Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Rammeaftalens
indsatsområde om tværsektoriel kobling til andre sektorområder
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 i Rammeaftalen 2021-2022 er at sikre en bedre tværsektoriel kobling mellem
socialområdet og andre sektorområder, herunder også en mere fælles tilgang mellem kommune og region.
På det specialiserede socialområde opleves en øget tilgang af borgere med komplekse problemstillinger,
hvor der er behov for en koordineret og sammenhængende indsats. Gennem et styrket samarbejde vil det
være muligt at opnå en bedre udnyttelse af ressourcer, sikre videns- og erfaringsudveksling mellem
områderne og herigennem højne niveauet i de tilbud, som borgerne tilbydes.
Socialdirektørforum indgår allerede i projekter med Psykiatrien i Syddanmark, blandt andet projekterne
Sammen om Psykiatri og Fremskudt Funktion på børne- og ungeområdet, som ligeledes har til formål at
styrke samarbejdet og højne kvaliteten i indsatserne. Socialdirektørforum vurderer derudover et behov for
en øget klarhed om, hvad henholdsvis behandlingspsykiatriens og socialpsykiatriens hovedopgaver og
kernekompetencer er. Formålet med dette er, at sikre sammenhæng i indsatserne, at borgerne modtager
hjælp på rette sted og at der skabes mere klarhed i forbindelse med overgange og faglig koordinering.

Formål
Arbejdsgruppens formål er at formulere strategiske budskaber og udvikle konkrete indsatser, som kan
styrke kommunernes eget og fælles arbejde ift. tværsektoriel kobling til andre sektorområder.

Opgave og resultat
Arbejdsgruppen har til opgave at udarbejde:
1. Et holdningspapir i forhold til indsatsområdet Tværsektoriel kobling til andre sektorområder (af ca.
1 sides længde), som medlemmerne af Socialdirektørforum kan læne sig op ad i kommunikation,
drøftelser og udvikling af indsatser
2. Forslag til mulige temaer/indsatser og afsøge, hvor der er de største potentialer for at gøre
forskelle. Derudover også at opsamle gode erfaringer, som andre kan lære af.
Herunder skal arbejdsgruppen bl.a. arbejde med følgende:

•

En afdækning af, hvad hhv. behandlingspsykiatriens- og socialpsykiatriens hovedopgaver og
kernekompetencer er

•

Sikre bedre vidensdeling mellem sektorområder

Der vil være tale om en 2-årig handleplan indeholdende udvikling, implementering, evaluering og
kommunikation. 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, som aftaler formandskabet indbyrdes
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 højde for, at repræsentanterne har
viden inden for sundhedsområdet, behandlings- og socialpsykiatri, børne- og ungeområdet eller
arbejdsmarkedsområdet.

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.

