
RS17 – REFERAT - Netværksgruppe for Voksenhandicap den 23. april kl. 9.00 – 12.00 i Ringsted 
 Dagsordenspunkt Bemærkning Referat 

1) Godkende dagsorden Vi vælger samtidig en ordstyrer  
 

Birgit Hanen, Vordingborg. 

2) Nyt fra Rammeaftale 
Sjælland 
 
Her kan I læse seneste referat 

fra styregruppemødet 8/3  

 

Povl Skov orienterer over telefonen om 
udvalgte sager/ nyt fra Rammeaftale Sjælland, 
herunder:  

a. Styregruppens status for arbejdet med 
fokusområderne i rammeaftale 2018-20 
(se vedhæftede bilag 1a) samt oversigt 
over indsatser i 2018 og arbejdsplan for 
2019 (bilag 1aa)  

b. Særlige pladser. Visitationskriterierne er 
blevet justeret (Se også nyhedsbrev her). 
Status er at 17 af de 23 pladser er besat og 
2 er reserveret.  

c. Standardkontrakterne er blevet revideret 
og vedtaget af styregruppe og K17. Der 
igangsættes snart en implementeringsplan. 
Vedhæftet finder i notat om revision af 
standardkontrakter (bilag 1c) samt til 
orientering vejledning (bilag 1cc) og 
standardkontrakter (bilag 1ccc) 

d. Socialtilsyn Øst har holdt møder med 
kommunerne og planlægger at afholde 
møder i 2019. Kort status i vedhæftede 
notat (bilag 1d) 

e. Tværkommunal arbejdsgruppe om neuro 
rehabilitering og kompetenceudvikling af 
frontpersonale fortsætter arbejdet.  

Povl orienterede: 
a) Der har været mange tværkommunale møder og arrangementer i 

2018 ift. tidligere år, jf. fremsendte bilag. Desuden er kommunerne 
på kommunemøder ultimo marts kommet med input til 
fokusområderne. 

b) Efter justering af visitationskriterierne forventes der snart at være 
fuld belægning på de særlige pladser, hvor der ultimo april er 19 
pladser belagt. 

c) Standardkontrakterne er et udtryk for en ”balanceret” køber-sælger 
kontrakt, som det anbefales at benytte. Der er gjort meget ud af de 
to vejledninger til kontrakterne. En arbejdsgruppe er ved at lægge en 
plan for implementering. Når den er på plads, vil kontrakterne blive 
sendt til kommunerne, sandsynligvis primo maj. (Man vil også 
informere LOS om kontrakterne.) 

d) Socialtilsyn Øst holder nye kommunemøder i 2019 som led i dialogen 
mellem Socialtilsynet og kommunerne. Netværket kan inddrage 
Socialtilsynet, hvis netværket finder det relevant ift. særlige emner 
mv. 

e) Temadag afholdt i september. Arbejdsgruppen arbejder videre med, 
hvad der nu skal ske. Fokus er primært på fælles uddannelsesindsats, 
herunder om der skal findes en kursusudbyder, der kan lave nogle 
moduler for frontpersonalet. 

3) Stærkere sammenhæng 
mellem netværksgrup-
pernes arbejde og 
styregruppen ved at 
komme med: 

- Forslag til opgaver 
- Forslag til arrangementer 
 

Povl + Rie: Styregruppen har besluttet, at der 
skal skabes stærkere sammenhæng mellem 
netværksgruppernes arbejde og styregruppen. 
Derfor spørger styregruppen, hvilke opgaver 
netværksgruppen vil byde ind med de 
kommende år. 

Netværksgruppen skal på den baggrund drøfte: 
- Hvilke opgaver ønsker netværket at 

prioritere/byde ind med? 

Netværket drøftede og prioriterede følgende punkter: 

A) Oplæg til næste netværksmøde og dernæst sandsynligvis styregruppen 
mhp. opgave eller arrangement vedr. to særlige målgrupper af 
udviklingshæmmede borgere  
Kit (Faxe) og Nicolaj (Solrød) laver oplæg til, hvordan netværket 
meningsfuldt kan arbejde med nedenstående emner (hvilke spørgsmål vil 
være relevante at belyse? Skal der laves analyse? Fagligt arrangement?). 
Oplægget præsenteres på næste netværksmøde mhp. efterfølgende at 

https://rs17.dk/styregruppen/moedereferater.aspx
https://rs17.dk/media/15476/nyhedsbrev_vedr._de_s_rlige_pladser_i_region_sj_lland_docx__002_.pdf


- Hvilke faglige arrangementer/temadage 
kunne netværksgruppen evt. tænke sig at 
arbejde med? 

Netværkets konkrete forslag skal behandles i 
styregruppen. 

Til inspiration for drøftelserne:   
I netværkets årsrapport nævnes en række 
udfordringer. Er der evt. nogle af disse opgaver, 
netværket ønsker at prioritere at arbejde mere 
indgående med?  

a. Behov for § 108 pladser, som er godkendt 
til at modtage type 2 borgere.  

b. Udfordringer med ny 
botilbudskonstruktion, hvor § 108 
lignende botilbud (SEL) nu hedder § 105 
(almen boligloven) med §§83/85 støtte. 
Der er udfordringer ift. at udmåle hjælpen 
efter §§ 83/85 i den nye konstruktion, fordi 
nogle borgere ikke kan være i en 
almenbolig, når de ikke er i stand til at 
håndtere de forhold de skal kunne jf. 
lejekontrakten. (Denne problematik er 
tidligere beskrevet i rammeaftale 2017)  

c. Ift. tidligere problematik med kapacitet på 
senhjerneskade området, så er flere 
kommuner ved at bygge nyt og udvide 
antallet af pladser.  

d. Stigende antal unge med misbrug og 
psykiske udfordringer samt meget ringe 
social tilpasningsevne (evt. i samarbejde 
med netværk for voksne sindslidende) 

e. Pres på Kofoedsminde 
 

Her kan I se, hvilke arrangementer og 
temadage, der tidligere har været afholdt. 
Netværk for voksne handicap har fx holdt 
temadag om Neurorehabilitering og 
Kompetenceudvikling  september 2018. 

forelægge det for styregruppen, hvis det giver anledning til en konkret 
opgave, et arrangement eller lignende. 

• Manglende udredning / behandlingstilbud til udviklingshæmmede 
borgere med psykiatrisk overbygning og evt. misbrug. Der mangler 
specialister der kan lave udredning og tilbyde behandling i regionen 
(Århus har noget). Hvor mange borgere drejer det sig om? Hvad er 
behovet? Hvad gøres nu? 

• 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 (flere fra netværket 
henviser til dårlige erfaringer). 

B: Emner der skal på dagsorden kommende netværksmøder: 

• Magtanvendelse (relevant for både handicap og psyk. netværk).  
o Praksis: Hvordan gør vi? Tendenser: Hvilke tendenser ser vi? 

Ny vejledning. Velfærdsteknologi – hvad må man (ikke) 
benytte? 

• Botilbudslignende konstruktioner  
o Deling af viden og ideer ift. hvilke fleksible konstruktioner, 

kommunerne arbejder med at udvikle?  
o Fx nævnt afklaringsforløb -alternativer til § 107; § 

84+ABL§56.  Desuden ny lov på vej om at man skal fraflytte 
ungdomsboliger v 35 år – hvordan kan den spille med? 

• Advokater som går efter tort/erstatning jf. amerikanske forhold Lise 
orienterede om en sag, som er rejst principielt. Måske er det en ny 
tendens, at borgere kan få erstatning fra kommunen, hvis de har 
miste muligheden for at udvikle sig? Netværket v/Lise følger op på 
sagen, når der er nyt. 

• Autister – flere og flere borgere med autisme. Evt. fællesmøde 
mellem de to netværksgrupper Handicap og psykiatri. 

Emner som vil være relevant i netværksgruppe vedr. psykiatri: Unge med 

misbrug og psykiske udfordringer på forsorgshjem.  

4) Administrativ 
overflytning af borgere 

Lise: Orientering fra arbejdsgruppen nedsat af 

styregruppen for rammeaftalen. 

Lise orienterede: Problematikken vedrører fortsat stigning i antal type 2 
borgere til Kofoedsminde og dermed stigende objektiv finansiering.  Det 
er kommuner fra hele Danmark, der bruger Kofoedsminde. Der har været 

https://rs17.dk/arrangementer/temadag-om-vidensdeling-fra-de-mest-specialiserede-tilbud.aspx
https://rs17.dk/arrangementer/temadag-om-neurorehabilitering-og-kompetenceudvikling-289-2018.aspx
https://rs17.dk/arrangementer/temadag-om-neurorehabilitering-og-kompetenceudvikling-289-2018.aspx


med domstype 2 til 
Kofoedsminde 

Se bilag 3 vedr. Kofoedsminde (Notat til 

koordinationsforum) 

meget større tilgang end forventet, man har udvidet pladserne. Og derfor 
bliver det dyrere end forventet. Der er netop udsendt nye – pænt store – 
regninger. Emnet har været til debat gennem flere år. Derfor har 
koordinationsudvalget under KL haft fokus på dette. 

En arbejdsgruppe (Lolland Kommune og Region Sjælland) blev nedsat for 
at undersøge, hvorfor så man ge type 2 borgere sendes til Kofoedsminde 
og ikke andre steder. Arbejdsgruppens analyse peger på to udfordringer: 
Prisen og tilbudsportalen.  

Vedr. prisen: Kofoedsminde er objektivt finansieret, dvs. kommunerne 
betaler efter indbyggertal. Dermed er det billigere at benytte 
Kofoedsminde end andre § 108 tilbud, som er godkendt til domfældte. 
Kommunerne kan træffe administrativ beslutning om overførsel. Men 
ifølge vejledningen skal Lolland Kommune først høres, og borger skal 
først have været på et relevant § 108 tilbud, før Kofoedsminde er en 
mulighed. Lolland Kommune har indbragt to sager for Ankestyrelsen, som 
vurderes ikke at have levet op til kriterierne i vejledningen. Ankestyrelsen 
vil træffe principafgørelse, men afgørelsen er endnu ikke truffet. 

Vedr. Tilbudsportalen: Man kan ikke se, hvor der er ledige § 108 pladser, 
som må tage borgere med type 2 domme. Lige nu er tilbudsportalen ved 
at blive opgraderet, og der er rettet henvendelse mhp. at det bliver en 
mulighed fremadrettet. 

5) Samråd for domfældte 
udviklingshæmmede  

Lise: Samrådet benyttes kun i meget begrænset 
omfang. Men det er uklart, hvorfor det ikke 
benyttes. Er det for dyrt? Er det for besværligt? 
Eller er det fordi man ikke ved, hvad samrådet 
kan bruges til? 

Netværket skal drøfte, hvorfor man ikke bruger 
samrådet 
Netværket skal komme med ideer til: 

a. Hvad samrådet evt. kan gøre? Skal der fx 
informeres yderligere?  

b. Hvad man selv kan gøre i netværket? Skal 
der laves arbejdsgange? Skal vi invitere 
nogen fra samrådet på besøg? Eller? 

Lise orienterede: Samrådet er en ekspertgruppe, som kommunerne kan 
trække på, bla. med juridisk bistand. Organisatorisk er Næstved 
Kommune sekretariat for Samrådet. Der er brugerbetaling på tilbuddet. 
Slagelse og Lolland Kommuner sidder med kommunerepræsentanter i 
styregruppen. 

En erfagruppe blandt de kommuner, der har domfældte er genetableret. 
Erfagruppe adskiller sig fra Samrådet ved, at man her ikke drøfter 
konkrete borgere, men udveksler erfaringer om emner som er relevante 
for kommunerne som tilsynsmyndighed (fx hvad laver en bistandsværge? 
Hvordan håndterer man magtanvendelse mv.?) 

Ingen sager i Samrådet: Skønnet var at der ville være ca. 25-30 sager om 
året, men der har ikke været nogen. Senest har kommunerne fået at 



Netværkets ideer vil blive spillet tilbage til 
styregruppen for samrådet. I bilag 4 er et par 
slides om Samrådet. 

vide, at det i en periode vil være gratis at benytte samrådet, simpelthen 
for at få kørt samrådet i gang. Men det har ikke givet nogen sager.  

Mulige årsager. Netværket drøftede om reklamen for Samrådet kunne 
have været for utydelig. Om brochure evt. ikke var nået ud til de rette 
folk. Fx havde netværket ikke hørt om det gratis tilbud. Og det ikke 
muligt at finde informationer om Samrådet på nettet. 

Forslag som Lise tager med til Samrådet: Samrådet kan rette deres 
kommunikation til netværket (via Rie). De bør måske opdatere deres 
informationsmateriale/brochure og rundsende, så det bliver tydeligt 
hvad de kan tilbyde, hvad det koster, hvem man kan kontakte osv. 

6) Runde fra region og 
kommuner 

Korte orienteringer med interessant nyt fra 
kommunerne. 

Ringsted Kommune: Har pt fokus på § 94 sager – voksne i eget hjem, hvor 
forældrene står for hele plejen (og hvor der ikke er BPA’er). Ser i den 
forbindelse på, hvordan de kan etablere fleksible, botilbudslignende 
boliger.  

Solrød Kommune: Fokus er bla. på, at egne botilbud nu skal til at 
håndtere andre typer af borgere, end man har været vant til som følge af 
, at man har været meget progressive ift. at tilbyde borgere at ”flytte 
hjem” til egne tilbud i kommunen.  

Faxe Kommune: Ny chef på socialområdet for udfører og myndighed 
samt jobcenter. 

Lolland Kommune: Ny sektorchef. Desuden på vej ind i ny sparerunde. 
Hele voksenspecialområdet skal undersøges af type2dialog: Er botilbud 
de rigtige? Er de for mange? Visitationsarbejdsgange? Alle arbejdsgange 
og andre forhold skal undersøges (området blev senest undersøgt for 4 år 
siden af Marselisborg Consulting). Lise har netop afholdt 3 timers 
temamøde om emnet: Hvad får man for pengene i botilbud? Lise er ved 
at lave en tjekliste som sagsbehandlerne kan bruge, (Netværket kan få 
den til inspiration, når den er færdig.) 

Vordingborg Kommune: Netop ansat ny centerleder for psykiatri. Der 
lægges op til at der skal arbejdes mere tværfagligt. Der er også 
besparelser på vej, men beløb kendes ikke endnu. Er udfordret af tomme 
lejligheder på § 105/85 (lejligheder i Stege, Vordingborg og Præstø). Det 
er svært at få sammensat en homogen gruppe borgere i boligerne. 



Lejre Kommune: Har besluttet ny visitationsmodel på 
voksenspecialområdet, hvor udfører deltager i visitationen i særlige 
sager. Er desuden ved at realisere politisk ambition om klubtilbud til 
yngre voksne udviklingshæmmede, som er hjemmeboende (kun ca. 10-
15 borgere). Udfordring er den lille volumen. Leder pt. efter sted i 
unge/skole regi. 

Køge Kommune: Der skal spares. Alle sagsbehandlere har sammen med 
Stevns kommune været på forhandlerkursus. Det bliver en ny rolle for 
nogle af sagsbehandlerne.  

Holbæk Kommune: Der skal spares. Alt er ved at blive gennemgået igen. 
Inviterer udfører med i visitationsudvalg for at få bedre match mellem 
behov og tilbud. Oplever udfordringer med borgere, der bliver hurtigt 
færdigbehandlet på psykiatrisk og hurtigt udskrevet, men ryger ind og ud 
igen og igen.  

7) Status på styregruppens 
efterlysning af cases 
vedr. udfordringer i 
samarbejdet med 
Ankestyrelsen 

Rie: Styregruppen har via Jonna efterlyst cases, 
som kan videresendes til Rigmor Lond i KL. Rie 
giver en kort status på de nye cases, der er 
indsamlet. 
 
Baggrund: KL er i dialog med Ankestyrelsen, bla 
fordi en række kommuner oplever, at 
Ankestyrelsen har ændret praksis. Om kort tid 
offentliggøres den såkaldte ”ankeanalyse”. Den 
vil give anledning til en drøftelse i KL’s 
Socialudvalg. I den forbindelse vil det være 
vigtigt at få flere og nye cases, så KL står 
stærkere i denne dialog. 
 

Netværket drøftede status. En række kommuner har løbende selv 
indsendt sager til KL/Rigmor Lond. Derfor er der ikke yderligere sager at 
indsende, en dem der allerede er sendt til Rie. 

Rie sender sagerne videre til Jonna, der sender til Styregruppen. 

8) Eventuelt Herunder fx: 

- Ønsker/forslag til punkter til kommende 
møder 

- Eventuelle rettelser/tilføjelser til 
medlemslisten næste side gives til Rie 

Driftstilsyn på § 85: Kit/Faxe Kommune vil gerne høre, hvordan andre 
kommuner laver dette. Faxe Kommune vil gennemføre tilsynet ved at 
spørge borgerne. Nicolaj fortæller at Solrød Kommune har lavet en 
brugerundersøgelse på handicap og psykiatriområdet. Den sender han til 
Rie, som videresender til netværket til inspiration.  

Overblik over netværkets arbejdsgrupper: Netværket vil gerne vide, 
hvilke arbejdsgrupper der er i relation til netværket? Hvem sidder i dem? 
Hvordan kommer vi i kontakt med dem/kontaktperson? Det fremgår ikke 
umiddelbart af hjemmesiden. Rie hører Povl.  



Fælles netværksmøde med psykiatrinetværket: Rie taler med Kurt om 
evt. at holde fælles netværksmøde i efteråret om magtanvendelse, 
autisme og evt. andre punkter. 

Infomails: Netværket ønsker at være CC på infomails fra RS17 til chefer. 
Rie aftaler dette med Povl. 

Årshjul: Punkter til kommende netværksmøder: 
- 24/9: Oplæg fra Nicolaj og Kit om 1) manglende behandlingstilbud til udviklingshæmmede med psykiatrisk overbygning - og - 2) udviklingshæmmede med demens – mhp. evt. oplæg til 

styregruppen om opgave eller arrangement (se ref. 23/4) 
- 24/9: Vive analyse på baggrund af styregruppens behandling  
- 24/9: Sundhedsaftalen (24/9) 
- 3/12: Årsrapport inkl. årshjul 2020  
- Advokater som går efter tort/erstatning jf. amerikanske forhold. Opfølgning i netværksgruppen v/Lise, når der er nyt om principiel sag 
- Botilbudslignende konstruktioner: Videndeling ift. ideer og løsninger med fleksible konstruktioner (se ref. 23/4)  
Emner som kan være relevante for fælles netværksmøder med psykiatrinetværket (Rie taler med Kurt om mulighederne): 

- Flere og flere borgere med autisme. (jf. referat fra fælles netværksmøde 5/2 og netværksmøde 23/4) 
- Magtanvendelse: Erfaringsudveksling om praksis mv (jf. ref 23/4) 

 

Netværksgruppe Voksne Handicappede - Rammeaftale Sjælland (senest opdateret 10. april 2019 – send gerne opdateringer til Rie: rinie@holb.dk ) 

Navn Titel og afdeling Myndighed = M  
 Udfører =U 

Mail + kommune/region 

1. Anette Bjerkesmoen Olsen Socialfaglig konsulent Leverandør abo@regionsjaelland.dk 

2. Anni Søndergaard Socialfaglig konsulent M anni.soendergaard@koege.dk 

3. Birgit Hansen Centerleder, Center for Socialpædagogik  birha@vordingborg.dk 

4. Birthe Hansen Leder af Voksen Handicap  bish@ringsted.dk 

5. Dorte Rasmussen Leder af Psykiatri og handicap M dorr@holb.dk 

6. Camilla Gro Brandt Teamleder, myndighed (handicap og psykiatri) M cgt@greve.dk 

7. Gitte Bruus Centerleder  gibr@soroe.dk 

8. Hanne Hansen Leder af Social Service, Team Ældre og Team hjælpemidler M hah@soroe.dk 

9. Jane Sigenfeldt Jensby Afdelingsleder – Center for Social og Psykiatri M jasje@odsherred.dk 

10. Jette Nørrekær Lund Leder af Myndighed, Aktiv hele livet M jelun@holb.dk 

11. Jonna Andersen Leder af socialfagligt team, Center for handicap og psykiatri 
 

 jonan@slagelse.dk 

12. Karina Falk Bernth Afsnitsleder, Myndighed, Sundhedscenter M karber@stevns.dk 

13. Kasia Vad Leder af Social Service, Team Handicap og Psykiatri M kava@soroe.dk 

14. Kirsten Kaxe  Teamleder, Center for Familie, Social & Beskæftigelse M kkaxe@faxekommune.dk 

15. Kit Vinberg Socialfaglig konsulent, Centerstab, Center for Familie Social & Beskæftigelse M+U vinbe@faxekommune.dk 

mailto:rinie@holb.dk


16. Lise Rasmussen Konsulent  lira@lolland.dk 

17. Maria Brændstrup Leder af Myndighedsenheden M Mab2@ringsted.dk 

18. Michael Jørgensen Virksomhedsleder, Center for Job og Social U mijo@lejre.dk 

19. Nikolaj Bødker Leder af Center for handicap og socialpsykiatri M+U nb@solrod.dk  

20. Nina Pedersen   nipe@guldborgsund.dk 

21. Rikke Mørkebjerg Rasmussen Faglig leder, Myndighed M rmr@guldborgsund.dk 

22. Tina Boel Reugboe  Centerleder, Center for Handicap U tinabr@roskilde.dk 

23. Tinamaria Götz Leder af Handicap og Psykiatri U tinagotz@stevns.dk 

24. Tina Vorbøl Hansen   Tina.Hansen4@kalundborg.dk 

25. Trine Witt Volsgaard Myndighedschef, Center for Handicap og Psykiatri M trvol@naestved.dk 

Povl Skov (RS17) Chefkonsulent, Center for Handicap og Psykiatri, Slagelse Kommune - posko@slagelse.dk 

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

 


