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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  

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.  

 

De 4 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 informat ioner 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 2015  

Organisering: 

Netværksgruppen har været organiseret i møder. Møderne er afholdt 

forskellige steder i de repræsenterede kommuner. I løbet af 2015 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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  Side 2 af 3 sider 

 

Fokusområder 2015: 

1. Ministertema 2015:  

1.1  Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse  

1.2  Senhjerneskadeområdet.  

2. Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område 

og særlig fokus på de unge (15-25 år)  

3. Metodeudvikling herunder evidens & effekt og med 

misbrugsområdet som case samt fokus på organisering & 

finansiering af udvikling.  

4. Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning og 

ungeområdet (15-25 år)  

 

 

Aktiviteter (møder, temadage, konferencer, drøftelser): 

Netværksgruppen har afhold 4 møder i 2015 

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 2015 herunder rammeaftalen 

Redegørelse til Rammeaftale 2015 - fokusområder: 

Baggrund: 

 

Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse er ultimo 2013 udpeget 

til ministertema i rammeaftalen 2015. Der er efterfølgende nedsat en 

arbejdsgruppe med Kalundborg som tovholder, som har udarbejdet et 

notat. Notatet er behandlet i styregruppen 6/2-2015, hvor styregruppen 

tog orienteringen til efterretning 

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe vedr. kontanthjælpsreformen med 

Odsherred Kommune som tovholder og repræsentanter for 

netværksgrupperne samt øvrige relevante videnspersoner. Gruppen 

afholder sit første møde primo september.  

 

Metodeudvikling med misbrugsområdet som case er gennemført en 

analyse i 2014 om  kvalitet og sammenhæng på misbrugsområdet i Region 

Sjælland som er fremlagt på styregruppemøde 12/9-2014. Der er 

etableret en klyngeorganisering som fortsætter udviklingsarbejdet. 

 

Psykiatriområdet varetages fokusområdet af netværksgruppen for voksne 

sindslidende, med Roskilde Kommune som tovholder.  

 

Fokusområderne om kontanthjælpsreformen betydning og om 

psykiatriområdet fortsætter som fokusområder i rammeaftale 2016.  

 

Ud over dette har principafgørelse 72-14 været drøftet, ligesom billige 

boliger til kontanthjælpsmodtagere, samråd for domfældte 

udviklingshæmmede, abortsamråd, magtanvendelse og ikke mindst 

Grønlandsforpligtelser.  

 



 

  Side 3 af 3 sider 

 

 

Netværket har i sammen moment 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.  

Status: Erfaringer og resultater: 

Medlemmer af netværksgruppen har deltaget i forskellige ekspertpaneler i 

2015, bl.a. vedr. hjerneskader og svære spiseforstyrrelser. Dette arbejde 

er til stor gavn for resten af netværket der kan drage nytte af den viden 

og erfaring der er et resultat af denne medvirken.  

5. Netværksgruppens arbejde i 2016  

Organisering: 

Netværksgruppen har fastlagt følgende foreløbige mødedatoer for 2016.  

 

19.april 2016 

7.juni 2016 

15.september 2016 

16.november 2016 

 

Mødested er fastlagt til Næstved. 

 

Fokusområder i 2016 er:  

1. Central udmelding 1/11-2015: Mennesker med svær 

spiseforstyrrelse 

2. Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område 

og særlig fokus på de unge (15-25 år) 

3. Psykiatriområdet 

4. Kommunikationsområdet 

5. Økonomi – effektiviseringsundersøgelser 

 

Det er i gruppen vedtaget, at der bl.a. skal gives bidrag til 

kommunikationsområdet samt økonomianalysen fra KORA, der kan være 

en opgave, som netværket kan give bidrag til, ikke mindst til delanalysen 

vedr. køb og salg af pladser, hvor det i analysen er påpeget, at der købes 

og sælges mindre da kommunerne hjemtager deres respektive borgere.  

 

 

 


