
RS17 – Referat til møde i Netværksgruppe for Voksenhandicap den 14. november 2017  
 

Mødested: Slagelse Kommune, Torvegade 15, 4200 Slagelse, Mødelokale 3 på 1. sal.  

 
Afbud: Karsten Nørgaard Friis, Lars Aarøe Hansen (Laila deltager i stedet), Jonna Andersen, Tina Mørk, Lise Rasmussen, Karina Falk Bernth  

Dagsordenspunkt Bemærkning Referat 

- Godkende dagsorden 
og referat 

 Godkendt 

- Nyt fra Rammeaftale 
Sjælland 

Povl Skov orienterer • KKR har besluttet at gentage benchmark analyse på det specialiserede børne- og 
voksenområde (for 3. gang, men i reduceret form). Igangsættes marts/april 2018 og 
gennemføres af VIVE.  

 

• Samråd om domfældte udviklingshæmmede: Jonna og Lise fra vores eget netværk har 
fremlagt ide mv for styregruppen.  Besluttet at Næstved Kommune har tovholder rollen. 
Finansieres som takstmodel med forventeligt omkring 15.000 evt. op til 20.000 pr. sag.  

 

• Særlige pladser på psykiatriområdet: Pt. drøftes takstmodel. Der lægges op til, at tomme 
pladser koster det samme som dyre pladser, men der er pt ikke helt enighed om 
modellen. Ministeriet behandler i øjeblikket høringssvar. Beslutning om endelig model 
forventes i december. Tidsplan: De første 7 pladser forventes klar maj-juni 2018 med 
visitation fra marts. 

 

• Kofoedsminde er et sikret tilbud med modtagepligt, der pt. kører med stor 
overbelægning. Tilbuddet er objektivt finansieret, dvs. at alle kommuner betaler -  også 
dem, der kun i meget lille omfang benytter det. Derfor arbejder man på en ny model, hvor 
type 2 borgere fremadrettet kan visiteres til åbne pladser. 

 

• Rammeaftale 2018-2019: Styregruppen er i gang med at lave kommissorier, nedsætte 
arbejdsgrupper mv. Styregruppen drøfter muligheder for at informere tidligere/mere om 
diverse forhold. Desuden er netværksgruppernes rolle under overvejelse for at sikre 
optimal værdi. Povl anbefaler alle at læse rammeaftalen, der ligger her.  
Ift rammesekretariatet er man interesseret i at kunne købe projekter eksternt, afholde 
forskellige udviklingstiltag mv. Derfor overvejer man pt, hvordan sekretariatet skal 
bemandes (Lige nu er der kun Povl). 

 

• Hvis nogen i netværket har kendskab til, at der arbejdes med de sociale mobilitetsmål, så 
skriv til Povl. 

https://www.rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2018-2019.aspx


 
Uddybende materiale Linket nedenfor er til referat fra møde i KKR Sjælland 11/10, hvor 
sagerne om økonomi, samråd om domfældte udviklingshæmmede og de særlige pladser er 
behandlet 
http://www.kl.dk/Menu---fallback/Referat-af-mode-i-KKR-Sjalland-den-11-oktober-2017-
id228132/?n=0&section=29800  
 
Desuden er følgende vedhæftet: 
- Referat fra møde i Koordinationsforum er vedhæftet. Her er bl.a. sagen om Kofoedsminde 

behandlet 
- Status på de særlige pladser som er modtaget fra regionen primo november samt 

styregruppens høringssvar ift. bekendtgørelsen om betaling 
- To korte ”faktadokumenter” om rammeaftalen  

- Gennemgang af 
netværkets 
rolle/opgaver 
Bilag: Kommissorium for 
netværksgrupper under 
Rammeaftale Sjælland 

Fælles intro fra nogle 
af de ”gamle” 
netværksdeltagere. 

Kort drøftelse hvor det blev konkluderet, at punktet ikke længere var relevant.  
Kommissoriet gav dog anledning til et par kommentarer: 
 

• Kommissoriet er udarbejdet i 2011 og kunne derfor trænge til en opdatering 

• I kommissoriet står, at både myndighed of drift skal være repræsenteret i netværket. Pt. 
er netværket ret ”myndighedstungt”. Det er et opmærksomhedspunkt i gruppe, at vi skal 
have fokus på begge områder. 

- Erfaringer fra analyse af 
timepris på § 85 

Lars giver 
inspirationsoplæg 

Punkt udskydes til næste møde. 

Kort pause   

- Ny social lovgivning 
Bilag: Slides fra Jonna om 
den nye servicelov 

 Jonnas slides blev gennemgået og nyheder og opmærksomhedspunkter drøftet, herunder bla: 

• Tidlig forebyggende indsats før borger er berettiget til støtte efter serviceloven (§ 82), 
herunder netværkets erfaringer med sociale akuttilbud  

• Betydningen af ændringerne af varslingsreglerne 

- Runde fra region og 
kommuner  

Alle Odsherred Kommune: Fortsat i gang med gennemgang af BPA ordningerne (§§ 95 og 96). To 
sagsbehandlere er på opgaven, der er omfattende, bla fordi der ofte klages over afgørelser. 
Omorganisering 1.1.2018, hvor afdelingen deles op i hhv. en handicap- og en psykiatri gruppe. 

Faxe Kommune: Har pt fokus på fremlæggelse af lovændringer for politikerne samt forberede 
til nyt udvalg. Forventer i den nye periode at få et socialudvalg (uden sundheds- og 
ældreområdet). Er også i gang med gennemgang af BPA ordningerne. Har desuden jobopslag 
ude på ny myndighedsleder til det sociale område. 

Kalundborg Kommune: Fortsat gang i udvikling af botilbudsviften mhp at specialisere nogle af 
tilbuddene på handicapområdet og bygge nyt på psykiatriområdet. Skal bla. lave fælles 

http://www.kl.dk/Menu---fallback/Referat-af-mode-i-KKR-Sjalland-den-11-oktober-2017-id228132/?n=0&section=29800
http://www.kl.dk/Menu---fallback/Referat-af-mode-i-KKR-Sjalland-den-11-oktober-2017-id228132/?n=0&section=29800


uddannelse for myndighed og udfører, dvs. 600 personer skal igennem et forløb, hvor der skal 
arbejdes for at få en fælles tilgang til borgeren. Det hele afrundes med borgerundersøgelse.  

Holbæk Kommune: Fortsat fokus på besparelser, men udfordring pga stor tilgang af voksne 
der får pension. (Holbæk har opdelt området, så alle med pension ”hører til” det 
specialiserede voksenområde, mens borgere med kontanthjælp ”hører til” på jobområdet). 
Intens dialog mellem udfører og myndighed mhp at arbejde efter de samme serviceniveauer 
og matche borgere og tilbud. Har udarbejdet overblik over borgere og den boform, vi 
forventer de har brug for. Nu ved vi hvor mange borgere, der har behov for skæve boliger, 
opgangsbofællesskab osv. Nu arbejder vi på at udvikle og tilpasse boformerne til behovene.  

Lejre Kommune: Kommunen har sammen med konsulent bureau analyseret serviceniveau, og 
der er peget på muligheder for at optimere/finde besparelser. Analysen viser, at kommunen 
har en høj servicestandard på § 85. Har også fokus på, at så mange borgere som muligt skal 
have gruppetilbud. Det er en kulturforandring, både for borgere, myndighed og udførere.  

Solrød Kommune: Rammebeskrivelser er på plads, så myndighed og udfører kan bruge den 
som opslagsværk. Ser pt. på muligheder for at udbrede virtuel borgerkontakt til alle områder: 
dagpenge, virksomhedskonsulenter osv. Overvejer også om det fx kan bruges som 
supplement til ”tryghedsbesøg”. Det indebærer, at medarbejderne skal opkvalificeres ift. at 
føre en pædagogisk samtale virtuelt. (Bruger ”Skype for Business” som system.) 

Greve Kommune: Akut tilbud kører videre. I gang med nyt botilbud med 24 pladser. De første 
pladser forventes klar til indflytning 1. marts. Regner med at skulle bruge ca. 20 pladser selv. 
(Og pt er der kun visiteret en udenbys borger). Ikke på tilbudsportalen endnu. Har derudover 
fokus på at få afklaret, hvor meget der skal arbejdes med den nye § 82 mulighed, som er en 
”kan” bestemmelse. Desuden er afdelingen ved at blive opdelt i to: Socialpædagogisk (søjle 1) 
og botilbud og handicap (søjle 2). 

Køge Kommune: Har også lavet samlet vurdering af hvilke boligtilbud, borgerne har behov for. 
Håber på at kunne geare støttekorpset til at være mere fleksibelt aften/weekend, så borgere 
kan bo mere selvstændigt. Forsøger også med gruppevejledning (hjemmevejledere), men 
borgerne er ikke interesserede, så det er en udfordring, selv om der er dygtige personaler. 

- Mødeplan 2018 Forslaget er at 
møderne holdes i 
Ringsted tirsdage kl. 9-
12: 

• 30. januar 

• 24. april  

• 28. august 

• 27. november 

Datoerne blev vedtaget. 

Karsten har sagt OK til at møderne kan afholdes i Ringsted i 2018. 

 



- Eventuelt  • Povl kontakter Roskilde Kommune mhp. at de evt. har en repræsentant til 
netværksgruppen. 

• Laila kontakter Rigmor Lond fra KL for at aftale, at hun kommer på et af netværksmøderne 
i 2018 for at belyse og drøfte Ankestyrelsens praksis. 

• Rie udarbejder udkast til årsrapport, som behandles på mødet 30. januar. 
Oversigt over foreløbige punkter til kommende møder 

30. januar: Netværkets årsrapport  
30. januar: Erfaringer fra Analyse af timepris på § 85/Lars 
* Invitere Rigmor Lond fra KL til belysning og drøftelse af Ankestyrelsens praksis.  
* Erfaringer fra fælles udbud af botilbud i 7 kommuner 

 


