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1. Baggrund 
Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har besluttet at nedsætte en 

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

handicappede, 3) Voksne sindslidende, 4) Specialundervisning1 og 5) 

Økonomi. 

 

Netværksgrupperne skal årligt udarbejde en årsrapport som beskriver 

netværksgruppens arbejde det forgangne år. 

2. Resumé  
Netværksgruppen for Voksenhandicap har afholdt 5 møder i 2014. 

Møderne er afholdt som temamøder på skift i deltagerkommunerne. 

Netværket har på disse møder drøftet sammenhængen mellem §§ 83 og 

85 med afsæt i Stevns Kommunes erfaringer, bevillingspraksis vedrørende 

§§ 107, 108 og 105 samt det nye Socialtilsyn Øst. 

 

Netværksgruppen afventer et samlende nyt kommissorium for 

netværksgruppen, der tager højde for nedsættelsen af Ekspertpanelet.  

 

Netværksgruppen peger herudover på, at Ankestyrelsens principafgørelse 

72-14 kan få afgørende betydning for landets og dermed også for 

regionens kommuner. 

 

 

3. 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. 

 

4. Netværksgruppens kontaktpersoner 
Navn Kommune e-mail 

Dan Bjørneboe Holbæk danbj@holb.dk 
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5. Netværksgruppens arbejde i 2014  

Organisering 
Netværksgruppens arbejde har været organiseret i møder. Møderne er afholdt på skift i de 

repræsenterede kommuner. I løbet af 2014 er møderne blevet arrangeret som temamøder 

delvist med oplæg fra de deltagende kommuner, delvist med deltagelse fra eksterne parter. 

Et af disse temamøder var med Socialtilsyn Øst. Til dette møde var Økonomigruppen inviteret 

med. 

Netværksgruppen for Voksenhandicap havde herudover et ønske om at gennemføre et 

temamøde om boligsituationen efter kontant- og pensionsreform.  

Dette temamøde skal være et fællesmøde med netværksgruppen for sindslidende, og det 

foreslås afholdt i første kvartal 2015. 

Holbæk Kommune har fungeret som tovholder for gruppen. 

Aktiviteter  
Netværksgruppen har afholdt 5 møder i 2014.  

Som nævnt ovenfor har gruppen i løbet af 2014 valgt at afholde møderne med et 

grundlæggende tema og en rundvisning hos den arrangerende kommune. Et af 

netværksgruppens møder blev afholdt i samarbejde med Økonomigruppen. 

Temaer for Netværksgruppens møder i 2014 har været: 

 Samspillet mellem §§ 83 og 85 

 Bevillingspraksis vedrørende §§ 107/108 og 105 og 

 Socialtilsyn Øst. 

Status: Erfaringer og resultater 
Netværksgruppen afventer fortsat udarbejdelse af kommissorium for netværksgruppen som det 

blev anført i årsberetningen for 2013. Netværksgruppen imødeser i den forbindelse også en 

nærmere afklaring af relationen mellem Netværksgruppen for Voksenhandicap og 

Ekspertpanelet. 

I og med en række medlemmer af netværksgruppen også indgår i Ekspertpanelet, oplever 

netværksgruppen, at området er godt repræsenteret. Og det peger på behov for at finde en 

klarere afgrænsning mellem de to grupper. 

Anbefalinger (til styregruppen) 
Ankestyrelsen har med principafgørelse 72-14 om personkredsen, der anses for egnede til at bo 

i tilbud oprettet efter almenboliglovens § 105 lagt et spor, der må forventes at få 

gennemgribende praktisk og økonomisk betydning for landets kommuner og herunder for 

kommunerne i Region Sjælland. Kan kommunerne ikke bruge boliger oprettet efter 

almenboliglovens § 105 til borgere med lav udviklingsalder, vil der skulle findes alternative 

løsninger efter § 108 eller andet. 
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Det er Netværksgruppens anbefaling, at styregruppen følger det videre forløb omkring denne 

afgørelse nøje. Styregruppen kan eventuelt overveje at inddrage spørgsmålet i forbindelse med 

den igangværende høringsfase om en ny Servicelov, der har høringsfrist den 19. januar 2015. 

Dette kan muligvis med fordel koordineres med KL. 

6. Netværksgruppens arbejde i 2015  

Organisering 
Netværksgruppen har fastlagt følgende foreløbige mødekalender for 2015: 

 

18. februar 

14. april 

3. juni 

10. september 

18. november 

 

Der er endnu ikke fastlagt mødesteder for de enkelte møder. 

 

Rammeaftale 2016 – Fokusområder 2016   
Her efterspørges tilbagemeldinger. 

 

 

 


