
 

Udfordringer 
 

 

Hvilke udfordringer oplever I særligt i relation til temaet? 

 

Hjælpespørgsmål: 

o Hvilke udfordringer opleves der i forhold til at arbejde på tværs af kommunerne og/eller 
med regionen ift. det konkrete tema? 

o Kan I se nye typer af udfordringer dukke frem de næste par år, som man med fordel vil 
kunne tage fat i allerede nu? 

o Hvilke udfordringer vil være mest relevante at sætte ind over for? 

o Øvrige udfordringer? 

I bedes svare på det 
overordnede spørgsmål 

Og I er meget velkomne 
til at drøfte hjælpe-

spørgsmålene 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tiltag 
 

Hvilke tiltag vil kunne hjælpe med at håndtere udfordringerne? 

 

Hjælpespørgsmål: 

o Hvilke ændringer i dagligdagen vil kunne hjælpe med at håndtere udfordringerne? 

o Hvilke vidensgenererende tiltag vil kunne bidrage til at håndtere udfordringerne inden for temaet? 

o Hvilke former for samarbejde på tværs af kommunerne og/eller med regionen vil kunne afhjælpe 
udfordringerne? 

o Hvilke tiltag finder I mest relevante at igangsætte (kort/lang bane)? 

o Øvrige tiltag?  

 

I bedes svare på det 
overordnede spørgsmål 

Og I er meget velkomne 
til at drøfte hjælpe-

spørgsmålene 

 



 

 

Anbefalinger 
 

Hvilke anbefalinger ønsker I at give til politikerne/direktørerne på bag-
grund af jeres drøftelser? 

 

Hjælpespørgsmål:  

o Hvilke overvejelser og drøftelser bør politikerne/direktørerne have om temaet? 

o Hvilken retning og visioner vil kunne have positiv effekt på jeres fremadrettede arbejde på dette om-
råde? 

o I hvor høj grad vurderer I, at temaet bør være en del af Rammeaftalen 2018 og hvorfor? 

o Hvilken form for samarbejde på tværs af kommuner/region anbefaler I for dette tema? 

o Øvrige anbefalinger? 

I bedes svare på det 
overordnede spørgsmål 

Og I er meget velkomne 
til at drøfte hjælpe-

spørgsmålene 
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Gevinster 
I bedes vurdere, hvilke gevinster man kan opnå ved at 
implementere de tiltag og anbefalinger, som den forrige 
gruppe fandt frem til? 

 

Hjælpespørgsmål: 

o Hvilke gevinster er der ved tiltagene? 

o Hvilke ændringer i dagligdagen vil tiltagene kunne medføre? 

o Hvad vil det medføre for borgerne, organisationerne &/ fagfolkene hvis 
tiltagene bliver gennemført 

o Øvrige gevinster/effekter?  

 

  I skal arbejde videre 
på den første gruppes 

arbejde 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Risikovurdering 
I bedes vurdere, hvilke risici der kan være ved at implemen-
tere de tiltag og anbefalinger, som den forrige gruppe fandt 
frem til? 

 

Hjælpespørgsmål: 

o Hvilke udfordringer og risici er der ved tiltagene? 

o Hvilke ændringer i dagligdagen vil tiltagene kunne medføre?  

o Hvilke negative konsekvenser vil det kunne medføre for borgerne, organisationerne &/ 
fagfolkene hvis tiltagene bliver gennemført? 

o Øvrige udfordringer og risici?  

 

I skal arbejde videre 
på den første gruppes 

arbejde 

 



 

Udfordringer 
 

Hvilke udfordringer oplever I særligt i relation til temaet? 

 

Hjælpespørgsmål: 

o Hvilke udfordringer opleves der i forhold til at arbejde på tværs af kommunerne og/eller med regionen 
ift. det konkrete tema? 

o Kan I se nye typer af udfordringer dukke frem de næste par år, som man med fordel vil kunne tage fat i 
allerede nu? 

o Hvilke udfordringer vil være mest relevante at sætte ind over for? 

o Øvrige udfordringer? 

I bedes svare på det 
overordnede spørgsmål 

Og I er meget velkomne 
til at drøfte hjælpe-

spørgsmålene 

 

 



 
 
 
 
 

 
o  

Tiltag 
 

Hvilke tiltag vil kunne hjælpe med at håndtere udfordringerne? 

 

Hjælpespørgsmål: 

o Hvilke ændringer i dagligdagen vil kunne hjælpe med at håndtere udfordringerne? 

o Hvilke vidensgenererende tiltag vil kunne bidrage til at håndtere udfordringerne inden for te-
maet? 

o Hvilke former for samarbejde på tværs af kommunerne og/eller med regionen vil kunne af-
hjælpe udfordringerne? 

o Hvilke tiltag finder I mest relevante at igangsætte (kort/lang bane)? 

o Hvilke risici og udfordringer er der ved de tiltag I har drøftet? 

 
I bedes svare på det 

overordnede spørgsmål 

Og I er meget velkomne 
til at drøfte hjælpe-

spørgsmålene 

 



  

 

Anbefalinger 
 

Hvilke anbefalinger ønsker I at give til politikerne/direktørerne på 
baggrund af jeres drøftelser? 

 

Hjælpespørgsmål:  

o Hvilke overvejelser og drøftelser bør politikerne/direktørerne have om temaet? 

o Hvilken retning og visioner vil kunne have positiv effekt på jeres fremadrettede arbejde på 

dette område? 

o I hvor høj grad vurderer I, at temaet bør være en del af Rammeaftalen 2018 og hvorfor? 

o Hvilken form for samarbejde på tværs af kommuner/region anbefaler I for dette tema? 

o Øvrige anbefalinger? 

Ud fra incitaments-
trekanten bedes I 

 

I bedes svare på det 
overordnede spørgsmål 

Og I er meget velkomne 
til at drøfte 

hjælpespørgsmålene 

 

 


