialtilsyn, som godkender og fører tilsyn med
sociale tilbud i regionen, jf. § 2, stk. 2 i lov om socialtilsyn.
§ 11. Styringsaftalen skal indeholde:
1) Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen, jf. § 2.
2) Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen.
3) Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud.
4) Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser.
5) Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af
tilbud aftalt i rammeaftaleregi.
6) Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud.
7) Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse
af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner.
§ 12. Styringsaftalen skal være indgået senest den 15. oktober og har virkning fra den 1. januar
det følgende år. Aftalen skal offentliggøres på den enkelte kommunes og regionens hjemmesider
og sendes til Socialstyrelsen senest 1 måned efter indgåelsen.
Stk. 2. Som bilag til styringsaftalen vedlægges oplysninger om taksterne for det år, styringsaftalen
vedrører, for de tilbud, der er omfattet af aftalen.
Ikrafttræden
§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2013, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. I 2013 skal drøftelserne som nævnt i § 10, stk. 3, ske inden udgangen af kalenderåret.
Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2011 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og
på det almene ældreboligområde ophæves.
Social-, Børne- og Integrationsministeriet, den 20. august 2013
Annette Vilhelmsen
b) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet
I medfør af § 47, stk. 6, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, som
ændret ved lov nr. 378 af 28. april 2012, og § 6 h, stk. 6, og § 7 d, stk. 2, i lov om
specialundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 25. august 2011, som ændret ved
lov nr. 378 af 28. april 2012, fastsættes:
Kapitel 1
Indgåelse af rammeaftalen m.v.
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§ 1. Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår årligt en rammeaftale om faglig
udvikling, styring og koordinering af de regionale undervisningstilbud, der ligger i regionen, jf. § 47,
stk. 3, i lov om folkeskolen og § 6 h, stk. 3, i lov om specialundervisning for voksne.
Stk. 2. Kommunalbestyrelserne i regionen koordinerer udarbejdelsen af rammeaftalen, jf. § 47, stk.
4, i lov om folkeskolen og § 6 h, stk. 4, i lov om specialundervisning for voksne.
Stk. 3. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi, jf. §§ 3-5, og en styringsaftale, jf. §§ 6-8.
Stk. 4. Rammeaftalen tilpasses løbende, hvis der er behov herfor. Kommunalbestyrelserne i
regionen og regionsrådet fastlægger i forbindelse med den årlige rammeaftale en procedure herfor.
Der skal i den forbindelse tages særlig højde for undervisningstilbud, der følger skoleåret.
Stk. 5. Uenighed om rammeaftalen kan ikke indbringes for en højere administrativ myndighed.
§ 2. Bekendtgørelsen omfatter følgende undervisningstilbud m.v.:
1) De lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, der drives af regionsrådet i henhold til §
20, stk. 3, i lov om folkeskolen og § 1, stk. 2, i lov om specialundervisning for voksne.
2) Undervisningstilbud for personer med tale-, høre- eller synsvanskeligheder
(kommunikationscentre), der drives af regionsrådet i henhold til § 1, stk. 3, i lov om
specialundervisning for voksne.
3) De lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud i Københavns Kommune, der drives af
Borgerrepræsentationen i henhold til § 48 a i lov om folkeskolen og § 6 k i lov om
specialundervisning for voksne. De lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud i Københavns
Kommune medtages i rammeaftalen for Region Hovedstaden.
4) Rådgivning og vejledning, der ydes af de regionale undervisningstilbud og Københavns
Kommunes lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, og som ikke er knyttet til pladserne
på undervisningstilbuddene.
Kapitel 2
Udviklingsstrategien
§ 3. Kommunalbestyrelserne i regionen udarbejder med bidrag fra regionsrådet en
udviklingsstrategi, der danner grundlag for den kommende styringsaftale, jf. § 6.
Udviklingsstrategien udarbejdes på baggrund af kommunalbestyrelsernes og regionsrådets
overvejelser om behovet for pladser m.v. på de i § 2 omfattede undervisningstilbud. Følgende
elementer skal indgå i udviklingsstrategien:
1) Den faglige udvikling i undervisningstilbuddenes indhold på baggrund af den behovsmæssige
udvikling, der har været i de(t) foregående år.
2) Muligheder for fleksibel anvendelse af eksisterende undervisningstilbud.
3) Samlet skøn over behovet for regulering i antallet pladser eller undervisningstilbud.
Stk. 2. Efter aftale mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet kan
udviklingsstrategien indeholde flere elementer end de i stk. 1. nævnte elementer.
Stk. 3. I forbindelse med udarbejdelse af udviklingsstrategien sørger kommunalbestyrelserne for, at
de relevante brugerorganisationer bliver inddraget.
§ 4. I forbindelse med fastlæggelsen af udviklingsstrategien skal kommunalbestyrelser og
regionsråd sikre indbyrdes koordinering mellem de lands- og landsdelsdækkende
undervisningstilbud i regionerne og de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud i
Københavns Kommune.
§ 5. Udviklingsstrategien skal være fastlagt senest den 1. juni året før rammeaftalens ikrafttræden.
Stk. 2. Udviklingsstrategien skal offentliggøres på den enkelte kommunes og regions hjemmeside.
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Kapitel 3
Styringsaftalen
§ 6. Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår en styringsaftale med henblik på
styring af økonomi- og kapacitetsudvikling af de i § 2 omfattede undervisningstilbud.
§ 7. Styringsaftalen skal indeholde følgende elementer:
1) Angivelse af, hvilke konkrete undervisningstilbud der er omfattet af styringsaftalen.
2) Aftaler om udviklingen i taksterne for brug af pladser på undervisningstilbuddene og for den
rådgivning og vejledning, som ikke er knyttet til pladserne på undervisningstilbuddene. Inden for
rammerne af denne del af aftalen fastsætter regionsrådet taksterne for brug af pladser på det
enkelte undervisningstilbud og for den rådgivning og vejledning, der ikke er knyttet til pladserne på
undervisningstilbuddet.
3) Aftaler om prisstrukturen for de omfattede undervisningstilbud og for den rådgivning og
vejledning, der ikke er knyttet til pladserne på undervisningstilbuddene, dvs. anvendes der
gennemsnitstakster eller differentierede takster baseret på brugergrupper.
4) Aftaler om frister for afregning for brug af undervisningstilbud.
5) Aftaler om oprettelse og lukning af undervisningstilbud.
6) Aftaler om principper for eventuel indregning af regionsrådets udgifter ved oprettelse og lukning
af undervisningstilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Det samme gælder
Borgerrepræsentationens udgifter ved lukning af undervisningstilbud.
7) Aftaler om fastlæggelse af, i hvilket omfang en kommunalbestyrelse, der efter aftale med
regionsrådet overtager et regionalt undervisningstilbud (kommunikationscenter) med
specialundervisning for personer med tale-, høre- eller synsvanskeligheder, er forpligtet til at stille
undervisningstilbuddet til rådighed for andre kommuner i regionen og vilkårene herfor.
Stk. 2. Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet kan som led i styringsaftalen drøfte
varsler i forbindelse med lukning af pladser m.v. på undervisningstilbuddene.
Stk. 3. Efter aftale mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet kan styringsaftalen
indeholde flere elementer end de i stk. 1 og 2 nævnte elementer.
§ 8. Styringsaftalen skal indgås senest den 15. oktober året før aftalens ikrafttræden.
Stk. 2. Som bilag til styringsaftalen vedlægges oplysninger om taksterne for det år, som
styringsaftalen vedrører.
Stk. 3. Styringsaftalen skal offentliggøres på den enkelte kommunes og regions hjemmeside.
Kapitel 4
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2012.
Stk. 2. Udviklingsstrategien, jf. §§ 3-5, for 2013 skal være fastlagt senest den 15. oktober 2012.
Udviklingsstrategien skal offentliggøres på den enkelte kommunes og regions hjemmeside.
Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 354 af 24. april 2006 om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til
regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på
specialundervisningsområdet ophæves.
Ministeriet for Børn og Undervisning, den 28. april 2012
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Bilag 2: Særligt tema til rammeaftalerne for 2015 – anbragte børn og unges under-visning/uddannelse
Til samtlige kommunalbestyrelser og regionsråd, KL og Danske Regioner

Særligt tema til rammeaftalerne for 2015 – anbragte børn og unges under- visning/uddannelse
I november måned i år forelå de endelige vedtagne rammeaftaler for 2014. Jeg vil gerne kvittere for det
arbejde, som kommunalbestyrelser og regionsråd har lagt i dem, og for brugen af rammeaftalerne i jeres
løbende arbejde, hvor I til stadighed udvikler jeres samarbejde. Et samarbejde, der fremover styrkes
yderligere med den nationale koordinationsstruktur.
Jeg vil i forlængelse heraf gerne benytte mig af min adgang til at udmelde et særligt tema til behandling i
rammeaftalerne. Det særlige tema, jeg ønsker behandlet i rammeaftalerne for 2015, er anbragte børn og
unges undervisning/uddannelse.
En god skolegang og en efterfølgende ungdomsuddannelse er helt central for de udsatte børn og unges
trivsel i det daglige. Det er også nøglen til selvforsørgelse og et velfungerende voksenliv. Der er igennem de
seneste år med Folke- skolereformen og kommuneøkonomiaftalerne for 2013 og 2014 iværksat en række
initiativer for at styrke uddannelsesniveauet for børn og unge. Dertil kommer lovændringer og
satspuljeprojekter, der skal understøtte og styrke kvaliteten i samarbejdet mellem de interne skoler på
anbringelsessteder og de lokale folkeskoler og skolemyndigheder.
Da anbringelse af børn og unge ofte sker på tværs af kommunegrænser, er der tale om et område, hvor det
er vigtigt med fokus på tværgående koordinering mellem den anbringende kommune, som står for den
sociale indsats, og kommunen eller regionen, hvor barnet/den unge er anbragt og går i skole.
Jeg vil på den baggrund gerne anmode om, at anbragte børn og unges undervisning/uddannelse drøftes mellem kommuner og regioner som led i udarbejdelse af
udviklingsstrategierne for 2015, samt at der under drøftelserne sættes fokus på
samarbejde på tværs af interne skoler og inklusion i det almindelige skolesystem.
Jeg vil gerne opfordre til, at drøftelserne tager afsæt i de forskellige målgruppers behov
og ressourcer.
Med venlig hilsen

Annette Vilhelmsen
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Bilag 3: Særlige forhold
a) Fælles Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere
Kommunerne i Syddanmark har sammen med regionen nedsat et Samråd for udviklingshæmmede
lovovertrædere. Rådet består af 7 faste medlemmer og udtaler sig vejledende om sanktionsformer og
retsfølger for udviklingshæmmede lovovertrædere til politi og statsadvokaturer. Regionen varetager
sekretariatsfunktionen for samrådet.
Det Fælles Samråd i Syddanmark er gjort permanent fra 2010.
Samrådet er finansieret som abonnementsordning – det vil sige, at kommunerne betaler et fast beløb årligt
pr. borger i den enkelte kommune. Det er en frivillig aftale, som alle kommuner har tilsluttet sig
Nærmere beskrivelse af samrådet findes på:www.socialsekretariatet.dk og på www.samraadsyddanmark.dk
b) Tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere
Regionen organiserer og udfører tilsyn med udviklingshæmmede med dom på kommunernes vegne.
Tilsynene udføres pt. af medarbejdere fra tre regionale botilbud.
Tilsynet udgår fra tre botilbud, hvor mange af de anbragte udviklingshæmmede lovovertrædere bor.
Tilsynet har til formål at sikre, at den dømte overholder dommens vilkår, ikke begår ny kriminalitet, samt
sætter en positiv udvikling i gang. Der er aftalt retningslinjer for tilsynets tilrettelæggelse, gennemførelse
samt samarbejdsformen med kommunerne. Kommunernes myndighedsansvar er fastholdt gennem aftalen.
Der er tale om en frivillig aftale, som alle kommuner, bortset fra Vejle og Faaborg-Midtfyn er tilsluttet –
Nyborg Kommune dog efter konkret aftale om den enkelte borger. Tilsynet er takstfinansieret.
Nærmere beskrivelse af tilsynet findes på:www.socialsekretariatet.dk og på www.samraad-syddanmark.dk

c) Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser
Ribelund
Ribelund er et bo ‐ og servicetilbud med 13 afdelinger for 140 voksne borgere med forskellige grader af
nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. I udviklingsplanen for Ribelund fra 2010 blev der sat fokus på
stordriftsfordele på en række områder og på renovering af de bygningsmæssige rammer. Esbjerg
Kommune oplyser, at Ribelund har fundet en form, hvor stordriftsfordelene bliver udnyttet optimalt.
Samtidig bevares, gennem en decentral styreform med høj grad af selvstændighed for den enkelte afdeling,
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det lille bomiljøs særlige fortrin. Ribelund har i de senere år renoveret de fysiske rammer, så 50 boliger er
omdannet til almene ældreboliger af tidssvarende standard. Ombygning og renovering af de resterende
bygninger m.m. er så omfattende, at Esbjerg Kommunes planafdeling har vurderet, at der skal en ny
lokalplan til. På den baggrund er der i 2012 udarbejdet en helhedsplan for Ribelund området,
helhedsplanen – kaldet Ribelundplanen - skal danne baggrund for en lokalplan for området. I
Ribelundplanen er formuleret en vision for Ribelund – Den grønne bydel i Ribe. Visionen er at Ribelund
også i fremtiden skal være et dejligt sted at bo, arbejde, bevæge og opholde sig i. Ribelundplanen kan ses
på Esbjerg Kommunens hjemmeside. Ribelund indgår sammen med Esbjerg Kommunes øvrige tilbud i
Masterplan for det specialiserede voksenområde. I henhold til masterplanen skal der arbejdes mod fem
strategiske sigtelinier. Masterplanen har bl.a. medført en organisatorisk omlægning af de tidligere tilbud i
Esbjerg Kommune. De tidligere 18 tilbud er fra 1. januar 2012 samlet i 8 nye organisationer. Ribelund indgår
herefter i organisationen Udviklingscenter Ribe. Udviklingscenter Ribe skal give tilbud i henhold til SEL §§
85, 104, 107 og 108. Der arbejdes med at samle et antal enkeltmandsforanstaltninger på Ribelund, så
personaleressourcerne udnyttes bedre samtidig med, at der vil skabes større faglighed og bedre
arbejdsmiljø. Gennem de seneste år har efterspørgslen fra andre kommuner været faldende, Ribelunds
kapacitet vil blive tilpasset løbende.

Bilag 4: Tendenser og behov samlet besvarelse
(Se bilag på www. Socialsekretariatet.dk)

Bilag 5: Koordinering af lands- og landdelsdækkende tilbud - samlet besvarelse.
(Se bilag på www.socialsekretariatet.dk)

Bilag 6: Oversigt over tilbudsviften i Syddanmark
(Se bilag på www.socialsekretariatet.dk)
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