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RS17 – REFERAT - Netværksgruppe for Voksenhandicap den 3. december kl. 9.00 – 12.00, Ringsted 
Dagsordenspunkt Bemærkning Referat 

1. Godkende dagsorden Vi vælger samtidig en ordstyrer  
 

Jonna meldte sig som ordstyrer  
Dagsorden blev godkendt (og vi byttede lidt rund på punkterne) 

2. Nyt fra Rammeaftale 
Sjælland, 
arbejdsgrupperne, 
arrangementer mv 

 

Referater fra 

styregruppens møde 

4.10.2019 kan I læse her 

 

Povl orienterer om relevant nyt 

 

 

 

 

 

 

 

- De særlige pladser i Region Sjælland: Pr. 11/11 er alle 23 pladser besat. 
- Vives Benchmark af kommunerne i Region Sjælland forventes fremadrettet kun at blive 

lavet hvert 2. eller 3. år. De andre år påtænkes at udarbejde andre analyser. 
- Socialstyrelsen har udsendt centrale udmeldinger om gravide med skadeligt 

rusmiddelforbrug (med behov for døgnbehandling) og om borgere med 
udviklingshæmning og dom. Rammeaftalesekretariaterne står for indsamling af data hos 
kommunerne, udarbejdelse af rapport og øvrig kontakt med Socialstyrelsen. De centrale 
udmeldinger behandles sammen med rammeaftale 2021-2022 med deadline 15/10-2020. 

- Kofoedsminde er fortsat overbelagt. Type 2 borgere er fortsat en udfordring, men på det 
seneste er der også sket en vækst i type 1 borgere.   

- Undervisningsdag/temadag om standardkontrakter bliver 31/1 kl. 9-13 inkl. Frokost i 
Roskilde.  

- Opsamling fra dialogmøde 29/11-2019 med politikere brugere, direktører og chefer kan 
læses her 

- Status for samrådet for domfældte udviklingshæmmede behandles på styregruppemøde 
13/12 

I forlængelse heraf drøftede og aftalte netværket følgende: 

- Standardkontrakterne bør kunne genåbnes. Der er dels ønske om at de bliver præciseret 
på nogle områder. Dels ønske om, at de rent teknisk bliver åbnet, så man kan tilføje 
noget/skrive mere i dem. Jonna og Lise skriver uddybende til Povl, som bringer budskabet 
videre til styregruppen. 

- Ønske om temadag om domstyper, domsanbragte og Samrådets rolle. I forlængelse af 
Povl og Lises orientering om Kofoedsminde vurderede netværket, at det kunne være 
relevant med en faglig temadag om typer af domme, målgrupper af domsanbragte og 
hvad samrådet kan bidrage med i den forbindelse.  Povl bringer ønsket videre til 
styregruppen.  

- Det blev også aftalt, at invitation til temadag om neuro rehabilitering 15/1 skulle 
rundsendes. Men denne temadag er siden blevet udskudt på ubestemt tid, da man 
afventer publicering Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for 
voksne med erhvervet hjerneskade”, som udgør et væsentligt element i temadagens 
program. 

https://rs17.dk/styregruppen/moedereferater.aspx
https://rs17.dk/arrangementer/dialogmoede-2911-2019.aspx
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3. Oplæg til hvordan 
netværket kan 
videndele mv. ift. 
emner vedr.  
udviklingshæmmede 
borgere  
 

Kit (Faxe) og Nicolaj (Solrød) 
præsenterer deres oplæg til, hvordan 
netværket meningsfuldt kan arbejde 
med følgende emner, som blev aftalt 
på seneste netværksmøde: 

• Manglende udredning / 
behandlingstilbud til 
udviklingshæmmede borgere 
med psykiatrisk overbygning og 
evt. misbrug.  

• Udviklingshæmmede med 
demens.  

 

Kit og Nicolai præsenterede et godt oplæg. Generelt er det et stort problem, at der ikke findes 
tilstrækkelig ekspertise/kompetencer ift. udviklingshæmmede med psykiatrisk overbygning og 
misbrug eller demens. 
 
Vedhæftet som bilag 3 er Kit og Nicolais slides med gode pointer, nyttig viden/data samt ikke 
mindst en række links til relevante videncentre, rapporter mv. 
 
Der blev delt viden og erfaringer på X og tværs. Fx vedrørende: 

- Man kan ikke bruge de traditionelle metoder og redskaber til udviklingshæmmede med 
misbrug, fordi de fordrer et andet kognitivt niveau. 

- Ved adfærdsændringer blev regionens vurderingsskemaer anbefalet.  Skemaerne egner 
sig til vurdering - benyttes i samarbejde med læge/psykiater. 

- Udfordringer ift. de nye magtanvendelsesregler, hvor der skelnes mellem demente og 
andre grupper, ift. hvad man må. De nye regler giver både muligheder og udfordringer.  

- Misbrugscenter i Kalundborg haft stor succes med gruppetilbud til udviklingshæmmede 
misbrugere – gruppen er med til at motivere deltagerne til at komme ud af misbruget. 

 
Beslutning:   
- Netværket vil i årsrapporten pege på udfordringer og udviklingsbehov samt anbefalinger 

til rammeaftalen mht. 
a) misbrugscentrene udvikler (bedre) metoder målrettet 

udviklingshæmmede/kognitivt begrænsede/skæve borgere med misbrug.  
b) 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. 

Rie tilføjer anbefaling i årsrapporten og orienterer Povl.  
- Generelt bør vi være mere opsøgende ift. misbrugscentrene, og fx kan myndighed 

tydeliggøre, hvad der er brug for.  
- Fortsat videndeling i netværket, når vi hører om gode eksempler og muligheder ift. disse 

målgrupper 

4. Runde fra region og 
kommuner 

Runde relevant nyt/hvad vi er 
optagede af lige nu. 

Vordingborg Kommune: Besparelser er på dagsordenen. 

Faxe Kommune: Skal i gang sætte et 2 årigt projekt med Social- og Ankestyrelsens taskforce. 
Kit er tovholder. 

Solrød Kommune: Motiverende interviews (MI) er som metode på dagsordenen i hele 
forvaltningen, også ift. borgere med udviklingshæmning. 

Kalundborg Kommune: Besparelser er på dagsordenen. 
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Ringsted Kommune: Besparelser er på dagsordenen. Fokus er på forhandlingskonsulent og 
tættere opfølgning. 

Køge Kommune: Besparelser er på dagsordenen. Alle kontrakter skal forhandles.  Anni 
deltager i alle forhandlinger mhp. at have særligt fokus på, hvad borgerne får.  

Region Sjælland: Har som storleverandør fokus på mange ting. I øjeblikket særligt på at 
opgradere den sundhedsfaglige indsats. Regionen sælger sundhedskurser, som primært 
afholdes i Sorø. Information om kurserne kan tilgås på nedenstående link. Der er også info om 
tilmelding og betaling. 
https://www.regionsjaelland.dk/Social/medicinkurser/Sider/default.aspx 

Sorø Kommune: Meget fokus på omstilling, økonomistyring, ledelsesinformation, stærkere og 
tættere opfølgning. Oplever stigende tilgang og borgere, der ikke længere flytter ud. Har pba 
budgetanalyse igangsat stor handleplan for det specialiserede voksenområde.  

Dorte Kommune: Alle myndighedsmedarbejdere har deltaget i kursus ift forhandling og 
kontrakter. Kurset har bla. givet tydelighed ift. hvad der kræves ift. at være forhandler. Har 
lavet model med 3 forhandlere, der tager ud sammen med sagsbehandlere. Er desuden i gang 
med større omstilling: Implementering af nye funktionaliteter i Nexus, udarbejdelse af 
faghåndbog med inspiration fra Guldborgsund. Er meget udfordret ift. mangel på § 84 steder 
(kunne evt. være et tema – hvad gør andre?). Har også besparelser på dagsorden. 

Lolland Kommune: Besparelser også på dagsorden her. Type2dialog har gennemført 
undersøgelse ift. besparelsesmuligheder. Interessant hvordan de har haft en anden tilgang 
end Marselisborg, der tidligere har undersøgt samme felt. Type2dialog er dog kommet til en 
helt anden konklusion: Lolland Kommune skal vækste sig ud af de økonomiske problemer. 
Aktuelt får visitationen flere stillinger til at lave kvalitetssikring og tilbud får ekstra ressourcer, 
så de kan benytte ”de virksomme metoder”, ligesom der skal til at arbejdes med 
progressionsmålinger på borgerne. 

Lejre Kommune: Besparelser på dagsordenen. Fokus er på skarpere visitation og 
forhandlinger. Derudover er der etableret 5pladser særlige boliger til unge udsatte (§ 80). 2 
borgere er flyttet ind. 

Slagelse kommune: Besparelser på dagsordenen – i stort omfang. Fokus er på forhandlinger 
omlægning af tilbud. Der sker stor omorganisering, alle centerchefer er væk, der er indført 
ansættelsesstop. Der skal gennemføres ”prøvehandlinger” på en række områder. Vi kan selv 
definere hvor, men det handler om at forsøge at gøre noget andet, end det vi plejer – prøve 
det af og vurdere hvad erfaringerne er: fagligt, menneskeligt og økonomisk. 

https://www.regionsjaelland.dk/Social/medicinkurser/Sider/default.aspx
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5. Drøfte og videndele 
konsekvenser mv. af 
Ankestyrelsens 
principafgørelse 10-
19 og 11-19 

 

Bilag 4 vedhæftet: Oplæg 
fra Slagelse Kommune 
udarbejdet af cand. jur. 
Anita Klint – som har været 
anvendt på en fælles 
temadag for myndighed på 
§ 83 og myndighed på § 85.  

 

Jonna og konsulent Ulla Rosenkvist 
(Slagelse): Det ser ud til, at en lang 
række af de ydelser, der i dag leveres 
i regi af botilbud og 
botilbudslignende botilbud, som 
værende indeholdt i 
botilbudstaksten, fremadrettet skal 
levers som § 83 eller § 83a. 

Det kan fremadrettet få indflydelse 
på forståelse af vores 
rammeaftaletilbud, godkendelser og 
takststruktur (og sikkert noget 
mere).   

Se evt. også Ankestyrelsens 
video/webinar om emnet (ca. 40. 
min): 
https://ast.dk/om-
ankestyrelsen/hovedopgaver/vejledn
ing-og-kurser/webinarer-
1/2019/webinar-om-ankestyrelsens-
principafgorelser-10-19-og-11-19 

Jonna og Ulla indledte punktet. Principafgørelserne handler om, at motivering og guidning 
også er en § 83 opgave og ikke alene en § 85 opgave, hvilket vil medføre en række ændringer 
af praksis, også ift. borgere med handicap.  

Spørgsmålene og udfordringerne i den forbindelse er mange, fx: 

- Hvordan påvirker det indsatserne? Betyder det at der kommer flere personer i borgeres 
hjem, når noget bliver ændret fra §§ 85 til 83? Det vil nogle borgere have svært ved at 
rumme? Har dem der udfører § 83 de rette kompetencer? Mange udviklingshæmmede 
borgere kan ikke klare sig med det niveau af § 83, som fremgår af nuværende standard.  

- Hvordan påvirker det økonomi, visitation og takster? 
- Skal der udarbejdes nye kvalitetsstandarder? 
- Hvilke konsekvenser får frit valg på § 83 området? 
- Bekymring for at der sker en ”hospitalisering” på botilbudsområdet 
- Hvilke konsekvenser for BPA udmåling? 

I Slagelse har man valgt at kigge på området på tværs af social- og ældreområdet. Man har 
erkendt, at man skal finde et fælles sprog på tværs af forvaltningen (Socialområdet bruger 
VUM, ældreområdet Fælles Sprog III).  Man har også erkendt, at man ikke kan gøre det hele 
på én gang, samt at der både skal være en politisk, en administrativ og en økonomisk proces. 
Derfor vil man gribe det an i nogle faser, som i hovedtræk handler om: 

1. Kigge på definition af målgruppe og ydelserne samt kvalitetsstandarden for § 85 
2. Alle nyhenvendelser på socialområdet skal se på § 83 (gælder også i Jobcenter) 
3. Se på den økonomiske model og de faglige kompetencer 
4. Opstart af revisitation til alle § 85 sager påbegyndes i 2020 

Beslutning:   
- Netværket vil anbefale styregruppen at nedsætte en arbejdsgruppe som opfølgning på 

Ankestyrelsens principafgørelser 10-19 og 11-19 vedr. §§ 83 og 85 i serviceloven. 
Arbejdsgruppen skal arbejde for en fælles afklaring af, hvilke ydelser der i henholdt til 
henholdsvis § 85 og 83 kan forventes i botilbuddene. Herunder hvilken betydning det har 
for fx takster og godkendelse m.v.  

- Der bør ske en koordinering med øvrige rammeaftaler. Indledningsvis foreslås bla. en 
drøftelse med KL med afsæt i de to rundsendte KL notater om konsekvenser af 
Angestyrelsens afgørelser. (Jonna og Rie orienterer Povl) 

6. Orientering om 
udviklingshæmmede 
grønlandske borgere 

Lise (Lolland): orienterer om 
udviklingshæmmede grønlandske 
borgere med dom – herunder dansk 
dom. Orienteringen handler om 
grønlandsbekendtgørelse nr. 647 af 
31 maj 2017: 

Lise orienterede: Lolland har store udfordringer mht. udgifter, handle- og 
betalingsforpligtelser if.t grønlandske borgere med dom. Konkret nægter Grønland at betale, 
hvilke medfører store udgifter og meget bøvl for Lolland Kommune. Andre kommuner kan 
opleve samme udfordringer som Lolland Kommune. 
 

https://ast.dk/om-ankestyrelsen/hovedopgaver/vejledning-og-kurser/webinarer-1/2019/webinar-om-ankestyrelsens-principafgorelser-10-19-og-11-19
https://ast.dk/om-ankestyrelsen/hovedopgaver/vejledning-og-kurser/webinarer-1/2019/webinar-om-ankestyrelsens-principafgorelser-10-19-og-11-19
https://ast.dk/om-ankestyrelsen/hovedopgaver/vejledning-og-kurser/webinarer-1/2019/webinar-om-ankestyrelsens-principafgorelser-10-19-og-11-19
https://ast.dk/om-ankestyrelsen/hovedopgaver/vejledning-og-kurser/webinarer-1/2019/webinar-om-ankestyrelsens-principafgorelser-10-19-og-11-19
https://ast.dk/om-ankestyrelsen/hovedopgaver/vejledning-og-kurser/webinarer-1/2019/webinar-om-ankestyrelsens-principafgorelser-10-19-og-11-19
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https://www.retsinformation.dk/For
ms/R0710.aspx?id=191746 
 

Lolland Kommune har gennem længere tid haft dialoger med både Ankestyrelsen og flere 
ministerier ift. hvordan reglerne skal fortolkes. Efter lang tids tovtrækkeri ser det nu ud til, at 
ministerierne anerkender, at der overhovedet er et problem.  
 
Lise vender tilbage når der er nyt i sagen. I mellemtiden har Lolland Kommune lavet en 
tjekliste mhp. at sikre sig mest muligt mod uhensigtsmæssigheder i de konkrete aftaler vedr.  
grønlandske borgere med dom.  
 
Lise rundsender tjekliste til netværket, når den er færdig.  
 

7. Årsrapport 2019 og 
fokuspunkter 2020 

 

 

 

Rie: Vi skal udarbejde årsrapport for 
2019 samt vælge fokuspunkter2020.  

Udkast til årsrapport blev drøftet, og række tilføjelser og præciseringer aftalt, bla. jf. pkt. 3 
ovenfor.  
Rie rundsender opdateret udkast til årsrapport, så snart den er rettet til. Og så tager vi en 
ekstra runde, hvor netværket kan komme med rettelser, inden den sendes til styregruppen.  
 
Samtidig aftalte vi ”tovholdere” på et par af netværkets fokus punkter 2020 (dvs. personer 
som laver et lille intro-oplæg som afsæt for netværkets videndeling): 
 
- Marts: Magtanvendelse / Lise (Lolland Kommune) laver en lille PowerPoint som afsæt for 

fælles videndeling om de nyeste ændringer. Hver især forbereder spørgsmål om med 
hvilke §§ eller hvor, man oplever udfordringer - til fælles besvarelse/videndeling om 
praksis. 

- Marts: Botilbudslignende konstruktioner / Lise (Ringsted Kommune) laver lille oplæg med 
hvad Ringsted har arbejdet med. Hver især medbringer eksempler på nye, fleksible 
konstruktioner, hvis man har arbejdet med dem.  

 

8. Møder 2020 Rie: Forslag om at fortsætte med 
tirsdag formiddag 9-12 følge dage: 
3. marts, 9. juni, 15. september og 

1. december 

Datoerne blev besluttet. Rie sender mødeindkaldelser via Outlook. 
 
Netværket takker ja til Ringsted Kommunes tilbud om fortsat at holde møderne i Ringsted. 

9. Eventuelt  Ingen punkter til eventuelt. 
Årshjul: Punkter til kommende netværksmøder: 
- Marts: Magtanvendelse: Erfaringsudveksling om praksis mv /Lise, Lolland Kommune (35-45 minutter) 
- Marts: Botilbudslignende konstruktioner: Videndeling ift. ideer og løsninger med fleksible konstruktioner /Lise Ringsted Kommune 
- Advokater som går efter tort/erstatning jf. amerikanske forhold. Opfølgning i netværksgruppen v/Lise Lolland Kommune, når der er nyt om principiel sag 
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 2019) Rie taler med Kurt 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191746
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191746

