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RS17 – REFERAT - Netværksgruppe for Voksenhandicap den 15. september 2020 kl. 9.00 – 12.00 
Store sal på Holbæk Bibliotek, Nygade 9, 4300 Holbæk  

 

Dagsordenspunkt Referat 

Godkende dagsorden  Godkendt. Nicolaj valgt som ordstyrer. 

1) Nyt fra Rammeaftale 
Sjælland 

 
 
 
 
Seneste 
styregruppereferat kan 
læses her 

 

 

Link til Rammeaftale 
2021-2022 her 

Povl orienterer om den nye rammeaftale 2021-2022, som er udsendt til godkendelse i kommunerne. Der har været en komprimeret proces, men 

inddragelsen er lykkes tilfredsstillende. Aftalen er 2-årig og udviklingsdelen har følgende 4 fokusområder:  

1. Styrket mellemkommunalt samarbejde 
2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder  
3. Styrket samarbejde med borgerne og deres pårørende 
4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt 

 
Aftalens styringsdel har følgende 2 fokusområder:  

5.  Afdækning af kapacitet og behov for tilbud 
6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation 

 

Som noget nyt er der opstillet ambitiøse resultatmål for de forskellige fokusområder.  

 
Drøftelse vedr. ressourcer: Netværksgruppen havde en række spørgsmål ift. hvorvidt styregruppen havde prioriteret ressourcer til at nå de 
ambitiøse resultatmål inden for en 2-årig tidshorisont. Og forslag om, at der for hvert fokusområde burde 
være en direktør, der var tovholder, for at sikre at der blev sat noget i gang og fulgt op. 

 
➢ Aftalt at Povl tager disse spørgsmål/ønsker med til styregruppen: Behov for tydelighed ift. 

projektorganisering og ressourcer. 

 
Drøftelse vedr. trekant der illustrerer specialiseringsgrad: Netværket var generelt kede af følgende 
figur: Risiko for, at figuren tolkes som om, kommunerne ikke yder højt specialiserede indsatser. Der findes 
mange lokale tilbud med høj specialisering, og det er vigtigt ikke at forsimple med dette billede, da lokale 
tilbud nær familie og netværk ydermere også har stor værdi. (Figuren findes på side 5 i vedhæftede 
rammeaftale, som også er sendt til kommunernes som bilag til sagsfremstillingen vedr. rammeaftalen). 

2) Domfældte 
udviklingshæmmede 
med grønlandsk 
baggrund 

Status fra Povl, Lise og Jonna: Siden sidst har Lise og Jonna lavet en sagsfremstilling til KKR Sjællands møde 7. september. Se pkt. 2.5 i referat fra 
7/9. Problematikken rejses nu også i KL. Lige nu bærer Region Sjælland udgifterne indtil spørgsmålet er afklaret. Problematikken er 
landsdækkende, men der er endnu tegn på løsning fra ministeriets side. Til gengæld er ombudsmanden nu også kommet på banen, da sagerne 

https://www.rs17.dk/styregruppen/moedereferater.aspx
https://www.rs17.dk/styregruppen/moedereferater.aspx
https://www.rs17.dk/styregruppen/moedereferater.aspx
https://www.rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2021-2022.aspx
https://www.rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2021-2022.aspx
https://www.kl.dk/media/25031/referat-fra-moede-i-kkr-sjaelland-den-7-september-2020.pdf
https://www.kl.dk/media/25031/referat-fra-moede-i-kkr-sjaelland-den-7-september-2020.pdf
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også handler om retssikkerhed ift. borgere med grønlandsk baggrund. Fint overblik over problematikken kan fås i denne artikel, som kan læses i 
Sjællandske Nyheder.  

➢ Aftalt at Povl tager sagen videre til styregrupperne for de øvrige rammeaftaler. (Rammeaftale sekretariatet har pr. 16.9 fremsendt sagen 
til orientering til de øvrige rammeaftale-sekretariater, som forventes at sætte sagen på deres respektive styregruppemøder)  

 

3) Repræsentanter til 
arbejdsgruppe vedr. 
ny takstmodel  med 
økonomi-gruppen 

Povl: Der er endnu ikke udarbejdet kommissorium for opgaven, så vi kan vente med at udpege repræsentanter. Men tanken er, at vores og de 
øvrige netværk vælger 1-2 repræsentanter til at indgå i en arbejdsgruppe med økonomigruppen om ny takstmodel.  

➢ Aftalt at Povl skriver en mail til netværket, når kommissorium er lavet.  
 

4) Flere og Flere borgere 
med autisme 
 

Temadrøftelse 

 

 

Kurt indledte: Hvad tænker vi, at den gode indsats til unge med autisme er? Stigende antal unge med autisme medfører stigende 
efterspørgsel/pres på botilbud og andre tilbud. Vi ved, at 90% bliver diagnosticeret inden de fylder 18 år. Dvs. de er kendte et eller andet sted i 
systemet. Alligevel har mange brug for hjælp, når de bliver voksne.  

I Roskilde har man bla. iværksat et projekt for unge med autisme og deres pårørende. Det handler om tidlig opsporing og støtte til 
uddannelsesforløb og kursusforløb som til forældrene, så de bliver bedre til at støtte deres unge. Har bla. erfaring med forældre, der skærmer og 
kompenserer, så de unge ikke opnår relevante kompetencer. Hvordan kan vi tilrettelægge indsatsen, så de unge bliver mest muligt selvkørende? 

I runden med ideer til gode metoder og indsatser fremkom bla. følgende input: 

- De fleste kommuner har overvejelser om eller er i gang med at styrke tidlig opsporing/brobygning ift. målgruppen:  
o Tættere samarbejde med PPR mhp. tidlig opsporing og brobygning, fordi PPR benyttes løbende af skolerne ift. sparring på 

udfordringer vedrørende de unge.  
o Også gode erfaringer fra samarbejde med Sundhedsplejen, der har fx kontakt med elever i 6. klasse.  
o Næstved holder konsensusmøder med børneområdet, når børn bliver 16 år. På den måde har de god føling med de unge, før 

overgang til voksenområdet. 
o Ansættelse af psykiatrikoordinator, som også skal ud på skolerne og være en ”go-to” person, som de unge kan kontakte – særligt 

mhp. de unge, der mangler de sociale kompetencer. 
 

- Særlige botilbud til målgruppen (og andre):  
o Næstved har etableret tilbud til autister på tidligere plejecenter – 9 huse. Det giver god mening med små miljøer. Personalet har 

været på uddannelse og lært den autismespecifikke tilgang.  
o Idé: Hvis de unge kunne bo i egen bolig, og der fandtes et rejsehold, som kunne rejse ud og give redskaber både til de unge, deres 

pårørende og de medarbejdere, der skal støtte de unge (evt. rejsehold i rammeaftaleregi?).  
o Autismecenter Storstrøm rejser rundt 
o Housing First for Unge i Slagelse 

 
- Flere netværksdeltagere havde gang i forskellige projekter og sender kontaktinfo til Kurts kontaktperson (se følgemail til referat).  

 

https://sn.dk/Slagelse/Groenland-vil-ikke-laengere-betale-Danske-kommuner-i-klemme-for-millioner/artikel/1344919
https://sn.dk/Slagelse/Groenland-vil-ikke-laengere-betale-Danske-kommuner-i-klemme-for-millioner/artikel/1344919
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➢ Aftalt at dette tema fortsætter som et af netværksgruppens fokusområder, dvs. at vi vender tilbage og følger op på udvikling og indsatser 
med jævne mellemrum: Hvad kan vi gøre for de unge i nærmiljøet? Hvad kan vi evt. gøre på tværs?  

➢ Desuden aftalt at vi også byder ind med dette emne som et forslag til temadage (punkt 6 nedenfor) : Hvordan kan vi udvikle kompetencerne 
ift. lokal mestring 

 

5) Nyt fra arbejdsgruppe 
vedr. ankestyrelsens 
principafgørelse om 
§§ 83 og 85 

Arbejdsgruppen, der består af repræsentanter fra. Næstved, Odsherred, Kalundborg, Greve, Vordingborg og Slagelse Kommuner, orienterede. 
Deres tanker var at afholde en temadag med besøg fra Ankestyrelsen. Netværkets interesse går især på håndtering af principafgørelsen ift. 
botilbud, hvor der er en særlig udfordring med at adskille 83 og 85, hvor det er en helhedsindsats. Og hvor det kan have stor betydning for taksten, 
hvordan det gøres. Vi er nødt til at have en fælles forståelse på tværs af botilbud ift. til, hvordan vi arbejder med de forskellige §§ og takster. 

Ankestyrelsen har bedt om 50.000 kr. for en temadag. Styregruppen havde bevilget 30.000. Netværket udtrykte opbakning til temadagen, også 
selv om det er dyrt. Måske kunne det afholdes virtuelt? 

Arbejdsgruppen vender tilbage, når der er nyt. Og Dorte (Holbæk) vender tilbage, når man har høstet erfaringer på friplejeområdet, antagelig i 
begyndelsen af 2021. 

6) Forslag til 
kompetenceudvikling 
i rammeaftale regi 

 
 

Jonna: På netværkets vegne har Jonna og Rie indsendt følgende forslag til temadage, som tager afsæt i netværksgruppens fokusområder: 

• Temadag om udviklingshæmmede og misbrug  

• Temadag om Udviklingshæmmede og demens 

• Temadag vedr. §§ 83, 85 betydning for botilbuddene 

• Udviklingshæmmede med psykiatrisk overbygning 
 

➢ Netværket supplerede med følgende ønske til kompetenceudvikling: ”Temadag om kompetenceudvikling ift. unge med autisme: Hvord an 
kan vi udvikle lokale mestringsstrategier”  

7) Det gode samarbejde 
ift mellemkommunalt 
samarbejde om 
sagsoverdragelse 

Jonna: En fælles drøftelse af, om rammeaftalesamarbejdet kan have en rolle i ”det gode samarbejde” i forbindelse med mellemkommunalt 
samarbejde om sagsoverdragelse. Baggrunden er en oplevelse af, at der kører en del sager og penge frem og tilbage. Lovgivningen beskriver ikke 
specifikt, hvordan man afleverer til hinanden. Både borger og leverandør kan komme i klemme i disse tilfælde. Kan vi arbejde med en ”god skik” 
ift., hvordan vi samarbejder med hinanden? Og ”god samarbejdsadfærd” ift. hvordan vi samarbejder for at sikre et uafbrudt forløb for borgeren, 
selv om vi evt. samtidig diskuterer økonomien.  

➢ Aftalt at Næstved laver et udkast til ”god skik hensigtserklæring”, som drøftes på næste netværksmøde (Sendes til Rie, når det er klart) 

➢ Efterfølgende forventer Netværket at ”god skik erklæringen” skal forelægges styregruppen. 

8) Runde fra region og 
kommuner med 
interessant nyt 

Runden viste, at der i flere kommuner er kommet nye chefer og at flere kommuner er midt i større eller mindre omorganiseringer, ligesom flere 
kommuner arbejder for at finde besparelser på socialområdet. Herudover blev bla. følgende nævnt: 
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- Fælles Faglige Begreber: Næstved giver god anmeldelse til den nye metodehåndbog, der udkommer nu. Myndighed får et nyt 
begrebsapparat, og det er vigtigt med en fælles forståelse myndighed og udførere.  Det er en lang proces at implementere, men stor tiltro 
til at det bliver godt. I Næstved er man startet med at implementere FFB hos en udførerenhed, og ruller det så langsomt ud på de øvrige. 

- Fælles Faglig Forståelse: Et større kompetenceudviklingsforløb for myndighed og udfører på det specialiserede voksenområde i Holbæk 
mhp. at myndighed og udfører får fælles faglig forståelse og tilgang til kerneopgaven. I forløbet udvikles fælles værdisæt og 
samarbejdsredskaber. 

- Solrød i gang ny indsatsmodel for Bedre Indsats for borgere i Ressourceforløb ”BIR” , som handler om hurtigt at få de velfungerende i job 
og uddannelse. Det betyder umiddelbart færre henvendelser fra borgere med kognitive udfordringer og udviklingshæmning. Men der er 
usikkerhed ift. resultater på lidt længere sigt. 

- Flere kommuner har fokus på forsorgshjem og krisecentre, fx  
o Næstved har kigget til Roskilde, der sjældent har mere end 6 borgere på forsorgshjem, mens Næstved typisk har 20-30. Der er 

lavet en business case som indebærer en opnormering, så borger hurtigt kan komme videre til eget hjem med § 85 (forudsætter 
adgang til boliger).  

o Lolland har tilgang af kvinder på krisecentre – kvinder på integrationsydelse – som typisk bliver boende længe – op til 1,5 år.  
Lolland får hjælp af Socialtilsyn Øst til at udarbejde kvalitetstandarder på området.  
 

- Styrket ungeindsats i Roskilde. Unge som ser ud til hurtigt at kunne komme i uddannelse eller arbejde bliver nu samlet i samme team af 
medarbejdere fra jobcenter/ungeindsats. 

- Flere kommuner, herunder Solrød, har fokus på udviklingshæmmede med demens. Botilbud til udviklingshæmmede med demens i 
Ringsted har ledige pladser – så sig til, hvis I har behov. 

- Faxe har gode erfaringer med taskforce på handicap området. Godt med udefrakommende øjne og afdækning og overblik over hele 
socialområdet.   

- Lejre og Greve er med i Digit 12-kommune samarbejde om nyt omsorgssystem. Tidskrævende proces  

Eventuelt Rie: Virtuelt eller fysisk møde næste gang? Enighed om at det giver stor værdig at mødes fysisk, men at stedet gerne må være mere centralt 
beliggende ift. netværkskommunerne end Holbæk. Slagelse og Næstved melder tilbage til Rie, om de har et stort ledigt lokale, hvor vi kan sidde ca. 
20 mennesker med god corona-afstand. (I skrivende stund har Slagelse og Næstved meldt tilbage, at de desværre ikke har lokaler den 1. 
december) 

Årshjul: Punkter til kommende netværksmøder i 2020: 1/12 
- 1/12: Årsrapport 
- 1/12: Møder og forslag til årshjul 2021  

 

https://star.dk/media/11072/bilag-1-indsatsmodel-for-bedre-indsats-for-borgere-i-ressourceforloeb.pdf

