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Baggrund: 

Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har besluttet at nedsætte en 

række netværksgrupper, 1) Børn og Unge, 2) Voksne handicappede, 3) 

Voksne sindslidende, 4) Specialundervisning og hjælpemidler, 5) Økonomi 

 

Netværksgrupperne skal årligt udarbejde en årsrapport som beskriver 

netværksgruppens arbejde det forgangne år.  

 

 

1. Resumé  

Møderne har været præget af stor lyst til vidensdeling, og lyst til at 

bidrage til den videre udvikling. Alle kommunerne er pressede på hver 

deres område, og det påvirker naturligt kommunernes måde at handle på. 

 

Der har været planlagt 4 møder i løbet af 2016, hvoraf ét blev aflyst. De 3 

afholdte møder har været en kombination af drøftelser omkring 

fokusområderne samt om emner der var aktuelle her og nu. De har 

ligeledes omhandlet rammeaftalen samt informationer fra medlemmer der 

har deltaget i ekspertpaneler. 

 

2. Kommissorium 

Netværksgruppernes opgaver er indenfor for hvert deres opgaveområde 

at give input til styregruppen, der kan understøtte styregruppens arbejde, 

herunder ift. :1) Opfølgning på udvikling og kapacitet, 2) Vidensdeling, 3) 

Faglig udvikling. 

 

Det fælles kommissorium kan ses her: 

http://rs17.dk/netvaerksgrupper/faelles-kommissorium.aspx . 

 

3. Netværksgruppens kontaktpersoner 

Navn Kommune e-mail 

Palle Kristensen Holbæk Kommune palkr@holb.dk 

   

 

 

4. Netværksgruppens arbejde i 2016  

Organisering: 

Netværksgruppen har været organiseret i møder. Møderne er alle afholdt i 

Næstved. I løbet af 2016 har drøftelserne i netværksgruppen primært 

gået på fokusområderne samt på øvrige områder, der er fremkommet i 

løbet af året og som er medtaget på dagsordenen. 
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Fokusområder 2016: 

1. Rammeaftale 2017:  

2. Inddragelse af netværksgruppen i forhold til undersøgelse af 

hjerneskadeområdet 

3. Kommunikation.  

4. Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning og 

ungeområdet (15-25 år)  

 

 

Aktiviteter (møder, temadage, konferencer, drøftelser): 

Netværksgruppen har afhold 3 møder i 2016 

Møderne har været afholdt med baggrund i de spørgsmål der er dukket op 

i de respektive kommuner, og med baggrund i de fokusområder der har 

været fastlagt i 2016 herunder rammeaftalen 

Redegørelse til Rammeaftale 2016 - fokusområder: 

Baggrund: 

 

Netværksgruppen har bl.a. givet input til undersøgelsen for 

senhjerneskadede. 

Der har været taget kontakt til Ankestyrelsen vedr. ledsagelse til ferie, for 

at få præciseret omfanget heraf. 

Kommunerne har via netværket besvaret spørgsmål, stillet af KL, 

vedrørende tilbud til den lille gruppe sindslidende, hvor der er risiko for, at 

de begår drab. 

Der har i løbet af året været erfaringsudvekslet med Socialtilsyn Øst, og 

hvor de lægger linjen ift. Kommunernes tilsynsopgave. 

Oplevelsen i netværksgruppen er, at der tages konkrete problemstillinger 

op og erfaringsudveksle på dem, hvilket er meget berigende, og udvider 

den enkelte kommunes perspektiv. 

Fokusområderne om kontanthjælpsreformen betydning og om 

psykiatriområdet fortsatte som fokusområder i rammeaftale 2016. 

 

Status: Erfaringer og resultater: 

Medlemmer af netværksgruppen deltager ad hoc i diverse ekspertpaneler.  

Netværket har igen i 2016 drøftet indhold og form på de kommende 

møder og er blevet enige om, at møderne fortrinsvis skal afholdes som 

temamøder med fokus på deadlines i forhold til afleveringer vedr. de 

besluttede fokusområder. 

På de afholdte møder har andre relevante områder været berørt, det være 

sig magtanvendelse samt drøftelse af forhold omkring økonomiske 

værgemål. 

Erfaringsudvekslingen på denne måde bevirker et tættere samarbejde 

mellem kommunerne og regionen, og er med til at få retning på 

opgaveløsning, som på visse områder sker forskelligt i kommunerne. 
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Denne erfaringsudveksling er en medvirkende årsag til, at opgaveløsning 

kan forenkles og tolkning af lovgivning på de respektive områder 

ensartes. 

 

5. Netværksgruppens arbejde i 2017  

Organisering: 

Netværksgruppen har fastlagt følgende foreløbige mødedatoer for 2017. 

 

18.april 2017 

6.juni 2017 

12.september 2017 

14.november 2017 

 

Mødested er fastlagt til Næstved. 

 

Fokusområder i 2017 er:  

1. Kommunikation 

2. Økonomi 

3. Hjemløshed og socialt udsatte 

4. Psykiatri 

 

Det er i gruppen vedtaget, at der skal skabes kontakt til Ankestyrelsen. 

AST ser gerne at stort set alt bevilges efter § 85, hvilket er 

uhensigtsmæssigt og problematisk.  

Da det er vigtigt at få klare linjer i forhold til AST, besluttede 

netværksgruppen at invitere AST til et netværksmøde, både grundet 

bevillingspraksis samt den generelle oplevelse af, at AST har ændret 

deres afgørelses/hjemvisnings praksis. Til dette møde er der et ønske fra 

Psykiatrinetværket om også at deltage. 

Der skal også i 2017 drøftes køb/salg af pladser i kommunerne, herunder 

spørgsmålet om forpligtelse af køb af pladser. 

Netværksgruppen finder at møderne er meget relevante, og at disse vil 

blive prioriteret yderligere. 

 

 

  


