
RS17 – REFERAT - Netværksgruppe for Voksenhandicap den 27. november 2018 kl. 9.00 – 12.00 
Mødested: Amtsstue Alle 71, 4100 Ringsted, BLÅT mødelokale  

Afbud:  Rikke Rasmussen (Guldborgsund), Kirsten Kaxe (Faxe); Trine Witt Volsgaard (Næstved), Jane Jensby (Odsherred), Tina Boel Reugboe (Roskilde), Hanne Hansen (Sorø), Birgit 

Hansen (Vordingborg), Rie Nielsen (Tovholder) 

Dagsordenspunkt Bemærkning Referat 

1. Godkende dagsorden Vi vælger samtidig en ordstyrer – det gik så fint sidst 😉 Camilla Gro Brandt, Greve  

2. Nyt fra Rammeaftale 
Sjælland 
 
 
Her kan I læse referat fra 

styregruppemødet 12/10  

 

Povl Skov orienterer om udvalgte sager/ nyt fra Rammeaftale 
Sjælland, herunder: 

- Direktørmøde med fagligt symposium om udfordringer på 
børne- og ungeområdet med fokus på psykiatri 27/8.  

- Rammeaftale 2018-2019 og 2019-2020 

- Revision af standardkontrakter III  
- VIVES økonomianalyse: Benchmark analyse på 

børneområdet og voksenområdet  
- Årlig redegørelse for udviklings-og styringstiltag 
- Årlig redegørelse for takstændringer 
-  Temadag om neurorehabilitering og kompetenceudvikling 

28/9  
- Direktørmøde med fagligt symposium om styring 12/10  
- Temamøde om rammeaftalen for politikere, 

handicaprådsrepræsentanter og direktører mv. 26/10   
- Chefmøde 23/11 om rammeaftalesamarbejdet i 

Rammeaftale Sjælland: Udviklings- og styringstiltag, 
fokusområder, samarbejdsformer og organisering m.v 

-  Fagligt symposium 18/1 for kommunale chefer om 
praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt med 
oplæg fra Socialstyrelsen og kommunale eksempler 

Der er ny rammebekendtgørelse på vej. Aftalt, at Povl 
på et af de kommende netværksmøder gennemgår 
rammeaftalen, relevante deadlines for 
netværksgruppen mv. (Udkommer primo 2019). 

Kofoedsminde: Der er lavet ny vejledning. Bemærkning 
fra Lolland om, at de anker alle sagerne. 

Aftalt at årsrapport fra det sociale tilsyn skal drøftes i 
netværksgruppen, når den udkommer. (Udkommer 
inden sommer). 

Derudover drøftes det, om det er en ide at involvere 
økonomigruppen i SØM, så det kan drøftes på tværs af 
grupperne.  

Fagligt Symposium 18/1: Povl sender invitationen ud til 
alle. 

3. Hvilke temaer vil 
netværket at arbejde med 
i 2019? 

Rie: Kom med jeres forslag og ønsker, så drøfter og prioriterer 
vi temaer, samt aftaler hvem der bliver tovholder på temaerne. 
Overvej i den forbindelse også de temaer, der udgør de 4 
fokusområder i rammeaftalen s. 6-9:  

1. Borgeren først - samarbejde med brugerne og deres 
pårørende 

2. Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte 
målgrupper 

3. Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil 

Der blev brain stormet på en række emner, hvoraf flere 

går på tværs af rammeaftalens temaer: 

- Overgange fra børn til voksne (Tina Hansen, 
Kalundborg).  

- Videndeling på tværs i netværket: Hvordan 
arbejder de forskellige kommuner med temaet- 
borgerne først. (Flere kommuner) 

https://rs17.dk/styregruppen/moedereferater.aspx
https://rs17.dk/arrangementer/fagligt-symposium-om-boerne-og-ungeomraadet-–-direktoermoede-278.aspx
https://rs17.dk/arrangementer/fagligt-symposium-om-boerne-og-ungeomraadet-–-direktoermoede-278.aspx
https://rs17.dk/arrangementer/temadag-om-neurorehabilitering-og-kompetenceudvikling-289-2018.aspx
https://rs17.dk/arrangementer/temadag-om-neurorehabilitering-og-kompetenceudvikling-289-2018.aspx
https://rs17.dk/arrangementer/fagligt-symposium-–-direktoermoede-om-styring-1210-2018.aspx
https://rs17.dk/arrangementer/temamoede-om-rammeaftalen-2610-2018.aspx
https://rs17.dk/arrangementer/temamoede-om-rammeaftalen-2610-2018.aspx
https://rs17.dk/media/13347/rammeaftale_14.06.17.pdf


4. Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt - Domfældte, hjemløse, og autisme (Jonna (Slagelse), 
Lise (Lolland), Anette (Regionen))  

- Vidensdeling og styrkelse af samarbejdet 
kommunerne imellem ift. nye metoder (flere 
kommuner) 

- Årsrapport fra det sociale tilsyn 
- Drøftelse af ny lovgivning – fx sociale frikort. 

 
Det skal afklares, hvilke emner der skal arbejdes med 
hvornår. Rie udarbejder et oplæg til årshjul for 
netværksgruppens temadrøftelser, deadlines, som 
drøftes på førstkommende netværksmøde. 
 
Desuden skal dato og emne for kommende temadag 
drøftes.   
 

4. Netværkets Årsrapport 
2018 

Bilag: Skitse til årsrapport vedlagt 

Rie: Netværket skal hvert år udarbejde en årsrapport. Den 
kigger både tilbage på ”udført arbejde” og frem på, hvad 
netværket gerne vil have fokus på de kommende år. 
 
Vedhæftet er en foreløbig årsrapport, som netværket skal 
kvalificere og godkende. Bla. skal netværket komme med input 
til følgende afsnit:   
 
Pkt. 4.4: Har netværket nogle opmærksomhedspunkter, som 

skal med i redegørelsen vedr. rammeaftale 2018? 

Pkt. 4.7 Har netværket anbefalinger til styregruppen? 

Pkt. 5.2: Hvilke fokusområder prioriterer netværket evt. at 

arbejde med i 2019? 

Udkast godkendt med en række tilføjelser, som sendes 
til Rie 

 

 

5. Samråd for domfældte 
udviklingshæmmede: 
Drøftelse af hvorfor der 
ikke er flere sager og hvad 
netværket evt. kan gøre.  

Jonna: Status er fortsat, at Næstved Kommune og politiet har 
leveret et par sager, men at der ellers er der ikke kommet sager 
til samrådet. Til mødet bedes alle netværksdeltager overveje, 
hvad årsagerne kan være. Er der ikke behov? Skyldes det 
prisen? Andre forhold? 

På den baggrund drøfter vi, hvad vi evt. kan gøre i netværket 
for at samrådet bliver brugt noget mere.  

Besluttet at punktet sættes på dagsorden igen.  Jonna, 
Lise og Anette formulerer spørgsmål til kommunerne.   



6. Yderligere punkter til 
dagsordenen til 
fællesmøde med netværk 
voksne sindslidende 5/2 

5. februar 2019 har vi aftalt fællesmøde med netværk Voksne 
Sindslidende. På mødet bruger vi 1-1,5 time til dialogmøde 
med Socialtilsyn Øst, der deltager og præsenterer, hvordan de 
arbejder med det økonomiske tilsyn. (Se evt. baggrund fra 
seneste netværksmøde i referat pkt. 3) 

Dvs. vi har ca. 1,5 time til hvor vi enten kan forlænge 

fællesmødet, hvis der er andre punkter af fælles interesse. Eller 

vi kan holde ordinært netværksmøde i hver af de to 

netværksgrupper. Netværket drøfter de to muligheder: 

a) Hvilke andre punkter vil være relevante at drøfte på 
fællesmødet? (Kurt rejser samme spørgsmål i den anden 
netværksgruppe, og så koordinerer vi) 

b) Hvis der ikke er andre fælles punkter, kan vi holde 
ordinært netværksmøde fra kl. 10.30-12.00 

 

Netværket vil gerne drøfte årshjul (ikke et fælles tema) 

 

 

 

 

7. Runde fra region og 
kommuner 

Korte orienteringer med interessant nyt fra kommunerne. Flere af kommunerne er i gang med at uddanne 
personalet i åben dialog i samarbejdet med borger, 
udfører og myndighed.  Metoden håb og drømme, 
mødeledelse. 

Slagelse Kommune er i gang med at reviderer deres 
politikker, ligger på hjemmesiden. Er udfordret af det 
sociale tilsyn, § 108 steder ændres til § 107.  

Ringsted Kommune er i gang med at udarbejde ny 
styringsstrategi, med interesse for overgange. Skal 
politisk besluttes. Ligger tilgængelig på den politiske 
dagsorden.  

Regionen er arbejder med udvikling af tilbud især for de 
domfældte.  

Lolland Kommune, arbejder med klubtilbud til de yngste 
udviklingshæmmede, botilbud til de yngste sårbare 
unge. Og er i gang med at udarbejde en ny § 85 
kvalitetsstandart til borgerne 

Greve Kommune, skal til at implementere Nexus.  

Holbæk Kommune, er i gang med at opkvalificere 
sagsbehandlerne, eks. Mødeledelse i komplekse sager.  

https://rs17.dk/media/14708/rs17_-_referat_netv_rksm_de_voksne_handicappede_2018.08.28.pdf


I gang med at kikke på borgere, der er på forsorgshjem 
og krisecentre. Udfordret af øgede udgifter på området.   

Stevns Kommune, kæmper med det sociale tilsyn. 
Arbejder medet tværgående velfærdsprogram. 

8. Netværksmøder 2019 Rie: Netværksgruppen skal afklare, hvor netværksmøderne i 
2019 skal afholdes? Slagelse har budt ind, er der andre 
kommuner? 

Netværket skal godkende forslag til mødedatoer i 2019. 
Møderne ligger så vidt muligt før styregruppens møder, så 
input fra netværksgruppen kan medtages her. Alle forslag er 
tirsdage kl. 9-12: 
 
5. februar (fælles møde med voksne Sindslidende i Slagelse) 
23. april 
24. september 
3. december 
(Styregruppemøder i 2019 er 4/1; 15/3; 3/5; 9/8 og 4/10) 

Møderne i 2019 kan holdes i Ringsted, som ligger 
centralt for flere af kommunerne. Rie aftaler nærmer 
med Ringsted. 

 

 

Mødedatoerne godkendes. 

 

9. Opsamling på videndeling Rie orienterer kort om resultater af  

- Gentofte Kommunes henvendelse vedr. jeres erfaringer 
med boformer til ældre mennesker med kognitiv 
funktionsnedsættelse. 

- Holbæk Kommunes rundspørge vedr. jeres 
visitationsmodeller til botilbud. 

Punkt udsat.  

10. Eventuelt Herunder gerne jeres ønsker til dagsorden til kommende 
møder. 

Super med oversigt over navne og kommuner, men der 
ønskes fremadrettet titler og man kommer fra udfører 
eller myndighed. Rie sender liste rundt på næste møde, 
som alle kan udfylde.   

Punkter til kommende netværksmøder 5/2; 23/4, 24/9 og 3/12: 
- Netværkets årshjul / Rie (5/2) 

- Gennemgang af rammeaftale, relevante deadlines for netværksgruppen mv/ Povl (5/2) 
- Årsrapport fra det sociale tilsyn/alle (23/4 hvis den er udkommet der, ellers 24/9) 
- Samråd for domfældte udviklingshæmmede: Drøftelse af hvorfor der ikke er flere sager og hvad netværket evt. kan gøre? (Jonna, Lise og Anette) 

- Temadag: Emner og dato / alle 

 


