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RS17 – REFERAT - Netværksgruppe for Voksenhandicap den 1. marts 2022 9.00 til 11.25 
Mødested: Amtsstue Alle 71, 4100 Ringsted, Mødelokale: Kantinen 
 

Dagsordenspunkt Referat 

Godkende dagsorden Nicolaj meldte sig som ordstyrer – mange tak for det       
 
Præsentationsrunde med særligt velkommen til nye medlemmer: Pernille fra Holbæk Kommune, Malene fra Greve Kommune 
og Ditte fra Region Sjælland. 

1) Nyt fra Rammeaftale 
Sjælland 
 

Link til seneste styregruppemøde 

 

Lise og Rie orienterede:  
 
a) Møde med KL om udfordringer med Ankestyrelsens principafgørelser vedr. servicelovens §§ 83 og § 85. På forespørgsel 

fra netværksgruppe voksne handicappede drøftede styregruppen den 11/2 de problemstillinger, vi ofte har haft oppe at 
vende, om udfordringer med at implementere principafgørelserne i praksis i botilbud mv. Styregruppen besluttede, at der 
skal foranstaltes et møde med KL om problematikken, og at problematikken desuden skal tages om i KL’s tværregionale 
koordinationsforum. I netværket er vi meget glade for, at problematikken dermed bringes op på strategisk niveau mhp 
overordnet koordinering/retningslinjer på tværs af kommunerne. Se også referat fra seneste styregruppemøde, som 
snart ligger på hjemmesiden. 
 

b) Seneste nyt vedr. overbelægning på Kofoedsminde: Arbejdsgruppen under Social- og Ældreministeriet genoptog arbejdet 
i januar efter at have ligget stille længe. Mange kommuner ønsker et tilbud i vest Danmark, og dette blev drøftet på 
mødet. Her viste det sig, at der endnu ikke er et tilstrækkelig kvalificeret beslutningsgrundlag ift. emnet. Der er først 
behov for at en række spørgsmål. Fx om, hvem der skal være modtagekommune, hvordan borgergruppen skal 
differentieres, spørgsmål vedr. grønlandske borgere, som fortsat er en kæmpe udfordring for Lolland Kommune.  
Heldigvis er der aktuelt ikke noget akut problem mht. pladser. Der er fx to ledige pladser på Stevnsfortet. 

 
c) Nedsættelse af arbejdsgruppen om udfordringer med rekruttering og fastholdelse på botilbud. Styregruppen har på 

møde 15. december (efter indstilling fra netværksgruppe voksne handicappede) drøftet: ”Specialiseringen på botilbud: 
Udfordringer med rekruttering og fastholdelse”. Styregruppen besluttede her at nedsætte en arbejdsgruppe med 
Slagelse, Holbæk, Guldborgsund, Faxe og Næstved og desuden sikre involvering af de kommuner, hvor 
professionshøjskolen Absalon er placeret, samt en leder fra en større kommunal virksomhed. Ift. involvering af de faglige 
organisationer tages det med i 2. runde. Se også referat fra styregruppens december møde. 
 

d) Ny takstbekendtgørelse kommer antagelig 1. januar 2024: Social- og Ældreministeriet har besluttet at udskyde arbejdet 
med ændringerne af takstreglerne, så de ikke træder i kraft den 1. januar 2023. Forventningen er, at det bliver 1.1.24 
og/eller evt. med en overgangsordning. 

 

https://www.rs17.dk/styregruppen/moedereferater.aspx
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e) Styregruppens tilbagemelding vedr. netværkets årsrapport: Lise deltog på styregruppens møde den 11. februar hvor hun 
fremlagde styregruppens årsrapport. Der var generel ros til energien og dynamikken i vores netværksgruppe. Og samtidig 
en udfordring til, at vi blev lidt mere specifikke på problematikken vedr. komplekse borgere: Hvor mange er der? Hvad er 
problemstillingen? Hvad kendetegner dem, der er svære at finde pladser til osv. For styregruppen kan ikke genfinde de 
problematikker, vi nævner, i de indrapporteringer der kommer fra kommunerne, og dermed bliver det svært for 
styregruppen at forholde sig til. Derfor skal vi i netværket overveje, om vi vil holde op med at tale om det – eller nærmere 
afdække hvad vi taler om. Vi besluttede derfor at sætte komplekse borgere på som tema på næste netværksmøde, også jf. 
pkt. 3 nedenfor. 

 
f) Møde vedr. den tekniske del af tilbudsportalen: Lise og Jane havde repræsenteret netværksgruppen på møde vedr. den 

tekniske del af tilbudsportalen. Lise fortæller, at Socialstyrelsen er ansvarlig for tilbudsportalen, men den tekniske support 
ligger i Erhvervsstyrelsen, der også deltog på mødet. Det var en god lejlighed til at præsentere meget konkrete 
problematikker. Jane fortalte fx at når Odsherred Kommune har et tilbud, der fysisk ligger i nabokommunen, så kan det 
ikke oprettes som et tilbud i Odsherred Kommune. Lise fortalte om, at der manglede muligheder for at søge på tilbud til 
forskellige typer af domsfældte – der er stor forskel på om man har behov for tilbud til domstype 2 eller 5. De forslog 
også, at tilbudsportalen kunne vise, hvilke tilsynskonsulenter, der var kontaktpersoner mv. vi X’er fingre for, at de gode 
input fører til forbedringer af tilbudsportalen. 

Rie skulle desuden hilse fra Povl, at rammesekretariatet pt. er forankret i Faxe kommune og Thomas Knudsen herfra er pt 
formand for styregruppen.  

2) Status på temadag om 
manglende 
behandlingstilbud til 
borgere med 
udviklingshæmning og 
sindslidelse 

Nicolaj orienterede om, at der fortsat arbejdes på at afholde et temamøde om manglende behandlingsmuligheder til 
udviklingshæmmede med sindslidelse.  

• Nicolaj har været i kontakt med Netværket for voksne sindslidende, der gerne vil være med til at planlægge en dag. 
Nicolaj skal mødes med netværkets tovholder og arbejde videre med temadagen. Povl vil også gerne hjælpe. 

• Fra vores netværk meldte følgende sig desuden til arbejdsgruppen: Kamilla, Faxe Kommune – og Maria bød ind med 
Kit, der nu arbejder i Ringsted Kommune, og tidligere har været med i arbejdsgruppen. 
 

Nicolaj forventer, at temadagen afholdes i løbet af 2022. 

3) Møder i netværket 2020 Vi aftalte at prioritere følgende temadrøftelser i 2022 - med afsæt i netværkets fokusområder og input fra styregruppen jf. 
pkt. 1 ovenfor.  Fra tidligere ved vi, at temadrøftelserne har stor værdi af 1-2 indledende oplæg, hvor et par kommuner 
fortæller om deres erfaringer/udfordringer. Nedenfor fremgår hvem der har meldt sig til at forberede/rammesætte møderne. 

• 31. maj: Meget komplekse borgere. Til at forberede/rammesætte mødet og komme med cases meldte følgende sig: 
Kamilla (Faxe Kommune), Maria (Ringsted Kommune), Malene (Greve Kommune).  

o Se også input fra styregruppen under pkt. 1 oven for vedr. komplekse borgere 
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o Lise gjorde opmærksom på godt notat fra Jonna om komplekse borgere, som kan sendes ud sammen med 
dagorden. Lise sender notat til Rie.  

o Rie finder et tidspunkt til TEAMsmøde mhp. nærmere at planlægge punktet/proces på netværksmødet. 
 

• 13. september: Udviklingshæmmede med demens. Lise meldte sig til at forberede/rammesætte mødet. Lolland 
Kommune her et  stort botilbud, hvor man forsøger at samle udviklingshæmmede med demens (Korsbølle). Blandt 
andet arbejder man Low Arousal tilgang.    

• 6. december: Udviklingshæmmede med misbrug. Nicolaj meldte sig til at forberede/rammesætte mødet. Evt. kan 
rapport fra Socialstyrelsen om emnet også indgå. 

Mødernes starttidspunkt fastholdes til kl. 9.00. Hvis Corona fremover ikke generer så meget, kan vi igen vende tilbage til gråt 
mødelokale, hvor vi kan være til kl. 12. Men indtil da mødes vi kl. 9.00-11.25 i kantinen på Amtsstue Alle 71 i Ringsted. 

4) Runde med interessant 
nyt fra region og 
kommuner 

Alle byder ind, hvis der er relevant nyt – herunder inspirerende initiativer - at orientere om. Fx erfaringer med VUM 20/FFB; 
83/85 på botilbud. Efterspørg også gerne input til en udfordring. 

- Guldborgsund Kommune: Er ved at udarbejde samlet strategi for udvikling af hele socialområdet. Går fra en 
markedsorienteret strategi med fokus på at sælge pladser til fokus på kvalitet i botilbud – til gavn for både borgere og 
medarbejdere. Der skal kigges på forbedringsmuligheder n i nuværende tilbud, hvordan man undgår at borgere der falder 
mellem flere stole osv. Overvejer etablering af special-hjemmepleje-team på socialområdet (jf. §§83/85 udfordringen.) 
 

- Lolland Kommune: Seneste nyt vedr. domfældte udviklingshæmmede med grønlandsk baggrund er, at der snart bliver 
berammet datoer for retssager, som skal afklare, hvem der skal betale regningen. Grundlæggende handler sagen om, at 
Ankestyrelsen har truffet afgørelse i en sag, som igen gør Lolland Kommune til handle- og betalingskommune. Hidtil har 
AST ellers sagt, at det var opholdsplaceringen som afgjorde, hvem der blev handle- og betalingskommune. Men i det nye 
eksempel har vedkommende opholdt sig i Slagelse Kommune samtidig med, at Grønland (som ikke har 
handlekompetence i Danmark) placerer borger på botilbud i Lolland. Og dermed – siger Ankestyrelsen - er Lolland blevet 
handle- og betalingskommune. Lise oplyser, at en dommer Landsretten er enige med Lise i, at AST’s afgørelse ikke kan 
være rigtig. Aktuelt anbringer Grønland en række borgere i Danmark, uden at de danske kommuner har sagt ja til at være 
modtage kommune. Retssagerne har stor betydning for Lolland Kommune, der evt. kan komme til at betale 13. mio. kr. 
retur til Grønland. 

 
- Solrød Kommune: Arbejder med at få godkendt en række tilbud. Desuden er økonomien ved at blive gennemanalyseret. 

Der arbejdes også med at undersøge, hvordan man kan sikre at en gruppe udviklingshæmmede fortsat kan tage sammen 
på skiferie hvert år. Det har man gjort i flere år og med stor succes og meget lille økonomi. Og det bør fortsat være en 
rettighed for disse borgere. Man er dog stødt på udfordringer ift. lovgivningen, men håber at finde en model. 
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Greve Kommune: Gennemgående ro på situationen. Fokus er på at fastholde medarbejdere. Også meget fokus på 83/85 
problematikken, hvor man bla. har haft konsulenthuset Substans ude, men det er meget svært i praksis. (Forslag om at vi 
tager det op i netværksgruppen igen – og det vil vi gøre løbende). Desuden opleves det at mange botilbud opsiger 
kontrakter: Sidste år skete det 4-5 gange. I år er det allerede sket 2-3 gange. Botilbuddene angiver som årsag, fx at 
borgers behov har ændret sig, et andet at borger er nødt til at have en vagt 24-7 på borger. Også et eksempel på, at 
borger bliver opsagt, efter kommunen har videreført en borgers klage over botilbuddet til tilsynet, hvilket kommunen jo 
er forpligtet til.  

- Ringsted Kommune: Er ved at være landet igen efter covid og sygeplejerske konflikt. Ser markant stigning i antal sager og 
stigning i kompleksiteten. Skal have nyt omsorgssystem -FFB og VUM 2.0 og skal afklare hvor niveauet for dokumentation 
skal ligge. Aktuelt kører også en debat om hvorvidt udviklingshæmmede med demens kan bo på plejecenter.  

o Pernille: Roskilde Kommune har lavet et tilbud til udviklingshæmmede – som en afdeling af et plejecenter. Man 
har bla. ansat medarbejdere med socialpædagogiske kompetencer.  

o Lise: Erfaringer fra Lolland er, at det er rigtig svært at have demente og ældre udviklingshæmmede på samme 
matrikel. Personalet har ikke har kompetencerne og har svært ved at tilpasse med nye tilrettelæggelse/rutiner 
mv. Der er stor forskel på den måde det foregår på, på et plejecenter – hvor man måske opererer med 3 bleskift 
om dagen – os så et botilbud. 

o Maria: Ringsted  har ingen specifikke kriterier for, hvornår man gør hvad – der kigges individuelt på hver enkelte 
borger, og på  om plejecenteret er dygtige nok til den specifikke udfordring.  
 

- Holbæk Kommune: Er proces med at finde sine ben i nyt samlet kerneområde, hvor hele socialområdet børn, unge og 
voksne er samlet. Mange nye mennesker, arbejdsgange osv. Også i gang med at implementere anbefalinger fra BDO 
rapporten, som lavede en analyse af det specialiserede voksenområde i 2021. 

- Videndelingsspørgsmål fra Holbæk: Bruger I i jeres kommuner et særligt IT system til kvalitetssikring af 
instrukser mv. på jeres botilbud? Noget som fungerer godt for medarbejderne, virker godt mht. opdatering 
af instrukser, som  understøtter at medarbejderne får læst dokumenterne og som fungerer godt mht. 
udsendelse af nye udgivelser mv.? På ældreområdet bruges KVIS i Holbæk, men det synes botilbuddene 
ikke er optimalt. 

- Hvis I kender et godt system, så skriv til Pernille eller Rie (Kamilla ville undersøge og vende tilbage, hvis 
Faxe Kommune bruger et godt system) 

- Faxe Kommune: Det specialiserede voksenområde er rykket sammen med Sundhed og Pleje, og det specialiserede 
børneområde er rykket sammen med børne-almenområdet. Omlægningen har fyldt meget. Håbet på voksenområdet er, 
at det kan hjælpe ift. implementering af AST principafgørelse vedr. §§ 83/85. Nu sidder visitation på voksen- og 
ældreområdet sidder sammen en gang om måneden og kigger både på igangværende sager  (revisitation) og nye sager. 
ER desuden i gang med opbygning af §82 tilbud, som ligger samme sted som § 85 tilbud, så der kan være god 
overgang/koordinering. Men det er også en større opgave at afklare, præcis hvad myndighed efterspørger og hvad 



5 
 

tilbuddet skal levere. Dette gav anledning til lidt erfaringsudveksling om, hvorvidt man kan bruge §82 som 
afklaringsforløb?  

- Nicolaj: Ja, det gør vi i Solrød.  
- Malene: Men obs på, at hvis de er fuldstændig oplagte til § 85 tilbud og søger om dette, så kan vi ikke først 

bruge § 82. Vigtigt også at klæde jobcenter på til ikke at henvise borgere til 85. Vi kan se nedgang i § 85 
efter vi har fået §82. Og en §82 kan godt munde ud i en mere grundig vurdering. 

- Flemming: I Guldborgsund har vi lavet et ret åbent § 82 tilbud .  
 

- Region Sjælland : Har ikke yderligere at tilføje ud over det, der allerede er nævnt. 

Eventuelt Drøftet om nogle i netværket vil stille sig til rådighed for faglig sparring med netværkstovholder Rie ift. dagsorden mv., når 

Jonna nu – og snart Lise - stopper i netværket. Aftalt at vi sætter det på som et punkt højere oppe på dagsordenen næste 

gang. 

 


