VEJLEDNING TIL SKABELON FOR SAMARBEJDSAFTALE
MELLEM KOMMUNIKATIONSCENTRE OG KOMMUNER

FORMÅLET MED EN SKABELON FOR SAMARBEJDSAFTALER
Skabelonen for samarbejdsaftaler mellem kommuner og kommunikationscentre (jf. særskilt fil) anbefales
anvendt som udgangspunkt for fremtidige aftaler i hovedstadsregionen.
Formålet hermed er blandt andet at øge gennemsigtighed og ensartethed i aftalerne, samt at lette
kommuner og kommunikationscentres administration omkring indgåelse af samarbejdsaftaler.

SAMMENHÆNG TIL RAMMEAFTALEN
I hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2016 indgår en fælles visitationsaftale vedrørende
kommunikationscentre. Ligesom Styringsaftalens øvrige principper for samarbejdet omkring køb og salg af
sociale tilbud, er visitationsaftalen vedrørende kommunikationscentre, et redskab, der skal understøtte det
kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen.
Alle 29 kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden er aftalepart i styringsaftalen.
Visitationsaftalen vedrørende kommunikationscentre er en underaftale i Styringsaftale 2016, der opstiller
en række principper for samarbejdet omkring henvisning og udredning af borgere med kommunikative og
kognitive funktionsevne-nedsættelser. Aftaleparterne har således godkendt at samarbejdet mellem
kommuner og kommunikationscentre omkring disse borgere skal forgå med udgangspunkt i de opstillede
principper. Den enkelte kommune har dog til enhver tid mulighed for at indgå samarbejdsaftaler med et
eller flere kommunikationscentre, der således tilsidesætter principperne i den fælles visitationsaftale.

FORDELE VED AT INDGÅ SAMARBEJDSAFTALER
Erfaringer fra eksisterende samarbejdsaftaler med kommuner i hovedstadsregionen og
kommunikationscentre er, at samarbejdsaftaler mellem kommuner og centre i mange tilfælde vil kunne
bibringe betydelige fordele for begge parter. Nedenfor er nogle eksempler herpå.





De administrative procedure i forbindelse med visitationen af en borger til en ydelse på
kommunikationscenteret forenkles.
Færre transaktioner reducerer mængden af sagsbehandlerressourcer i kommunen og på
kommunikationscentrene, og dermed administrative udgifter hertil.
Bidrager til at minimere ventetid for borgeren.
Bidrager til et mere vidende og tillidsfuldt samarbejde mellem kommune og
kommunikationscenter, herunder via etablering af gensidig forventningsafstemning.
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OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
Nedenfor er beskrevet øvrige opmærksomhedspunkter, der bør haves in mente i forbindelse med indgåelse
af samarbejdsaftaler mellem kommuner og kommunikationscentre:




Kommuner har mulighed for at uddelegere myndighedsafgørelser efter Lov om Specialundervisning
for voksne til anden part.
Kommuner har som udgangspunkt ikke mulighed for at uddelegere myndighedsafgørelser efter Lov
om Social Service.

EKSEMPLER PÅ INDHOLD AF SAMARBEJDSAFTALER
Nedenfor er til inspiration beskrevet nogle eksempler på indholdet af eksisterende samarbejdsaftaler
mellem kommuner i hovedstadsregionen og kommunikationscentre:
Eksempel 1:

Eksempel 2:

Kommunikationscenteret får kompetence til at kunne fortsætte indsatser for borgere i
bestemte målgrupper. Der er udelukkende tale om borgere, som kommunen tidligere har
visiteret til indsats og dermed vurderet at være omfattet af målgruppen og have et
væsentligt behov for kompensation. Borgerne er visiterede til indsats og godkendt til
fortsat indsats af kommunen (jf. Lov om Social Service). Ved behov for fortsat indsats kan
kompenserende forløb således iværksættes omgående. Dette reducerer transaktionsomkostninger og udgifter til genudredninger, ligesom det reducerer ventetiden for
igangsættelse af tilbud for borgerne.
Kommunikationscenteret får uddelegeret visitationskompetence overfor bestemte
målgrupper med afsæt i en fast økonomisk ramme (jf. Lov om Specialundervisning for
voksne). Såfremt antallet af henvendelser fra borgere bosiddende i kommunen stiger med
mere end syv procent skal der ske en drøftelse af rammen og mulige initiativer mellem
parterne.
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