
 

Referat af møde i Netværksgruppe for Voksenhandicap 16.november 2016  
Mødested:  

Næstved Kommune 
Teatergade 8, 4700 Næstved 
Mødelokale 5 
Tlf. Povl Skov (25450946) 
 
Tidspunkt: 9.00 – 12.00  

Afbud: Camilla Gro Brandt, Jonna Andersen, Marieke Klauder Sandvad , Agnete Mathiesen, Helle Østergaard Stisen, Jonna Andersen, 
Anne Pind, Jane   Sigenfeldt Jensby 

 

 

Dagsordenspunkt Bemærkning Forventet 

tid 

Referat 

Godkendelse af dagsorden og referat  5 min. Godkendt. Rammesekretariatet deltager efter pkt. omkring 
Serviceloven. 

 
Orientering om status vedr.. 
Undersøgelse om hjerneskadeområdet – 
hvor netværksgruppen er udpeget til at 
have en rolle m.v. 
 

 
Rammesekretariatet 

 
45 min. 

Povl Skov informerede om, at der på baggrund af 
indmeldingerne til Rammeaftale 2017, blev iværksat en analyse 
af kommunernes behov for pladser, og om kommunerne ville 
forpligte sig til at aftage pladser 
 
Alle hjerneskadekoordinatorer har haft spørgeskemaer til 
kommentering 
 
Der er tilføjet yderligere tekstfelter i skemaerne 
 
Netværksgruppen ønskede de samlede antal sager blev påført 
skemaerne  



 
Netværksgruppen påføres som cc. når de udsendes i januar 
2017, med svarfrist på en måned. 
 
Ny proces vedr. Rammeaftale 2018 – skabe politisk ejerskab. 
 
Kick-of møde den 25.november med politikere og 
embedsmænd 
 
Hvordan kan kvaliteten af tilbagemeldingerne højnes. 
 
 

 
Netværket drøfter videre, hvilken 
betydning Ankestyrelsens 
principafgørelse 60-15 får for 
serviceniveauet omkring 
socialpædagogisk støtte i forbindelse 
med ophold uden for botilbuddet med 
varighed over flere dage. 
 

 Hvilken betydning får denne 
afgørelse for serviceniveauet til 
ledsagelse – går fra kan til skal? 

 Hvilket serviceniveau er fastsat 
politisk, og hvordan er den 
faktiske udgift til dette 
beregnet? 

 Vurderes skal opgaven at kunne 
finansieres indenfor den 
gældende takst eller vurderes 
det at skal opgaven skal 
finansieres via forhøjede takster 
i botilbuddene? 
 

 
Jonna Andersen har 
ønsket punktet 
drøftet, men kan 
ikke selv deltage. 
 
 
 
 
Lise Rasmussen har 
efter aftale søgt at 
få en afklaring hos 
ankestyrelsen. 
Svar fra AST 
vedhæftet som bilag 

 
30 min. 

Lise Rasmussen har, på vegne af netværket forespurgt 
Ankestyrelsens juridiske hotline, om fortolkningen af 
afgørelsen. 
Svaret er, at det ikke kun drejer sig om socialpædagogisk støtte 
til beboere på botilbud der er omfattet, men også øvrige 
borgere. 
Hvilke konsekvenser det har, er umiddelbart op til 
kommunernes kvalitetsstandarder. 
Ankestyrelsen ser gerne at alt bevilges efter §85. 
Hvad er det §85 ledsagelse skal bruges til ? 
Det er vigtigt at få klare linjer i forhold til Ankestyrelsen. 
 
Holbæk Kommune har udarbejdet skivelse til Ankestyrelsen. 
 
Kommunerne kan drage fordel af, at gå sammen 
 
Netværksgruppen ønskede at invitere Ankestyrelsen til næste 
møde. 
 
Lars Aarøe Hansen fremsender navn på kontaktperson hos 
Ankestyrelsen 



 

 Den nye aftale om Serviceloven  
 
 

Ønsket drøftet af 
Faxe Kommune 

30 min, 
 

Kan kommunerne komme overens om et ensartet 
serviceniveau. Hvilket niveau skal lægges. 
Eks. Er alt inkl. Når der købes pladser i andre kommuner 
 
Økonomi godkendes i Socialtilsynet, og der er en genereal 
interesse for at komme ind og se oplysningerne. 
 
Hvad er det der lægges vægt på og hvorfor er der så store 
forskelle. 
 
KR kontrakten sikrer ensartethed – Brug standardkontrakten 
 
Holbæk Komme benytter standardkontrakten 
 
Ekstraudgifter kan være en udløber af, at borgeren bliver 
meget dårlig og har brug for APV hjælpemidler, hvilket er 
ekstraudgifter. 
 
Husk at indmelde både plus og minus da det kan være gynger 
og karruseller 
Kontrakten tager højde for hvis borgerens forhold ændres. 
Man er pligtig til at tage kontakt, evt. forhandle på ny. 
 
Sorø Kommune har meget tæt kontakt til botilbuddene – er 
meget løsningsorienteret. 
 
Målgruppe og pris er godkendt af tilsynet. Ændrer målgruppen 
sig, kan der ske en ny forhandling jf. rammeaftalen. Det er kun 
hvis et enkelt individ ændrer sig markant, at der skal ny indgås 
ny aftale. 
 
Hvor detaljerede er kontrakterne, hvor meget ledsagelse o.s.v. 
 
I Kalundborg Kommune arbejdes der med servicedeklarationer 



på hvert enkelt tilbud. 
 
De regionale tilbud benytter også servicedeklarationer på hvert 
enkelt tilbud. 
 
Serviceloven drøftes på næste møde. 
 
 

 
Årsrapport 2016  
(forslag til indhold- fokusområder 2016)  
 

Skal på 
styregruppemøde i 
januar 2017 

 
10 min. 

Palle Kristensen ønskede input til Årsrapport. 
 
Årsrapport skrives og udsendes til kommentering 

 
Forslag til mødedatoer 2017 

 Onsdag den 19. april 

 Onsdag den 7.juni 

 Onsdag den 13. september 

 Onsdag den 15. november 

Datoer kan ændres 
hvis de kolliderer 
med 
styregruppemøder, 
møder i KKR m.v. 

 
5 min 

Mødedatoer ændres til tirsdag fremfor onsdag 
Mødedatoer 2017 

 Tirsdag den 18. april 

 Tirsdag den 6.juni 

 Tirsdag den 12. september 

 Tirsdag den 14. november 
 
Runde fra Region samt kommuner 
 

 
Alle 

 
30. min. 

Lolland Kommune: 
Udfordret på økonomien. 
100 stillinger nedlagt 
Nedlæggelse af Botilbud og fjerne §85 ydelser på de der har 
meget få timer. 
Krisecenter udvides fra 4 til 8 pladser. 
 
Næstved Kommune: 
Præget af organisatoriske ændringer på chef og lederniveau 
Ikke besparelse på Handicap og Psykiatriområdet 
Har iværksat udarbejdelse af deklarationer. 
 
Holbæk Kommune: 
Socialpsykiatrien er nu under ”Aktiv hele livet” 
Pensionsbevillingsnævnet er også en del af kerneområdet 
Store udfordringer grundet massive besparelser 
Extremt udfordret af friplejeboliger. 



 
Lejre Kommune: 
Merforbrug skal indhentes. 
Stor fokus på socialområdet 
De udekørende skal til at arbejde anderledes 
 
Solrød Kommune: 
Går godt på Handicapområdet 
God til at få puljer hjem på Psykiatriområdet 
Fokus på ”dyre unge” – hvor kommer de fra, hvad har de været 
igennem m.v. primært adfærdsvanskeligheder. 
 
Kalundborg Kommune: 
Ingen økonomiske problemer 
Har påbegyndt ansættelse af flere sagsbehandlere 
 
Sorø Kommune: 
Har haft travlt med at udarbejde nye kvalitetsstandarder for 
§85 området. 
Teknisk rammestyring på Handicap og Psykiatriområdet. 
Alle borgere der er visiteret til under 4 timer om ugen indgår i 
rammen. 
Opnormering på Psykiatriområdet. 
Ny handicappolitik – afhold to borgermøder med workshops. 
Ansættelse af ny myndighedsleder. 
 
Faxe Kommune: 
Kathe J. Rothausen ansat som ny myndighedsteamleder i maj 
måned – genopretningsproces iværksat. 
Ønsker til udfører del vedr. §85  
Ønske om at etablere gruppetilbud. 
Mange i tilbud – væresteder. 
6 nye lejligheder i Faxe – tilbyde boliger til udenbys borgere. 
Oprettelse af ungecenter 
Genoprettelse af serviceniveauer. 



 

 
Evt. 
 

  
15. min. 

Lise Rasmussen orienterede om tvisten med Socialtilsynet på 
rusmiddelområdet. 
Socialtilsynet vil have den høje takst – Lolland vil kun betale lav 
takst. 
Ønsker afklaring på, hvorfor én borger = èn plads, og hvorfor 
man kan opkræve den høje takst. Lolland vil have en afklaring. 
Lolland har fået en midlertidig afklaring, og tilsynet anerkender 
argumenterne. 
Ny bekendtgørelse er på vej. 
 
Lars Aarøe Hansen orienterede om, at Kalundborg Kommune 
har modtaget en ekstraregning fra Koefodsminde, hvor der 
både er prisreguleret og stigninger i priser. 
Tages med som punkt på næste møde. 
 

 


