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Baggrund: 

Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har besluttet at nedsætte en 

række permanente netværksgrupper, 1) Børn og Unge, 2) Voksne 

handicappede, 3) Voksne sindslidende  

 

Netværksgrupperne skal årligt udarbejde en årsrapport som beskriver 

netværksgruppens arbejde det forgangne år.  

 

 

1. Resumé   

Netværket har holdt tre ud af fire møder i 2019. På møderne har der 

været fokus på initiativer fra stat, region eller kommuner, som har 

betydning for området.  

 

Udover generel videndeling har særligt følgende emner været på 

dagsorden: 

 Det økonomiske tilsyn, hvor kommunerne i netværket holdt et 

temamøde med Socialtilsyn Øst. 

 (Sen)hjerneskadeområdet: Netværket har nedsat en arbejdsgruppe 

vedr. tværkommunal kompetenceudvikling i neuro-rehabilitering af 

frontpersonalet i den kommunale hjerneskadeindsats. 

 Fortsat overbelægning på Kofoedsminde 

 Samråd for domfældte udviklingshæmmede, drøftelser af årsager til 

at samrådet ikke fik nogen sager og forslag som samrådet kunne 

arbejde videre med. 

 Ankestyrelsens principafgørelse 10-19 og 11-19 og mulige 

konsekvenser ift. en række ydelser, som i dag leveres af botilbud 

efter § 85 men som fremover skal leveres efter § 83 eller § 83 a. 

 Manglende tilbud til udviklingshæmmede borgere med psykiatrisk 

overbygning og evt. misbrug. Stigende antal udviklingshæmmede 

borgere med demens.  

Alle møder har været kendetegnet ved stor lyst til at drøfte fælles 

udfordringer samt dele viden og erfaringer og bidrage til udvikling af 

området. 

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 

Pr. december 2019 er følgende personer tilmeldt netværket:  

 

http://www.rs17.dk/
mailto:rinie@holb.dk
http://rs17.dk/netvaerksgrupper/faelles-kommissorium.aspx
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Navn Kommune  e-mail 
Anette Bjerkesmoen Olsen Region Sjælland abo@regionsjaelland.dk 

Anni Søndergaard Køge Kommune anni.soendergaard@koege.dk 

Birgit Hansen Vordingborg Kommune birha@vordingborg.dk 

Birthe Hansen Ringsted Kommune bish@ringsted.dk 

Dorte Rasmussen Holbæk Kommune dorr@holb.dk 

Camilla Gro Brandt Greve Kommune cgt@greve.dk 

Hanne Hansen Sorø Kommune hah@soroe.dk 

Jane Sigenfeldt Jensby Odsherred Kommune jasje@odsherred.dk 

Jette Nørrekær Lund Holbæk Kommune jelun@holb.dk 

Jonna Andersen Slagelse Kommune jonan@slagelse.dk 

Kasia Vad Sorø Kommune kava@soroe.dk 

Kirsten Kaxe  Faxe Kommune kkaxe@faxekommune.dk 

Kit Vinberg Faxe Kommune vinbe@faxekommune.dk 

Lise Bjerre Kyllingsbæk Ringsted Kommune libky@ringsted.dk 

Lise Rasmussen Lolland Kommune lira@lolland.dk 

Maria Brændstrup Ringsted Kommune Mab2@ringsted.dk 

Michael Jørgensen Lejre Kommune mijo@lejre.dk 

Nikolaj Bødker Solrød Kommune nb@solrod.dk  

Nina Pedersen Guldborgsund Kommune nipe@guldborgsund.dk 

Rikke Mørkebjerg Rasmussen Guldborgsund Kommune rmr@guldborgsund.dk 

Tina Boel Reugboe  Roskilde Kommune tinabr@roskilde.dk 

Tinamaria Götz Stevns Kommune tinagotz@stevns.dk 

Tina Vorbøl Hansen Kalundborg Kommune Tina.Hansen4@kalundborg.dk 

Trine Witt Volsgaard Næstved Kommune trvol@naestved.dk 

Rie Nielsen (tovholder) Holbæk Kommune rinie@holb.dk 

 

 

4. Netværksgruppens arbejde i 2019  

 

4.1 Organisering 

Det er den enkelte kommune, der selv melder sig til netværket. 

Netværket tilstræber en sammensætning med repræsentanter fra både 

myndighed og udførere. Kommunernes repræsentanter er selv 

ansvarlige for at byde ind med ønsker og punkter til dagsorden. 

Netværket faciliteres af en tovholder. Møderne er blevet afholdt i 

Ringsted Kommune. 
 

4.2 Fokusområder 2019 

 Det økonomiske tilsyn, hvor kommunerne i netværket holdt et 

temamøde med Socialtilsyn Øst (STØ) mhp. at opnå øget viden 

og forståelse for en række forhold omkring tilsynet. På mødet 

blev flere forhold blev gennemgået og drøftet. Fx 

rammer/principper for gennemførelse af økonomisk tilsyn; 

faglige kriterier for godkendelse af budget; At STØ kun har 

hjemmel til at godkende budgetter men ikke takster og ikke 

regnskaber; brug af risikobaseret tilsyn mv. 

 

 (Sen)hjerneskadeområdet: Netværket har nedsat en 

arbejdsgruppe vedr. tværkommunal kompetenceudvikling i 

neuro-rehabilitering af frontpersonalet i den kommunale 

hjerneskadeindsats. Arbejdsgruppen har udarbejdet en plan for 
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implementering af kompetenceprofiler. Den 25. oktober 2019 

blev afholdt en temadag for at kickstarte arbejdet med 

kompetenceprofiler i kommunerne.  

 

 Kofoedsminde er fortsat overbelagt. Type 2 borgere er fortsat en 
udfordring, men på det seneste er der også sket en vækst i type 1 
borgere.   
 

 Samråd for domfældte udviklingshæmmede, drøftelser af 

årsager til, hvorfor samrådet ikke får sager fra kommunerne. 

Netværket har efterlyst information om Samrådets tilbud. 

Konkret kunne der fx holdes en faglig temadag for kommunerne, 

hvor man gennemgår typer af domme, målgrupper af 

domsanbragte samt Samrådets tilbud til kommunerne i den 

forbindelse.  

 

 Ankestyrelsens principafgørelser 10-19 og 11-19 vedr. § 83 og 

85. Netværket har videndelt og drøftet en række spørgsmål, 

som er opstået ift. mulige konsekvenser af disse afgørelser. Fx 

hvordan påvirker det indsatserne, når støtten bliver ændret fra § 

85 til § 83? Hvordan påvirker det økonomi, visitation og takster? 

Der er (på tværs af rammeaftalerne) behov for en afklaring af, 

hvilke ydelser der kan forventes i botilbuddene efter henholdsvis 

§ 83 og § 85. Herunder af hvilken betydning det har for takster, 

godkendelse mv.  

 

 Drøftelse af (mangel på) tilbud til udviklingshæmmede borgere. 

Der mangler specialister, der kan lave udredning og tilbyde 

behandling til udviklingshæmmede borgere med psykiatrisk 

overbygning og evt. misbrug. Man kan ikke bruge de 

traditionelle metoder og redskaber til udviklingshæmmede 

borgere med misbrug, fordi borgerne har et andet kognitivt 

niveau end det, redskaberne er designet til. Desuden stigning i 

antal udviklingshæmmede borgere med demens. Netværket har 

udvekslet erfaringer og identificeret en række udviklingsbehov 

og anbefalinger, jf. afsnit 4.7 nedenfor. 

 

4.3 Aktiviteter (møder, temadage, konferencer, drøftelser) 

Der har ikke været aktiviteter ud over de ordinære møder. Dog var 

årets første møde et fælles temamøde med netværksgruppe voksne 

sindslidende, hvor Socialtilsyn Øst var på besøg vedr. det økonomiske 

tilsyn.   

 

4.4 Redegørelse til Rammeaftale 2018-2020 

På netværksgruppens område er der i rammeaftale 2018-2020 følgende 

opmærksomhedspunkter:  

 

 Mangel på tilbud til udviklingshæmmede borgere med 

psykiatrisk overbygning og evt. misbrug, jf. pkt. 4.2 ovenfor. 

Desuden stigning i antal udviklingshæmmede borgere med 

demens. Se også anbefalinger i afsnit 4.7 nedenfor. 

 

4.5 Status: Erfaringer og resultater 
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Det er positivt, at alle kommuner i regionen er repræsenteret i 

netværket og deltager aktivt. Netværket virker som en faglig 

vidensbank og sparringsforum på tværs af kommunerne.  

 

4.6 Udfordringer og udviklingsbehov  

Netværksgruppen har følgende opmærksomhedspunkter ift. kapacitet 

og udviklingstendenser (nogle er også indmeldt tidligere men opleves 

stadig som gældende):  

 Fortsat pres på Kofoedsminde 

 Fortsat behov for § 108 pladser, som er godkendt til at modtage 

type 2 borgere.  

 Stigende antal unge med misbrug og psykiske udfordringer samt 

meget ringe social tilpasningsevne  

 Ift. udviklingshæmmede borgere er der som nævnt mangel på 

specialister der tilbyder udredning og behandling til 

udviklingshæmmede borgere med psykiatrisk overbygning og 

evt. misbrug.  

 

4.7 Anbefalinger (til styregruppen) 

Netværket anbefaler, at styregruppen kigger nærmere på tilbud til 

udviklingshæmmede borgere.  

 

Det anbefales generelt,   

 at rammeaftalen/regionen at øger opmærksomhed på 

udviklingshæmmede borgere med ekstra ”diagnose” såsom 

psykiatrisk overbygning og/eller misbrug og/eller demens, 

herunder på at styrke det tværsektorielle samarbejde i den 

forbindelse. 

Og mere konkret, at:  

 Misbrugscentrene udvikler (bedre) metoder målrettet 

udviklingshæmmede/kognitivt begrænsede/skæve borgere med 

misbrug 

 Misbrugscentrene generelt stiller deres viden til rådighed for 

botilbud, herunder at det pædagogiske personale på botilbud får 

tilført viden, så de kan støtte op om misbrugsbehandlingen. 

 

5. Netværksgruppens arbejde i 2020  

 

5.1 Organisering 

Netværksgruppens organisering, mødeform m.v. fortsætter uændret. 

Netværksdeltagerne har aftalt at alle møder i 2020 holdes i Ringsted. 
 

5.2 Fokusområder for 2020 

Netværket vil fortsat følge og drøfte initiativer fra stat, region eller 

kommuner, som har betydning for området.  

 

Netværket arbejder generelt med de 4 fokusområder, der er udpeget i 

rammeaftale 2018-2020 (Borgeren først; forpligtende samarbejde, 

tilbuddenes viden samt praksisnær metodeudvikling). 
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Konkret har netværket prioriteret en række emner, som netværket 

gerne vil fortsætte eller begynde at arbejde med i 2020: 

 

 Tilbud til udviklingshæmmede borgere med psykiatrisk 

overbygning og evt. misbrug.  

 

 Udviklingshæmmede med demens. Der kommer flere. Kan 

kommunerne støtte hinanden ift. udvikling af kompetencer? Skal 

vi udvikle tilbud sammen? Behov for klargøring af, hvad det vil 

sige at være udviklingshæmmet med demens? Erfaringer med 

udviklingshæmmede der bor på plejecentre. Mv. 

 Botilbudslignende konstruktioner: Deling af viden og ideer ift. 

hvilke fleksible konstruktioner, kommunerne arbejder med at 

udvikle. (Fx afklaringsforløb, alternativer til § 107, § 84+ABL § 

56 mv.) 

 Advokater som går efter tort/erstatning jf. amerikanske forhold. 

Netværket følger principiel sag. Måske er det en ny tendens, at 

borgerne kan få erstatning fra kommunen, hvis de har mistet 

muligheden for at udvikle sig? 

 Flere og flere borgere med autisme (Evt. med netværk voksne 

sindslidende) 

 Magtanvendelse - Erfaringsudveksling om praksis. (Evt. med 

netværk voksne sindslidende) 

 Ankestyrelsens principafgørelse 10-19 og 11-19 og mulige 

konsekvenser ift. en række ydelser, som i dag leveres af 

botilbud efter § 85 men som fremover skal leveres efter § 83 

eller § 83 a. 

 (Sen)hjerneskadeområdet: Arbejdsgruppen, som netværket har 

nedsat, fortsætter arbejdet med tværkommunal 

kompetenceudvikling af frontpersonalet i den kommunale 

hjerneskadeindsats i neuro rehabilitering. 

 

5.3 Opgaver og årshjul/ tidsplan  

Netværket udarbejder årshjul med afsæt i fokuspunkterne ovenfor.   

 

5.4 Aktiviteter (møder, temadage, konferencer, drøftelser)  

Netværket har planlagt følgende møder i 2020.  

3. marts 

9. juni 

15. september 

1. december 

 

Alle møder afholdes i Ringsted Kommune, der geografisk set ligger 

centralt for netværkets deltagere.  
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5.5 Rammeaftale 2018-2020 – Fokusområder 2020 

   

 

6. Øvrige bemærkninger.  

Styregruppen opfordres til at pege på temaer, de ønsker drøftet i 

netværksgruppe ”Voksne Handicappede”. 

 


