
Referat af møde i Netværksgruppe for Voksenhandicap 10. september 2015  
Mødested:  

Næstved Kommune 
Teatergade 8, 4700 Næstved (Indgang bag bygningen) 
Mødelokale:  Mødelokale 3 (3.etage th.) 
Tlf. Povl Skov  55 88 10 32 
 
Tidspunkt: 9.00 – 12.00  

Forplejning:  

Afbud: Anna Pind, Lise Rasmussen, Tine Boel, Gitte Bruus, Pia Stausgaard 
Ved ikke: Søren Palshøj 

 

Dagsordenspunkt Bemærkning Forventet tid Referat 
 

Godkendelse af dagsorden og 
referat 

 5 minutter Dagsorden: Godkendt 
Referat: Godkendt 

Præsentationsrunde  5 minutter De tilstedeværende medlemmer af netværksgruppen samt tovholder 
præsenterede sig kort. 
 

Punkter fra Rammesekretariatet 
Bilag fra Povl Skov vedhæftet 

 
  

60 minutter Povl Skov indledte med at orientere om Rammeaftale 2016 der er 
anbefalet af KKR til kommunerne. Rammeaftalen er sendt til kommunerne 
til behandling og godkendelse. 
 
Povl nævnte nogle af de fokusområder der arbejdes med og skal arbejdes 
med, jf. bilag der blev sendt ud i forbindelse med fremsendelse af 
dagsorden. Fokusområderne og indholdet i disse gav anledning til flere 
spørgsmål og drøftelser i gruppen. 
 
Der er nedsat en arbejdsgruppe der skal arbejde med fokusområde 2 -  



kontanthjælpsreformen – første møde afholdt i uge 36 
 
Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen omkring hjerneskadeområdet der 
som det første område skal afrapporteres på 
 
Det blev ligeledes nævnt at Taleinstituttet og Specialrådgivningen er 
ophørte som institutioner. Der har bl.a. været nedsat en Task Force der har 
analyseret på bæredygtigheden af specialrådgivningen. 
 
Der blev kort orienteret om takstanalyser på Budget og på Regnskab. 
 
Gruppen efterlyste muligheden for at kunne benchmarke, ikke kun på 
økonomi men også på indhold. Gruppen efterlyste på den baggrund et 
øget samarbejde med Økonomigruppen så begge vinkler blev taget i 
betragtning  
 
 

Drøftelse af arbejdet i netværket 
herunder en plan for 
temadrøftelser /årshjul mv.  
 

 Herunder prøver Randi og 
Jonna at nå at lave et 
oplæg til styregruppen om 
etablering af samråd fsva. 
domfældte 
udviklingshæmmede. 

 
 
. 
 
 
 
 
 

 45 minutter Netværksgruppen gav udtryk for ærgrelser over de mange aflysninger af 
møder, som er sket af flere årsager, bl.a. mangel på punkter på 
dagsordenen. 
Der var bred enighed om, at få bragt gruppens arbejde på sporet igen. 
 
Fokuspunkterne er bl.a. temaer der kan drøftes på møderne. 
 
Gruppen mente også, at referater burde ligge på RS17 hjemmesiden 
ligesom der blev fremsat ønske om en oversigt over emner og deadlines 
for aflevering af data på fokusområderne. 
 
Det blev aftalt at Palle taler med Povl om hjemmesiden, og om 
datoer/deadlines for fokusområderne. 
 
Skal møderne ligge før eller efter styregruppemøderne ? 
 
Mødet i november vil så bl.a. blive brugt til at få mødedatoer for 2016 – 
herunder antallet af møder - på plads, at få lagt temadrøftelserne ind i et 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

årshjul i respekt for deadlines. 
 
Netværksgruppen undrede sig over, hvor de forskellige spørgeskemaer 
blev sendt hen i de respektive kommuner. 
Det blev aftalt at Palle videresender de skemaer Palle modtager, til 
orientering, og netværksgruppens medlemmer kan så selv i egen 
kommune finde frem til hvor skemaet i øvrigt er landet 
 
Oplæg til styregruppen vedr. Samråd: 
Hvor konkret skal det samråd være ? 
Samrådet er bl.a. rådgivende i forhold til statsadvokaturet i henhold til 
domsforanstaltninger. 
Der kunne være tvivl om hvem der har hvilke opgaver  
Kommentarerne til skrivelsen indarbejdes og forelægges styregruppen, 
hvorefter netværksgruppen kan arbejde videre. 
 

Kort drøftelse af budget 2016 - 
budgetbesparelser på  området, 
hvilke omstillingsinitiativer er i 
gang m.v. 
 

 30 minutter De tilstedeværende i netværket orienterede kort om det der var fakta 
omkring deres respektive kommuners budgetter for de kommende år. 
 
Der var store forskelle i kommunernes økonomi, og store forskelle i hvor 
meget eller hvor lidt der var lagt op til at der skulle spares. 
 
I sær Køge, Slagelse og Holbæk Kommuner har store budgetmæssige 
udfordringer der skal løses. 
 

Runde fra kommunerne  30 minutter 
 

Et af de regionale tilbud afvikles formentligt. Anne Marie hjemmet der er 
en institution for yngre stofmisbrugende prostituerede i Roskilde. 
Socialtilsynet har givet et botilbud et vilkår. Og pålagt botilbuddet, at sikre 
at kommunen visiterer efter de rigtige paragraffer og ydelser. 
Problemet er her almenboligloven og § 108 tilbud. 
Kofoedsminde er overbelagt på det sikrede område. 
Kvalitetsstandarder er under udarbejdelse vedr. botilbud i Slagelse 
Bygger 25 nye autist boliger 
Køge – sker ikke så meget for tiden 
Har fået mulighed for at lave 107 lignende tilbud i 2 værelses lejligheder 



Faxe - der bliver bygget nye handicapboliger mener der er § 85 
Solrød: flaskehalsproblemer -vil gerne have STU borgere hjem 
Ydelseskatalog næsten færdig 
Ringsted -mange lederskift, hvilket giver udfordringer 
Næstved – i gang med at analysere dyre sager 
Overgange mellem børne- og voksenområde analyseres 
Fælles aflastningshus  
Mange andre opgaver bl.a. tilsyn 
Hjemløse strategi og handleplaner 
Fælles boliggrupper m.v. 
 

Mødesteder for de kommende 
møder: 
18.november 
 
 

Roskilde har 
tilbudt at 
lægge lokale 
til 

5 minutter Næste møde 18. november 2015 i Roskilde ? 

 


