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Oversigt over ændringer i Rammeaftale 2021-2022 ift. Rammeaftale 2019-2020
En stor del af indholdet i Rammeaftale 2021-2022 går igen fra Rammeaftale 2019-2020, men de største
ændringer fremgår nedenfor for at lette gennemlæsning af Rammeaftalen.
Selve Rammeaftalen
Fokusområde
Af Rammeaftalens udviklingsstrategi fremgår som tidligere år fokusområde for de kommende år. I
Rammeaftale 2021-2022 er der et overordnet udviklingsstrategisk fokus på ’kvalitet’, som konkretiseres i to
tematiske fokusområder, hhv. Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte og Kommunale indsatser til
borgere med psykiske lidelser.
’Følg og forklar’-modellen
Det er nyt, at der fremover bliver fulgt op på takstudviklingen ved brug af en ’Følg og forklar’-model. Det
betyder, at kommunerne skal indberette uregelmæssige takststigninger, der differentierer fra reguleringen
ift. pris- og lønudviklingen. Læs mere om ’følg og forklar’-modellen under teknisk bilag 1 afsnit 10.1.
Økonomimodel
Desuden er økonomimodellen ny i Rammeaftalen. Økonomimodellen skal være med til at sikre, at der
fremover udvikles nye tilbud og pladser til de målgrupper, hvor kommunerne oplever et behov. Læs mere
om ændringerne ift. økonomimodellen under teknisk bilag 1 afsnit 2.
Monitorering af det specialiserede socialområde
Forud for Rammeaftale 2021-2022 er der udarbejdet en monitorering af det specialiserede socialområde.
Monitoreringen indgår som en del af Rammeaftalen 2021-2022.
Gennemsigtighed i takststrukturen
I økonomiaftalen 2020 er der aftalt øget gennemsigtighed i takststrukturen. Læs mere herom i teknisk bilag
1 afsnit 10.1.
Centrale udmeldinger
Socialstyrelsen har udsendt tre Centrale Udmeldinger om målgrupperne Udsatte gravide med et skadeligt
rusmiddelforbrug, Borgere med udviklingshæmning og dom og Borgere med svære spiseforstyrrelser. I
forbindelse med faslæggelse af Rammeaftalens Udviklingsstrategi skal kommunalbestyrelserne behandle
afrapporteringerne på de Centrale Udmeldinger.
Teknisk bilag 1
I teknisk bilag 1 om Styringsaftalen er der særligt ændret i følgende afsnit:
•
•
•
•
•
•
•

1. Indledning
2. Aftale om udvikling i udgifter pr. dag 2021-2022
2.2 Ny økonomimodel
2.2.2 Økonomimodel til opstartsfase for nye tilbud eller pladser
2.3 Ny monitoreringsmodel
3.4 Tillægsydelser og abonnementsordninger
4.6 Aftale om etablering og lukning af tilbud og pladser.

Teknisk bilag 2
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I teknisk bilag 2 om Udviklingsstrategien er tabeller opdateret ift. kapacitet og belægning, hvilket har
medført en opdatering af flere tekstpassager (bl.a. 2.2 Tilbud på Børne- og ungeområdet som følges i regi af
Udviklingsstrategien 2021-2022, 2.3 Tilbud på voksenområdet som følges i regi af Udviklingsstrategi 20212022, 4 Udvikling i kapacitet og belægning i tilbudtyper fordelt på målgrupper). Desuden er afsnittene om
de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger opdaterede. Afsnit 11 om National
koordination er opdateret med henblik på de Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen.
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