Bilag 7 til Rammeaftale 2018

Plan for arbejdet med udviklingsområdet ”Voksenhandicap” i Rammeaftale 2018
Voksenhandicapområdet videreføres som udviklingsområde i Rammeaftale
2018 med fokus på implementering af det fælleskommunale rammepapir,
der er udarbejdet i KKR regi (link).
I rammepapiret foreslås målsætninger på 4 fælles indsatsområder:
-

Mestring
Det inkluderende arbejdsliv
Samskabelse og samarbejde
Fokuseret indsats

Rammepapiret er udformet med sigte på, at fælleskommunale mål og indsatser skal spille sammen med eksisterende lokale politikker og strategier på
voksenhandicapområdet.
KKR har derfor opfordret til, at kommunerne og regionen lokalt tager en politisk drøftelse af, hvilke mål man ønsker at sætte lokalt for at understøtte den
retning, der er sat med rammepapiret.
Kommunerne og regionen er ikke er bundet til at måle på præcis de effektmål, der er skitseret i rammepapiret, men kan have andre lokale mål inden
for indsatsområderne. Rammepapirets forslag til målsætninger er formuleret, så de i videst muligt omfang tager afsæt i regeringens sociale mobilitetsmål.

Arbejdet med at udmønte rammepapirets intentioner foregår primært i den
enkelte kommune og regionen i det daglige møde med borgerne.
I rammepapiret peges på følgende indsatser, som kommunerne og regionen
opfordres til at arbejde med lokalt for at styrke området:
-

Kompetenceudvikling i forhold til borgerens mestring
Velfærdsteknologi
Flere i beskæftigelse – og STU som vej til beskæftigelse for unge
Bedre overgange for borgerne
Handleplaner med ressourcefokus
Flere aktive i forenings- og fritidsliv

Denne plan beskriver, hvordan der i fælleskommunalt regi vil blive fulgt op
på implementeringen af rammepapiret.
Fokus er på: Hvordan vi deler erfaringer med den lokale udmøntning af rammepapiret; læring som følge af de initiativer, der er igangsat med rammepapiret, samt opfølgning på, om kommunerne og regionen har fastsat måltal og
deres erfaringer hermed.
Planen indeholder desuden forslag til en række fælleskommunale initiativer,
der kan være med til at understøtte den udvikling, rammepapiret sætter.
Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af kommer og region, der skal indsamle og formidle viden til DASSOS om arbejdet med rammepapiret.

Fælleskommunal aktivitet

Aktiviteten skal understøtte…

Hvem

Hvornår

Temadag om samskabelse og social
integration på voksenhandicapområdet

Inspiration til at arbejde med samskabelse og social integration af
borgere med handicap (collective impact projektet).

Ledere og medarbejdere på
handicapområdet

2.11.2017

Status på arbejdet med rammepapiret

Indsamling af viden om, hvordan der arbejdes med rammepapiret i kommuner og region.

Arbejdsgruppen

Dec.2017 Jan.2018

Videndeling om arbejdet med rammepapiret

At der sker videndeling i DASSOS om, hvordan der lokalt arbejdes
med rammepapiret på voksenhandicapområdet.

Arbejdsgruppen /
DASSOS

DASSOS møde
7.2.2018

Metodecentret etablerer
netværket og inviterer
kommuner og region ind

2018-2019

Evt. med oplæg fra 2-3 kommuner med inspiration til, hvordan
rammepapiret kan indtænkes i lokale processer samt erfaringer
med fastsættelse af lokale mål.
Videns- og ressourcenetværk om habilitering på voksenhandicapområdet

Metodecentret inviterer regioner og kommuner med interesse
for habiliterende indsatser til et fagligt videns- og ressourcenetværk på voksenhandicapområdet.
Netværket har bl.a. fokus på viden om indsatser, der kan forbedre borgernes muligheder for aktivt medborgerskab og skabe øget
mestringsevne med fokus på livskvalitet.

Prioritering af fælles puljeansøgninger på
voksenhandicapområdet

At der skabes øget opmærksomhed og prioritering af fælles ansøgninger om puljemidler til udvikling af metoder og indsatser på
voksenhandicapområdet.

Arbejdsgruppen / DASSOS
Rammesekretariatet

2018

Dialog med uddannelsessektoren om paradigmeskiftet i kommuner og region

At der på professionsbacheloruddannelserne uddannes kandidater med faglige kvalifikationer og mind-set til at understøtte borgerne i aktivt medborgerskab.

KD-nets uddannelsesstyregruppe

2018

Status til KKR om arbejdet med udviklingsområdet

At KKR får viden om, hvad der arbejdes med i relation til udviklingsområderne i Rammeaftale 2018

KKR

KKR møde
12.9.18

Afrunding af udviklingsområdet

At DASSOS får en afsluttende drøftelse af opnåede resultater og
erfaringer med arbejdet med udviklingsområdet

Arbejdsgruppen /
DASSOS

DASSOS møde
27.11.2018

