Bilag 8 til Rammeaftale 2018

Plan for arbejdet med udviklingsområdet ”Effekt og Progression” i Rammeaftale 2018
Kommunerne og regionen i Midtjylland har i Rammeaftale 2018 aftalt, at der
sættes fokus på viden- og erfaringsudveksling på tværs af kommunerne og
regionen i forhold til, hvordan vi kan arbejde med at sætte faglige mål med
borgerne med fokus på progression og udvikling. Og i forlængelse af dette, at
der arbejdes med andre tilgange til styring, end den traditionelle økonomiske
styring.
De overordnede temaer for arbejdet med udviklingsområdet er:
1. Hvordan vi på socialområdet kan sætte mål, der understøtter borgerens
progression, og hvordan vi kan aflæse effekten af den afledte indsats?
2. Hvordan vi på socialområdet kan arbejde med nye økonomiske og effektbaserede styringsmodeller?
For at fokusere arbejdet vil vi i 2018 se på, hvordan der på socialområdet kan
sættes mål, der understøtter borgerens progression og hvordan vi kan aflæse
effekten heraf.
På baggrund af målsætningsarbejdet i 2018, vil vi i 2019 kunne iværksætte
initiativer i forhold til at undersøge, hvordan socialområdet kan arbejde med
nye økonomiske og effektbaserede styringsmodeller.

Arbejdet med udviklingsområdet vil ske ved at indsamle viden i og udenfor
Midtjylland. Derudover vil arbejdet i høj grad bestå i at følge og bidrage til
det aktuelle arbejde med progression og effekt, som KL har igangsat.
Det er særligt tre KL projekter, der er relevante:
-

Økonomiske incitamenter for progression og nye modeller for økonomisk
styring af socialområdet
Styrings- og effektivitetsprojektet om styring på det sociale område for
borgere med progressionspotentiale
Fælles faglige begreber

Formålet med udviklingsområdet er at dele viden, for på den måde at finde
modeller for progression og effektmål for og med borgeren.
På den baggrund kan vi på borgerniveau skabe en fælles ramme på tværs af
kommunegrænser for god dialog mellem bestiller og udfører i forhold til at
sætte mål, der understøtter borgerens progression, og hvor vi samtidig kan
følge effekten af indsatsen.
Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af kommer og region, der skal følge
og dele viden om arbejdet med udviklingsområdet.
Denne plan beskriver, hvordan der vil blive arbejdet med udviklingsområdet i
fælleskommunalt regi i 2018.

Fælleskommunal aktivitet

Aktiviteten skal understøtte…

Hvem

Hvornår

Temadag om progression, faglig udvikling og
ledelse på voksenhandicapområdet

Inspiration til arbejdet med progression og effekt i de midtjyske
kommuner og region.

Socialchefer/direktører,
ledere, fagkoordinatorer, myndigheds- og
økonomimedarbejdere

6.12.2017

Følge KL’s arbejde med:
- Økonomiske incitamenter for progression
og nye modeller for økonomisk styring
- Styrings- og effektivitetsprojektet om styring på det sociale område for borgere
med progressionspotentiale
- Fælles faglige begreber

Sammenhæng mellem det nationale arbejde med progression og
effekt, og arbejdet med udviklingsområdet i Midtjylland.

Arbejdsgruppen

2018

Indsamling af viden og erfaringer i forhold til
arbejdet med progression og effekt

Videndeling af metoder til at arbejde med progression og effekt i
kommunerne og regionen.

Arbejdsgruppen

Foråret 2018

Status til DASSOS om indsamling af viden

At der deles viden om, hvordan man kan arbejde med progression
og effekt i Midtjylland. DASSOS skal på den baggrund sætte rammerne for, hvordan man kan skabe en fælles faglig terminologi på
området.

Arbejdsgruppen /
DASSOS

DASSOS møde
15.8.2018

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
12.9.2018

Temadag med videndeling og inspiration til at
arbejde om progression og effekt

Videndeling. Der vil via arbejdsgruppen blive udarbejdet et inspirationskatalog som baggrund for temadagen.
Den fælles terminologi og den fælles ramme for arbejdet med området i Midtjylland vil blive præsenteret.
KL vil oplyse om arbejdet med nye økonomiske styringsmodeller.

Socialchefer/direktører,
ledere, fagkoordinatorer, myndigheds- og
økonomimedarbejdere

November
2018

Afrunding af udviklingsområdet samt
drøftelse af evt. videre arbejde med styringsmodeller

At DASSOS får en afsluttende drøftelse af opnåede resultater og
erfaringer med arbejdet med udviklingsområdet. DASSOS skal på
den baggrund tage stilling til, om der skal iværksættes et arbejde i
2019 for at undersøge mulighederne for nye og effektorienterede
økonomiske styringsmodeller.

Arbejdsgruppen /
DASSOS

DASSOS møde
27.11.2018

