
RS17 – Referat - Netværksgruppe for Voksenhandicap den 3. marts 2020 kl. 9.00 – 12.00 
 

Dagsordenspunkt Referat 

0. Godkende dagsorden Nicolai blev valgt som ordstyrer 
 

1. Nyt fra Rammeaftale Sjælland, 
arbejdsgrupperne, 
arrangementer mv 

Referat fra styregruppens møde 

21.02.20 kan læses her  

Povl orienterer om relevant nyt. 

 

 

Proces for rammeaftalen 2021-22 vil være den samme som sidste gang med inddragelse af politikere, 
handicaprådsrepræsentanter, direktører og chefer. Indholdsmæssigt vil arbejdet med de udvalgte fokusområder 
fortsætte, men nye vil også komme ind. Bla. har dette netværket foreslået at udviklingshæmmede bliver et 
fokusområde. 

➢ Den 24. april holdes fagchef- og fagfolksmøde om rammeaftale 2021-22. To repræsentanter fra netværket 
inviteres til at deltage. Jonna er den ene, hvem melder sig til den anden plads? Skriv til Rie. 
 

Effektiviseringsstrategi og takstanbefaling: Der arbejdes mod en styringsaftale, hvor fokusområderne videndeling om 
styring, styringsdata og information samt stienge behov for støtte bliver omdrejningspunkter. Takstanbefalingen 
rummer fortsat en opfordring til alle kommuner om at arbejde med konstant driftsoptimering (men ikke noget krav om 
%-vis reduktion). Der er nedsat en arbejdsgruppe under økonomigruppen til at arbejde med den nye 
takstbekendtgørelse. Kommissorium er under udarbejdelse.  

➢ Netværket anbefalede, at repræsentanter fra fagnetværkene kom med i arbejdsgruppen fra starten. Det sørger 
Povl for.  
 

Socialstyrelsens centrale udmeldinger handler især om at få kortlagt, om kapaciteten matcher behovene. Første 
spørges kommunerne, derefter tilbudene. Der er allerede modtaget svar fra mange kommuner. Afrapporteringen skal 
behandles sammen med rammeaftale 2021-22. 

Kommende analyser: Vive analyserne har kørt i 3 omgange. Nu ønsker styregruppen at se på opgaveudviklingen på 
psykiatriområdet. Resultaterne forventes at kunne indgå i arbejdet med kommende rammeaftale. Men det forventes 
ikke klar til at kunne indgå i årets budgetproces. 

Fælles Faglige Begreber. Den 26. marts præsenterer KL og Socialstyrelsen Fælles Faglige Begreber og ny VUM på 
opstartskonference. 

Temadag2 om hjerneskadeindsatsen afventer stadig Sundhedsstyrelsens forløbsbeskrivelse. Når den er landet, sendes 
invitationerne ud. 

Styregruppen anbefaler at Samrådet nedlægges, fordi det ikke er blevet anvendt. Foreløbig har 9 kommuner meldt 
tilbage, at de bakker op om styregruppens anbefaling. 

Standardkontrakter: Erfaringer skal nu indsamles. Hvis man har kommentarer, bedes disse sendt til Povl.  

https://rs17.dk/styregruppen/moedereferater.aspx
https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2020/nu-praesenteres-den-reviderede-voksenudredningsmetode---vum-2.0


➢ Anbefaling fra Netværket til styregruppen: Lav en systematisk evaluering/indsamling af data (Oplevelsen fra 
seneste uddannelsesdag var, at der ikke blev lyttet til de kommentarer, der blev fremført, fra en række 
kommuner der allerede har udbredt erfaring med standardkontrakterne. 

- Alle sender kommentarer til Povl 

2. Magtanvendelse – 
erfaringsudveksling om praksis 
mv.  

Lise (Lolland) giver en intro til emnet 
som afsæt for fælles videndeling, bla. i 
forhold til de nyeste ændringer.  

Hver især forbereder spørgsmål til fælles 

besvarelse. 

Lise præsenterede de nyeste ændringer og fremhævede blandt andet: 
- Reglerne kun ændret lidt. Det handler primært om, at man taget mange elementer fra vejledningen op i 

bekendtgørelsen.  
- Bek er nu opdelt i fælles, demente og handicappede, men ellers samme målgruppe, kriterier osv. Intentionen har 

bla. været at det skulle være nemmere at sætte restriktioner op omkr. Demente. 
- Det, man har løftet op fra vejledningen, er den fysiske guidning, samt at man nu kan lave en husorden på botilbud 

(dog ikke på 105/85 hvor lejeloven gælder). 
- Vi har altid måtte fastholde og føre, hvis der var ”risiko for væsentlig personskade”. Den er modereret, så det nu 

hedder ”fare” i stedet for ”risiko”, ligesom ”væsentlig” er væk. Desuden udvidet, så man også gerne må gribe ind, 
når det handler om forhold af væsentlig økonomiske betydning eller affektionsværdi. Det er personalet i boligen, 
der skal lave denne vurdering. (Kæledyr er også en ting, så nu kan vi ”redde Maries kanin”). 

 

Præsentationen afstedkom en række spørgsmål og drøftelser, fx: 

- Forskellige praksisser ift. hvordan kommunerne følger op på/vurderer lovlighed af magtanvendelse ude i botilbud.  
- At den nye vejledning har et krav om, at pårørende skal have klagevejledning vedr. magtanvendelse. Og at det 

rummer et dilemma ift. tavshedspligt, hvis borger ikke ønsker at pårørende skal vide noget. Lise nævnte i den 
forbindelse, at i tilfælde hvor borger ikke selv kan klage, skal pårørende altid orienteres – men så lidt som muligt 
(og uden aktindsigt) 

- Reglerne for at anvende div. alarmer (Ind- og udgangsalarmer, fald og anfaldsalarmer samt sporringssystemer) 
 
Vedhæftet til yderligere inspiration: 
- Præsentation Magtanvendelse - Den korte version om regelændringer fra Lise 
- Præsentation Magtanvendelsen - lang version m materiale fra Temadage for fagprofessionelle (Både som 

PowerPoint og PDF) 
- Svar på spørgsmål om de nye magtanvendelsesregler der træder i kraft den 1. januar 2020. 
- Vejledning om magtanvendelse nr.10148 af 14.12.2019 – gældende 

 

3. Nedsætte arbejdsgruppe der 
skal se på betydning af 
Ankestyrelsens 
principafgørelser for 
Botilbudsområdet 
 

Arbejdsgruppen består fra vores netværks side af: 
- Jane, Odsherred Kommune 
- Jonna, Slagelse Kommune 
- Tina, Kalundborg Kommune 
- Og som stand by: Trine, Næstved Kommune 

Netværksgruppen vedr. voksne sindslidende har møde fredag den 6/3, hvor der også vil blive rekrutteret deltagere til 
arbejdsgruppen. Kurt sender navne til Rie, der sender til Jonna. 



Samt vurdere om der er behov 

for temamøde 

Styregruppens referat 13.12.2019 pkt. 9 

Jonna (Slagelse): Styregruppen for 
rammeaftalen besluttede på møde den 
13.12.2019 at opfordre 
netværksgruppen voksne handicappede 
til at nedsætte en arbejdsgruppe som 
opfølgning på Ankestyrelsens 
principafgørelser 10-19 og 11-19.  

(se referat fra seneste netværksmøde 
3.12.2019) 

Jonna indkalder til første møde i arbejdsgruppen. 

Den 28. april holder KL Temamøde om samarbejde mellem ældre og voksensocialområdet, bla. med afsæt i denne 
principafgørelse.  

Arbejdsgruppen vurderer, om der på et tidspunkt er behov for temamøde i RS17 regi. 

 

4. Drøfte konsekvens af 
nedlæggelse af Samrådet 

Styregruppens referat 13.12.2019 pkt. 8 

Jonna (Slagelse): Styregruppen for 
rammeaftalen besluttede på møde den 
13.12.2019 at anbefale, at samrådet 
bliver nedlagt i sin nuværende form.  

Styregruppens anbefaling er i høring hos 
kommunerne frem til 27. februar inden 
sagen sendes videre til K17 og KKR. 
Netværket skal drøfte konsekvenser af 
nedlæggelse af samrådet. 

Jonna: Det har en række konsekvenser at nedlægge samrådet i vores geografiske område, som omhandler viden samt 
muligheder for at sende viden op gennem systemet. Samrådet har en anden rolle og arbejder med en anden faglig 
disciplin end de netværk, der er mellem fagmedarbejdere. Samrådet kan også anbefale fx dom, botilbud mv. De har fx 
fokus på det retslige, sammenhæng mellem straf/ikke straf, målgrupper, behov for tilbud mv. Samrådet kan også 
”sende viden op gennem systemet” til lovgivere mv.  

Netværket drøftede emnet. Flere kommuner har allerede bakket op om styregruppens anbefaling, også fordi 
netværket heller ikke kom i gang, da det tidligere var gratis at benytte tilbuddet. Nogle kommuner deler også Jonnas 
bekymring. Jonna kunne ønske sig, at et andet samråd blev inviteret til at fortælle nærmere om, hvordan det kunne 
fungere.  

Rie har videreformidlet netværkets drøftelser til Povl, der oplyser, at sagen er på dagsorden på næste 

styregruppemøde 24. april.  

5. Botilbudslignende 
konstruktioner – videndeling ift. 
ideer og løsninger med fleksible 
konstruktioner 

 

Lise (Ringsted) indleder med et oplæg 
med eksempel på, hvilke fleksible 
konstruktioner, Ringsted Kommune har 
arbejdet med.  

Lise (Ringsted) præsenterede model, som de havde hentet inspiration til i Høje Taastrup, og som nu også var afprøvet 
og godkendt at tilsynet i Ringsted: 

- Høje Taastrup modellen: § 105/85 tilbud med fx 9 lejligheder. De 4 lejligheder udlejes efter § 56 i ABL til 
kommunen. Serviceydelsen gives efter § 84 stk.2, så det er midlertidig ydelse. Antal boliger efter § 105/85 blev 
nedskrevet ift. det sociale tilsyn. Når det er efter § 84 er det muligt at lave egenbetaling på lejemålet. 

- Ringsted benyttede lidt af samme model. De havde haft ledige boliger på § 105/85 tilbud og boligministeriet her nu 
sagt god for en § 56 udlejning. Det kræver aftale med boligselskab, og kommunen skal betale restance, hvis der 
ikke er husleje. Det kræver også re-godkendelse og deponering. 

https://www.rs17.dk/media/15914/referat_styregruppem_de_13122019.pdf
https://www.rs17.dk/media/15914/referat_styregruppem_de_13122019.pdf
https://www.rs17.dk/media/15914/referat_styregruppem_de_13122019.pdf
https://www.rs17.dk/media/15884/rs17_-_referat_netv_rksm_de_voksne_handicappede_2019.12.03.pdf
https://www.rs17.dk/media/15884/rs17_-_referat_netv_rksm_de_voksne_handicappede_2019.12.03.pdf
https://tilmeld.kl.dk/socialtemadag2020/conference.html
https://www.rs17.dk/media/15914/referat_styregruppem_de_13122019.pdf
https://www.rs17.dk/media/15914/referat_styregruppem_de_13122019.pdf
https://www.rs17.dk/media/15914/referat_styregruppem_de_13122019.pdf


Hver især medbringer eksempler på nye, 

fleksible konstruktioner, hvis man har 

arbejdet med dem 

- Lolland Kommune har erfaringer med lignende model, men hvor ydelsen var § 84 stk. 1. Her går aftalen på, at 
antallet af lejligheder til dette formål ligger fast. Men det er til gengæld vilkårligt, hvor lejlighederne kan ligge inden 
for samme center. Modellen er godkendt af tilsynet og benyttes bla til aflastning af hjemmeboende. Man har en 
lignende model på et § 108 tilbud til hjerneskadede. 

- Denne type fleksibilitet kan give god mening for beboerne, som kan blive inspireret af, at nogle kommer ind på 
tilbud og ud igen. Men det kræver noget særligt at personalet. Man arbejder på en anden måde med borgere, der 
skal videre fra tilbud. 

6. Ensretning af boligdokumenter 
og beregningsark af 
egenbetaling på §108 

 

Lise (Ringsted) uddyber på mødet 

Lise forespurgte, om det kunne være en god ide med standardiserede skemaer til beregning af egenbetaling? 

Henvisning til inspiration fra Region Hovedstaden, der har nogle gode skemaer til beregning af egenbetaling: RH 

skemaer vedr. egenbetaling på §§ 107 og 108.  

Netværket anbefaler, at Region Sjælland laver et tilsvarende beregningsark, som kan vedhæftes standardkontrakten. 

Rie viderebringer anbefaling til Povl. 

I forlængelse heraf blev der kort udvekslet erfaringer vedr. håndtering af egenbetaling på § 110 forsorgsområdet.  

7. Runde fra region og kommuner Ringsted Kommune: Mange ting på dagsorden, bla. dyre sager. 

Holbæk Kommune: Arbejder pt. bla. med standardisering af arbejdsgange. Anvender både regionens kontrakter og 
Holbæk kommunes egne kontrakter, hvilket giver visse udfordringer. 

Slagelse Kommune: Pt kun en direktør og ingen centerledelse. Har kig på om § 105/85 evt. kan om-mærkes til 
familieboliger. Vil gerne lave noget på tværs for de ”gamle unge” og ”yngre gamle”. 

Greve Kommune: Er udpræget køberkommune og arbejdet med kontrakter fylder meget. Mange tillægstakster, mange 
tilbud foretager ændringer i kontrakten og mener ikke, at de er underlagt krav om ikke at overskride KLs løn- og 
prisfremskrivning. Er ved at undersøge muligheder for selv at bygge noget.  

Sorø Kommune: Kigger på data, ensretning af arbejdsgange og administrationsgrundlag. Skal lave kapacitets- og 
behovsanalyse. Har tomme pladser på botilbud efter 105/85 og overvejer, hvordan tilbud kan omstilles. Kigger i det 
hele taget på tilbudsviften. Skal have implementeret § 82 ab som er forankret på socialområdet, men skal 
implementeres på tværs af velfærdsområdet, med jobcenter, børn og familie, frivilligcenter. 

Kalundborg Kommune: De økonomiske handleplaner laves helt ned på cpr niveau, for at bevise og dokumentere indsats 
og udvikling. Har bla kig på §§ 107, 109 og 110, overgang ung-voksen, tillægstakster mv. Er udfordret af botilbud, der 
ikke længere kan rumme borgere samt borgere, som der ikke kan findes botilbud til.  

Næstved Kommune: Har Fælles Faglige Begreber (FFB) kørerende som pilotprojekt. Det fylder meget, men 
deltagerkommunerne synes, det er godt. Dog stadig behov for en del Nexus tilretninger. FFB spiller ind i myndighed, 

https://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/egenbetaling/
https://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/egenbetaling/


som får et tværkommunalt funktionsevne- og indsatskatalog. Det er en stor mundfuld for driftskommuner. F.eks. 
rammes § 104 tilbud meget, fordi der er en række undertemaer, hvilket bryder med den måde, man tidligere har 
arbejdet på. Aktuelt i Næstved udredes alle borgere nu efter FFB. Egen drift kobles på én ad gangen, de sidste i løbet af 
efteråret. Det er en ”kan-løsning” for kommunerne, dvs. man har ikke fundet penge til at rulle det ud, ligesom man 
havde på ældreområdet.  
Er desuden ved at implementere et Call Center på alle områder (projekt borgerbetjening 3.0). Der er tale om en 
telefonisk hovedindgang til Næstved Kommune som i højere grad skal afklare borgerne med det samme frem for at 
stille dem videre.  
 
Odsherred Kommune: Fokus på overgang barn voksen, især STU-delen der medførte en større budgetoverskridelse 
sidste år. Drøfter også om der skal tilbudskonsulent eller prisforhandler på § 108 området. Har gode erfaringer med 
dette på § 107 området, men det forudsætter en, der kan matche sagsbehandlernes faglige tilgang. Som køber 
kommune fylder arbejdet med kontrakter også meget.   
Vedr. Call center er Odsherred Kommune sammen med 38 andre kommuner koblet på et Call Center i Jylland, som har 
åbent kl. 8-20 hver dag og søndag 16-20. Borgerne kan ringe ind og få svar på alt muligt.  

Solrød Kommune: Ny chef har betydet ny styringstilgang og mere fokus på data. Har projekt med Employ og MI huset: 
Hvordan kan vi måle på MI tilgangen, når sagsbehandlere og udfører skal bruge MI? Satser på fællessprog og fælles 
identitet.  

Vordingborg Kommune:  Udfører har en sygeplejerske, der er meget optaget af UTH. Arbejdsmarkedschef ophørt og en 
direktør stopper også. Udførerenheder arbejder med at tydeliggøre, hvad man får for takst 1 og takst 2, så der er 
gennemsigtighed også ift. kontrakter og hvornår man søger tillægstakster.  I Vordingborg giver man ikke hånd. I gang 
med undervisning ift. magtanvendelse. Nye målepunkter ift. risikobaseret tilsyn er ved at blive gennemgået. 
Autismecenter er blevet VISO leverandør.  

Region Sjælland: Næsten færdige med udvikling af nyt fagsystem (Sensum One), so har været en tidskrævende opgave. 
Det ligger tæt på FFB og Ny VUM, som det indkøres allerede nu. Ved at udvikle boligmasse, nogle boliger er meget 
gamle. Lokalplan godkendt med 5 108 tilbud og 2 til særforanstaltning på Lolland - færdige om 2 år. Også på 
Platangården er nye lejligheder under opførelse. Bruger tid undervisning i nye magtanvendelsesregler, samt 
genopfriskning af gamle magtanvendelses- og børneregler. Fremadrettet vil Ditte Vejborg Nielsen repræsentere 
regionen i netværket, da Annette stopper med at arbejde.  

Lolland Kommune: Særligt fokus på at hjælpe flygtningekvinder ud af krisecentre. Har i den forbindelse et godt 
samarbejde med tilsynet, som har anbefalet retningslinjer for kvinder på krisecenter, som krisecentrene skal arbejde 
efter. Lise videresender retningslinjerne til Rie, når de ligger klar.  Vedr. Grønlandsbekendtgørelsen har kommunen tæt 
kontakt til KL og valgt at engagere en advokat. Udfordring er, at Lolland bliver opholdskommune, så snart de kommer 
forbi Kofoedsminde. Advokaten arbejder på skadesminimering og lovændring. ift. Kofoedsminde vil der blive nedsat en 
arbejdsgruppe for at evaluere Kofoedsminde, og hvad man skal stille op med det, herunder økonomien. Der kommer 
ekstraregninger bla. for grønlænderne. Vedr. retssag hvor advokatsamfundet har lagt sag an mod Lolland kommune om 



tort/erstatning (principiel sag): Lolland Kommune har vundet sagen i byretten og landsretten. KL var bi-
interveneringspart i landsretten. Advokaterne vil nu have sagen i højesteret.  
 
Guldborgsund Kommune: Fokus på tillægstakster. Mangler botilbud til særlig komplekse borgere. Ved at udvikle en-
mandsttilbud. Øger antal skæve boliger. Stor udfordring med unge udadfarende autister. Ny centerchef på vej.  

8. Eventuelt Grønhøjen: Alle kommuner skulle have fået anmodning om aktindsigt ift Grønhøjen, som DRs Kontant er ved at kigge 

på. Jonna opfordrer alle til at svare på disse anmodninger.  

”enmillionstemmer” – er en Facebook gruppe for pårørende til personer med handicap og psykisk sårbarhed. Gruppens 
stiftere holder foredrag om, hvordan man bliver behandlet i kommunerne. Om at retssikkerheden og retfærdigheden 
er væk. Ex har LEV i Odsherred Kommune inviteret dem og politikerne til paneldebat. Flere netværksdeltagere er 
bekymrede, fordi de oplever, at gruppens kritik af kommunerne er meget ensidig, samt at politikerne er meget lydhøre 
og ukritiske ift. gruppens synspunkter.   

Flere og flere borgere med autisme: Kurt Hjortsø, Roskilde Kommune deltager på næste netværksmøde 9/6 ift. dette 
tema (se årshjul nedenfor) 

Nye netværksdeltagere bedes sende kontaktoplysninger til Rie. 

Årshjul: Punkter til kommende netværksmøder i 2020: 9/6, 15/9, 1/12 
- 9/6 (kl. 11-12): Flere og flere borgere med autisme. Kurt Hjortsø, Roskilde Kommune kommer og giver en intro på ca. 10 minutter. Derefter fælles drøftelse ca. 25 min. 
- Advokater som går efter tort/erstatning jf. amerikanske forhold. Opfølgning i netværksgruppen v/Lise, når der er nyt om principiel sag 

 


