Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Rammeaftalens
indsatsområde om kvalitet i indsatserne
Baggrund
Socialdirektørforum afholdte den 1. og 2. oktober 2020 seminar, hvor der var en drøftelse af forskellige
temaer med udgangspunkt i Rammeaftalen 2021-2022 indsatsområder og mulige initiativer på det
syddanske specialiserede socialområde. Til at udmønte Rammeaftalens initiativer nedsættes tre
arbejdsgrupper, som skal arbejde med udvikling af budskaber og indsatser inden for hver af Rammeaftalens
tre indsatsområder.
Et af de tre indsatsområder er kvalitet i indsatserne på det specialiserede socialområde.
Socialdirektørforum har ambitioner for det specialiserede socialområde, og via kvalitetsudvikling, metoder
og dokumentation ønsker man at højne kvaliteten i indsatserne på området. Socialdirektørforum mener, at
der er behov for en beskrivelse af, hvad kommuner og regionen i Syddanmark forstår ved kvalitet i
indsatsen bl.a. i lyset af den nationale evaluering af det specialiserede socialområde, som har et stort fokus
på kvalitet og høj specialisering.
De syddanske kommuner indgår i et forpligtende fællesskab i forhold til at have stærke
samarbejdsrelationer på tværs, hvor man kan inspirere hinanden og lave relevante pilotprojekter. Blandt
andet har Socialdirektørforum besluttet at etablere et fagligt netværk for ledere af botilbud og centre, som
har til formål at bidrage til den løbende udvikling af kvaliteten på socialområdet og give
Socialdirektørforum mulighed for at få praksisperspektiver sat på dagsordenen. Socialdirektørforum har
drøftet, hvorvidt de kommunale rådgivere på det specialiserede socialområde har de nødvendige
kompetencer ift. at løfte de opgaver, som bliver stillet i dag. Dette skal bl.a. ses i lyset af analysearbejdet
omkring samarbejdet mellem kommunerne og Børnehus Syd. En stærk faglighed på området kan bidrage til
arbejde med kvalitet, effekt og progression. Socialdirektørforum ønsker derfor at undersøge, om
kommunerne kan styrke rådgivernes kompetencer og derigennem opnå et kvalitets- og udgiftsniveau, der
er bedre afstemt.

Formål
Arbejdsgruppens formål er at formulere strategiske budskaber og udvikle konkrete indsatser, som kan
styrke kommunernes eget og fælles arbejde med kvalitet i indsatser.

Opgave og resultat
Arbejdsgruppen har til opgave at udarbejde:

1. Et holdningspapir i forhold til indsatsområdet Kvalitet i indsatserne på det specialiserede
socialområde (af ca. 1 sides længde), som medlemmerne af Socialdirektørforum kan læne sig op ad
i kommunikation, drøftelser og udvikling af indsatser
2. Konkrete indsatser, som kan implementeres i kommunerne med henblik på udvikling af
kommunernes specialiserede socialområde inden for indsatsområdet Kvalitet i indsatser.
Herunder skal arbejdsgruppen bl.a. arbejde med følgende:
•

En afklaring af, hvad de syddanske kommuner og regionen forstår ved kvalitet i indsatserne

•

Hvordan fagligheden hos rådgiverne på det specialiserede socialområde kan styrkes

•

Sikre bedre vidensdeling på området

Der vil være tale om en 2-årig handleplan indeholdende udvikling, implementering og evaluering.
Begge papirer skal godkendes af Socialdirektørforum, hvorefter arbejdsgruppen får til opgave at
udvikle de i handleplanen foreslåede indsatser.

Procesplan
•
•
•
•
•

Socialdirektørforum godkender kommissorium på møde den 18. december 2020
Medlemmer af arbejdsgruppen udpeges primo 2021
Holdningspapir og handleplan præsenteres på møde i Socialdirektørforum 12. maj 2020
I perioden maj 2021 – udgangen af 2022 vil der ske en løbende implementering og evaluering af
initiativer
I anden halvdel af 2022 giver arbejdsgruppen en opsamlende status på indsatserne og effekten
heraf til Socialdirektørforum

Medlemmer af arbejdsgruppen
To direktører har det strategiske ansvar for arbejdet i gruppen og opkobling til Socialdirektørforum.
•
•
•
•
•

2 repræsentanter fra Socialdirektørforum, hvoraf formandsposten fordeles. Mulighed for delt
formandskab.
1 repræsentant fra økonomisk arbejdsgruppe (som inddrages efter behov)
4-5 kommunale konsulenter/chefer/ledere
1 regional konsulent/chef/leder
1 konsulent fra Fælleskommunalt Socialsekretariat, som varetager sekretariatsbetjening af gruppen

Kommunerne og regionen indstiller medlemmerne til arbejdsgruppen.
Ved udpegning af repræsentanter til arbejdsgruppen skal der tages hensyn til, at repræsentanterne har
strategisk indsigt ift. kvalitet i indsatser, socialfaglig indsigt i rådgivning på myndighedsområdet eller viden
fra tilbud.

Ressourcer
Der må forventes et ressourcetræk for alle repræsentanter i arbejdsgruppen. Det må forventes, at der skal
løses opgaver mellem møderne, og at flere repræsentanter bidrager til udarbejdelsen af formuleringen af
de konkrete initiativer.

