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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 som planlagt holdt fire møder i 2017. 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: 

• Ankestyrelsens afgørelser, hvor netværket oplever, at Ankestyrelsen 

har ændret praksis 

• Rapport vedr. hjerneskadeindsatsen, herunder drøftelser af behov for 

udvikling af hjerneskadeindsatsen i kommunerne 

• Friplejeboliger, lovgivning og muligheder 

• Ny social lovgivning, tolkning og konsekvenser 

• Samråd for domfældte  

 

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. januar 2018 er følgende tilmeldt netværket:  

 

Navn Kommune e-mail 

Anne Røder Lejre Kommune anro@lejre.dk 

Anni Søndergaard Køge Kommune Anni.soendergaard@koege.dk 

Birgit Hansen Vordingborg Kommune birha@vordingborg.dk 

Camilla Gro Brandt Greve Kommune cgt@greve.dk 

Gitte Bruus Sorø Kommune gibr@soroe.dk 

Jane Sigenfeldt Jensby Odsherred Kommune jasje@odsherred.dk 

Jonna Andersen Slagelse Kommune jonan@slagelse.dk 

http://www.rs17.dk/
mailto:rinie@holb.dk
http://rs17.dk/netvaerksgrupper/faelles-kommissorium.aspx
mailto:anro@lejre.dk
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Karina Falk Bernth Stevns Kommune karber@stevns.dk 

Karsten Nørgaard Friis Ringsted Kommune kafr@ringsted.dk 

Kirsten Kaxe  Faxe Kommune kkaxe@faxekommune.dk 

Kit Vinberg Faxe Kommune vinbe@faxekommune.dk 

Kurt Hjortsø (midlertidig) Roskilde Kommune kurthj@roskilde.dk 

Lars Aarøe Hansen Kalundborg Kommune lars.hansen5@kalundborg.dk 

Lise Rasmussen Lolland Kommune lira@lolland.dk 

Nikolaj Bødker Solrød Kommune nb@solrod.dk  

Pia Anette Stausgaard Holbæk Kommune ps@holb.dk 

Tinamaria Götz Stevns Kommune TinaGotz@stevns.dk 

Anette Bjerkesmoen 
Olsen 

Region Sjælland abo@regionsjaelland.dk 

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

 

 

4. Netværksgruppens arbejde i 2017  

 

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. Netværket faciliteres af en tovholder. Møderne er 

blevet afholdt i hhv. Næstved og Slagelse.   
 

4.2 Fokusområder 2017 

• Ankestyrelsens afgørelser: Tolkninger og konsekvenser af 

Ankestyrelsen afgørelser på en række områder har fortløbende været 

og vil også fremover være et fokusområde. Netværket oplever, at 

Ankestyrelsen har ændret praksis og der har i den forbindelse været 

afholdt dialogmøde med Ankestyrelsen, som blandt andet synliggjorde 

nogle opmærksomhedspunkter omkring 

sektoransvarlighedsprincippet, at principafgørelser er universelle samt 

muligheder og begrænsninger vedr. lukkedage mv. i § 108 tilbud.  

• (Sen)hjerneskadeområdet: Netværket har bidraget til kvalitetssikring 

af rapport om hjerneskadeindsatsen. Netværket har desuden drøftet 

resultaterne og kommet med anbefalinger om fælles 

udviklingsinitiativer i den forbindelse, herunder fælles 

kompetenceudvikling på tværs af kommuner. 

• Udvikling af samråd om domfældte udviklingshæmmede. 

Repræsentanter fra netværket har bidraget med ideoplæg til 

styregruppen. 

• Input til standardkontrakt for køb af ydelser. Netværket er kommet 

med generelle ønsker og specifikke forslag til input til 

kontraktskabelonen. 

• Videndeling om friplejeboliger, lovgivning og erfaringer 

• Ny social lovgivning, fælles gennemgang og drøftelse af 

opmærksomhedspunkter 

 

4.3 Aktiviteter (møder, temadage, konferencer, drøftelser) 

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

første møde et dialogmøde med Ankestyrelsen, hvor deltagerne fra 
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kommunerne var et bredt udvalg af repræsentanter fra netværket Voksne 

Handicappede og Netværket for Socialpsykiatri.  

 

4.4 Redegørelse til Rammeaftale 2018 

4.5 Status: Erfaringer og resultater 

4.6 Udfordringer og udviklingsbehov  

På netværksgruppens område er der i rammeaftale 2018-2019 følgende 

opmærksomhedspunkter:  

 

• På voksenområdet nævnes stigende efterspørgsel efter pladser på 

herberg og forsorgshjem, bl.a. til borgere med aktivt misbrug og 

med handicap samt behov for tilbud til sindslidende og borgere 

med dobbeltdiagnoser og hjerneskadede. 

 

4.7 Anbefalinger (til styregruppen) 

 

5. Netværksgruppens arbejde i 2018  

5.1 Organisering 

Netværksgruppens organisering, mødeform m.v. fortsætter uændret. 

Netværksdeltagerne har aftalt at alle møder i 2018 holdes i Ringsted. 
 

5.2 Fokusområder for 2018 

Netværket Fortsat at følge og drøfte initiativer fra stat, region eller 

kommuner, som har betydning for området.  

Netværket vil fortsat følge og drøfte Ankestyrelsens afgørelser på 

området. Netværket har januar 2018 holdt temamøde med jurist Rigmor 

Lond fra KL i den forbindelse. Fremadrettet vil bla. udviklingen i afgørelser 

vedr. § 85 være særligt i fokus 

 

Derudover vil netværket arbejde med de fokusområder, der er udpeget i 

rammeaftale 2018-2019. Netværket vil se på emnerne og konkret 

forholde sig til dem ud fra netværkets perspektiv.  

 

5.3 Opgaver og årshjul/ tidsplan  

5.4 Aktiviteter (møder, temadage, konferencer, drøftelser)  

Følgende møder er planlagt i 2018 (alle i Ringsted):  

• 30. januar 

• 24. april  

• 28. august 

• 27. november  

 

5.5 Rammeaftale 2018-2019 – Fokusområder 2018   

 

6.  Øvrige bemærkninger.  

 


