
RS17 – REFERAT - Netværksgruppe for Voksenhandicap den 9. marts 2021   
Virtuelt møde i Microsoft Teams  
 

Dagsordenspunkt Referat 

Godkende dagsorden Tina V. Hansen (Kalundborg) meldte sig som ordstyrer. 

1) Nyt fra Rammeaftale 
Sjælland 

 

Link til seneste 

styregruppemøde 

 

 

Link til socialstyrelsens 

centrale udmeldinger 

 

 

 

Link til afrapporteringen ift. 

Socialstyrelsens centrale 

udmelding om domfældte 

udviklingshæmmede (Bilag 

til rammeaftale 2021-22) 

 

 

 

Povl orienterer (se også referat fra seneste styregruppemøde, samt fra seneste møde i økonomigruppen). 

- Rammeaftale 21: Aftalen blev vedtaget 1/12 og rummer 6 fokusområder, som viderefører de tidligere fokusområder med tilføjelse af a 
psykiatriområdet, der har fået sit eget fokusområde (2). Det udsendte materiale giver et godt overblik. Aktuelt arbejdes med 
implementeringsplan. Der afholdes Kick off den 23/4 for direktører, chefer og netværkstovholdere. Her skal det afklares, hvordan 
kommunerne griber det an, hvem har lyst til at arbejde med hvilke temaer osv. Det vigtige er, at arbejdet i høj grad drives af 
kommunerne – de kommuner/socialchefer, der har en særlig interesse og hvor det giver mening. Kurt og Rie slog i den forbindelse fast, 
at netværkstovholdere ikke kan forventes at påtage sig tovholderopgaver i den forbindelse. 
 

- Socialstyrelsens centrale udmeldinger. Socialstyrelsen overvåger små, komplekse målgrupper og kommer i den forbindelse med 
centrale udmeldinger, hvor kommunerne skal redegøre for varetagelsen af opgaven på det pgl område.  

o I forhold til den centrale udmelding om domfældte udviklingshæmmede indgår også drøftelser om Kofoedsminde, og herunder 
overvejelser om muligheden for at etablere en satellit i vest Danmark.  

o Der er i regi af KL og Socialministeriet nedsat en arbejdsgruppe, som drøfter Kofoedsmindes situation, bla mht overbelægning. 
Generelt handler tiltag om at begrænse kommuners brug af Kofoedsminde, hvor der har været overbelægning alt for længe. 
Lise supplerer: (Lise sidder i arbejdsgruppe sammen med Pia Bille fra Region Sjælland.) OBS på at det ikke alene handler om, at 
det er borgere med domstype 2, der er årsag til overbelægning. Det er mere sammensat, og der er fx også eksempler, hvor 
Kofoedsminde bliver brugt som ”varetægtsfængsling/udrejsecenter”, hvilket også bidrager til overbelægningen. Pia Bille har 
lavet en fin redegørelse til arbejdsgruppen i den forbindelse.  

- Status på kommunernes økonomiske forpligtelse ift. domfældte udviklingshæmmede grønlandske borgere: Baggrund: En meget lille 
gruppe af grønlændere er kommet til Dk og har efterfølgende fået en dansk dom. Jf. nuværende praksis får den kommune, hvor de 
opholder sig, får handle- og betalingsforpligtelser. Også selv om årsagen til, at grønlænderne kom til Dk i første omgang, skyldes en 
grønlandsk dom, som effektueres i Dk. Kommuner som Lolland og Randers har nægtet at betale, og senest er de to kommuner blevet 
stævnet for hver ca. 9 mio. kr. af Grønland. KL er gået ind i dagen, og det opleves nu som om, ministeriet anerkender problemstillingen. 
Men der er endnu ikke fundet en løsning. Lise takker i øvrigt alle kommuner i Vestsjællands amt for at bidrag til kortlægning i den 
forbindelse. Povl supplerer: at sagen også drøftes i tværkommunalt koordinationsforum i april.  

- KLs nationale standardkontrakter + skema til egenbetaling: Voksenkontrakten er færdig, og der igangsættes implementering. 
Materialet forventes tilgængeligt snarest inden sommerferien, og der vil også blive afholdt webinarer ift. implementering af 
kontrakterne. Børnekontrakten forventes færdig inden for 2 måneder, og efterfølgende igangsættes implementering.  

o Sp. fra Lise, Ringsted, ift. om skema til egenbetaling på 107 og 108 indgår, jf. tidligere drøftelser i netværket (Skema eksempler 
fra Ringsted og Region H) 

o Povl undersøger nærmere og vender tilbage.  

https://www.rs17.dk/styregruppen/moedereferater.aspx
https://www.rs17.dk/styregruppen/moedereferater.aspx
https://www.rs17.dk/projekter/centrale-udmeldinger-fra-socialstyrelsen.aspx
https://www.rs17.dk/projekter/centrale-udmeldinger-fra-socialstyrelsen.aspx
https://rs17.dk/media/16350/bilag_12a_afrapportering_ift._socialstyrelsens_centrale_udmelding_om_borgere_med_udviklingsh_mning_og_dom.pdf
https://rs17.dk/media/16350/bilag_12a_afrapportering_ift._socialstyrelsens_centrale_udmelding_om_borgere_med_udviklingsh_mning_og_dom.pdf
https://rs17.dk/media/16350/bilag_12a_afrapportering_ift._socialstyrelsens_centrale_udmelding_om_borgere_med_udviklingsh_mning_og_dom.pdf
https://rs17.dk/media/16350/bilag_12a_afrapportering_ift._socialstyrelsens_centrale_udmelding_om_borgere_med_udviklingsh_mning_og_dom.pdf
https://rs17.dk/media/16350/bilag_12a_afrapportering_ift._socialstyrelsens_centrale_udmelding_om_borgere_med_udviklingsh_mning_og_dom.pdf


 

 

Referat fra 

økonomigruppen vedlagt. 

Se pkt.6 

 

- Takstbekendtgørelsen er først klar 1/1 2023. Takstaftalen er under revision og heri indgår afsnit om standardkontrakter og 
takstbekendtgørelse. 
 

- Kommuners mulighed for at yde kompensation: Se vedhæftede referat fra økonomigruppens møde pkt. 6. her er en god beskrivelse 
af, hvordan man skal forholde sig. Kort fortalt skal der være dokumentation for merudgifter, og der er en opfordring til at tage dialog 
med private.  

- Opfølgning på lovhjemmel til det gode samarbejde jf. netværkets oplæg: At fraflytterkommunen betaler den første måned. Endnu 
ikke afklaret. Povl følger op, dvs. taler med Kurt og sender til høring i økonomigruppen. 

 

Brainstorm på emner/temaer, som netværket kan løfte op i rammeaftalen mhp. fokusgrupper eller tværkommunalt samarbejde kunne 

være (Vi følger op på brainstorm på næste netværksmøde mhp. videre proces):  

Kurt (Roskilde):  

- Samarbejde med brugere og pårørende (umiddelbart relevant ift. rammeaftalens fokusområde 3) 
- Samarbejde mhp. at sikre kapacitet i tilbud. Fx botilbud til ældre udviklingshæmmede mv., som har svært ved at trives i nuværende 

boligsituation.  Se fx opsamling/inspiration fra KLs partnerskab. Nogle kommuner har selv borgere nok, andre har måske behov for at gå 
sammen? (umiddelbart relevant ift. rammeaftalens fokusområde 1)  

- God sagsbehandling: Der er lige lavet fællesskrift ml. KL og danske handicaporganisationer om god sagsbehandling, for dette er der 
meget fokus på lige nu. Derfor relevant at adressere dette ind i rammeaftalen.  

- BPA er der pt også meget fokus på, udmåling af hjælp osv. Derfor kunne dette være et relevant område at kigge nærmere 
på/italesætte. Se fx debatindlæg.  

- Kommentar: Obs på at initiativer forankres på chefniveau og ikke på tovholderniveau, så det bliver fx en socialchef, der driver med en 
indsats. 

Lise (Ringsted):  
- Mulighederne for at arbejde tværgående ift. udviklingshæmmede. I sundheds-aftalen arbejdes også med udviklingshæmmede og 

psykiatri. Derfor kan der med fordel tænke noget på tværs af de to rammeaftaler.  
Povl: 
- Inden sommer planlægges et webinar inden sommer vedr. kompetenceudvikling af frontpersonale ift. hjerneskade. 
- Kommentar: Rammeaftale hovedstaden arbejder med økonomimodel hvor man laver underskudsgaranti for at give incitament til 

kommuner om at åbne tilbud, hvor de ikke selv bærer risiko. 
Rie:  
Vi har fx nævnt følg. temaer nævnt i årsrapporten – anbefalinger til styregruppen: 
- At misbrugscentrene udvikler (bedre) metoder målrettet udviklingshæmmede/kognitivt begrænsede/skæve borgere med misbrug 
- At misbrugscentrene generelt stiller deres viden til rådighed for botilbud, herunder at det pædagogiske personale på botilbud får tilført 

viden, så de kan støtte op om misbrugsbehandlingen. 

2) Erfaringsudveksling 
om digitale 
udfordringer 
 

Forskellige muligheder og ideer blev vendt i netværket, herunder 

a) Hæve kontanter: Har nogle af jer lavet aftaler med banker om betjening af borgere ift. kontante udbetalinger mv.  Hvordan hjælper I, så 
der stadig er sikkerhed mod mistanke om misbrug af borgers penge/hævekort 

- Et botilbud afventer svar fra minister på denne udfordring.  

https://www.kl.dk/nyheder/os/raaderum/nr-19-20-februar-2020/en-sundhedsmaessig-succeshistorie-stiller-krav-til-kommunerne-baade-fagligt-og-oekonomisk/
https://www.kl.dk/forsidenyheder/2021/marts/debatindlaeg-kritik-af-bpa-ordningen-boer-rettes-mod-folketinget-ikke-kommunerne/


Eksempel på banks vilkår 

for kontantkort vedlagt 

referatet. 

- Mulige løsninger kræver mange personaleressourcer at håndtere.  
- Flere har erfaringer med at medarbejder har et kontantkort . Fx kan Nordea og Danske Banke kan udstede særligt kort, hvortil der 

overføres X kroner fra borgers konti med passende mellemrum (Send gerne løsning til Rie, så hun kan videreformidle). Flere 
medarbejdere oplever det dog også som grænseoverskridende, at disse oplysninger vedr. borgers konto fremgår, når de sidder med 
deres personlige regnskab. 

- Løsninger stiller generelt krav om, at medarbejder bliver registreret, når medarbejder foretager en hævning. Især for de borgere, der 
slet ikke kan administrere det. Nogle kommuner har et system til at håndtere denne registrering. 

- Medarbejdere kan have personlige  
 

b) Nem ID Hvordan gør I, for at forebygge at der opstår mistanke om misbrug? 
- Kræver også mange personaleressourcer. Selv om mange borgere er velfungerende og har hævekort, skal der personale ind over, både 

når der skal handles, shoppes i butikker, købes ind på nettet osv.  
- Flere bruger løsning med en pengekasse med borgers NEM ID, hvor borgere (og ikke medarbejdere) har nøglen, men ikke holdbar 

løsning. 
- Har fra Socialtilsynet hørt, at medarbejderne skal oprette Nem ID til borgernes konti, sammen med fuldmagten. Ikke afprøvet endnu. 
- Flere medarbejdere synes det er bøvlet og utrygt at få en NEM ID til borgers konti. 

 
c) Benytte rejeskort. Hvad gør I mht de borgere, der skal på arbejde (§ 103), men ikke længere må benytte månedskort mellem 7-9 om 

morgen, og ikke kan håndtere rejsekort? 
- Status fra Holbæk er, at jurist i kommunen har taget kontakt til Movia. Vi satser på, at Movia har en løsning, da mange kommuner har 

samme problem. Rie melder svar tilbage til netværket. 

Om barrierer for digital inklusion: KL har lavet en foranalyse af, hvordan borgere og sagsbehandlere oplever barrierer for digital inklusion. 
Resultaterne formidles i et kort ebinar af Anne Sofie Thomsen (KL). Webinaret mv. finder I her 

HUSK at sende til Rie – hvis I har/anvender konkrete løsninger, så samler jeg og videresender til netværket.   

Eventuelt, herunder 

punkter til næste 

møder/årshjul 

Lise (Lolland):  Oplever øgede krav fra pårørende, der gerne vil have borger befordret, når de skal hjem til deres pårørende – også over 

lange afstande. Fx når unge skal hjem på familiebesøg. Flere giver udtryk for, at dette bør være en offentlig udgift. Lolland har aktuelt en 

konkret sag i Ankestyrelsen. Næste gang erfaringsudveksling: Hvad gør I i andre kommuner? Har fx I servicedeklarationer eller aftaler med 

botilbud? Punktet sættes på dagsordenen på kommende netværksmøde. 

Rie: Orientering – Holbæk sammenlægger pr. 1/8-2021 hele Socialområdet til et nyt kerneområde: Social indsats og Udvikling (både børn og 

voksne)  

Årshjul: Punkter til kommende netværksmøder i 2021: 8/6, 7/9 og 30/11 
- 8/6: Erfaringsudveksling vedr. finansiering af befordring af borgere på botilbud/Lise (Lolland) 
- 8/6: Temadrøftelse: Tilbud til udviklingshæmmede/oplæg fra arbejdsgruppe 
- 8/6: Opfølgning på emner/temaer, som netværket kan løfte op i rammeaftalen mhp. tværkommunalt samarbejde 
- 8/6: Tilbagemelding til netværket på netværksgruppens fremlæggelse af årsrapport for rammeaftale styregruppen 12/5 
- Opfølgning på lovhjemmel til det gode samarbejde jf. netværkets oplæg: At fraflytterkommunen betaler den første måned/ Povl. 
- Opfølgning – fælles skema til egenbetaling/Povl 

https://vpt.dk/borgerservice/digital-inklusion-se-oplaeg-fra-stafet-3?utm_campaign=Digital%20ulighed%3A%20Hvordan%20f%C3%A5r%20vi%20alle%20borgere%20med%3F%20%7C%20Se%20videoer%20om%20digital%20inklusion&utm_medium=email&utm_source=Newsletter


 
Netværkets fokusområder 2021-2022 jf. årsrapport 
- Tilbud til udviklingshæmmede borgere med psykiatrisk overbygning og evt. misbrug.  
- Udviklingshæmmede med demens. Der kommer flere. Kan kommunerne støtte hinanden ift. udvikling af kompetencer? Skal vi udvikle tilbud sammen? Behov for 

klargøring af, hvad det vil sige at være udviklingshæmmet med demens? Erfaringer med udviklingshæmmede der bor på plejecentre. Mv.  
- Flere og flere unge med autisme: Hvordan kan vi udvikle lokale mestringsstrategier (Evt. med netværk voksne sindslidende)  
- Ankestyrelsens principafgørelse 10-19 og 11-19 og mulige konsekvenser ift. en række ydelser, som i dag leveres af botilbud efter § 85 men som fremover skal leveres 

efter § 83 eller § 83 a.  
- (Sen)hjerneskadeområdet: Arbejdsgruppen, som netværket har nedsat, fortsætter arbejdet med tværkommunal kompetenceudvikling af frontpersonalet i den 

kommunale hjerneskadeindsats i neuro rehabilitering.  
- Domfældte udviklingshæmmede med grønlandsk baggrund: Løbende drøftelser af udfordringer mv.  
- Kofoedsminde: Følge udviklingen mv. Ministeriet har nedsat en arbejdsgruppe. Der kommer lovændringer i 2021.  
 

 


