
 

Referat møde i Netværksgruppe for Voksenhandicap 15.september 2016  
Mødested:  

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

Afbud: Anna Røder, Anni Søndergaard, Nikolaj Bødker, Agnete Mathiesen, Helle Østergaard Stisen, Jonna Andersen, Gitte Bruus, Pia Anette 
Stausgaard 
 

 

Dagsordenspunkt Bemærkning Forventet 

tid 

Referat 

Godkendelse af dagsorden og referat  5 min. Godkendt 

 
Orientering om bl.a. Rammeaftale 2017. 

 
Undersøgelse om hjerneskadeområdet – 
hvor netværksgruppen er udpeget til at 
have en rolle 
 

 
Rammesekretariatet 

 
60 min. 

 

Socialstyrelse har meldt ud hvem der er omfattet af 

national koordinationsstruktur 

 

Centrale udmeldinger omkring syn og hjerneskade. 

 

Rapportudkast er modtaget fra socialstyrelsen 

 

Rammeaftalen ligger som pixie-udgave på hjemmesiden. 

 

Fokusområder: kommunikation, økonomi, hjemløshed 

og socialt udsatte, psykiatri. 

 



Ny proces for rammeaftale 2018 

Kommunernes tilbagemeldinger: 

Enkelte steder behov for yderligere pladser bl.a. på 

hjerneskadeområdet. 

Styregruppen har besluttet at netværksgruppen skal 

inddrages i ny undersøgelse. 

Undersøgelsen omhandler: 

 Senhjerneskade 

 alkoholdemente 

Tidligere hjerneskade undersøgelse ønskes udvidet med 

yderligere spørgsmål. 

Undersøgelser i 2013 0g 2014 var identiske, så 

resultaterne kunne sammenlignes. 

Ny undersøgelse vil indeholde de samme spørgsmål med 

udvides med ekstra spørgsmål. 

 

LG insight står på undersøgelsen.  

Netværksgruppen kan komme med input til de ekstra 

spørgsmål der er foreslået. 

Kristian fra LG –insight orienterede om forslagene til 

fem nye spørgsmål. 

 

Netværksgruppen fremkom med input til om- 

formuleringer.  

Orden forpligtende blev drøftet, ikke mindst da flere 

kommuner ikke umiddelbart ønsker at forpligte sig til at 

skulle aftage pladser. 

 

Det ønskes belyst hvilke målgrupper der evt. mangler 

der pladser til før der tales om forpligtelser. 

 

Rammesekretariatet udformer nye forslag til spørgsmål, 

hvorefter netværksgruppen får dem til høring igen. 

 



 

 
Netværket bedes drøfte, 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? 
 

Hvis det er muligt, så bedes de 
besluttede serviceniveauer rundsendes 
til netværkets medlemmer. 

 

 
Jonna Andersen har 
ønsket punktet 
drøftet, men kan 
ikke selv deltage. 

 
30 min. 

 

Der var enighed om, at man kun har forholdt sig til 

ophold på botilbud. 

 

Lolland har tilført midler til bostederne i form af en 

tillægsbevilling, der ikke medfører takststigning. 

 

Netværket drøftede hvor grænsen ligger for hvor der 

skal ydes støtte 

Er det udelukkende §§107 og 108 samt almene boliger 

hvor der er botilbud 

 

Der ønskes en præcisering af ankestyrelsens afgørelse. 

Lise Rasmussen kontakter ankestyrelsens hotline for at 

få præciseret afgørelsen. 

 

BEMÆRK: 

Punktet tages op på næste møde, og forinden ønskes det, 

at alle i netværksgruppen undersøger i egen kommune 

hvad der er påtænkt at gøre i forhold til afgørelsen. 

Lise vil orientere om svaret fra Ankestyrelsen. 

 

Har kommunerne bevilget ekstra midler, eller skal det 

tages fra nuværende budget. 

 

 

 
Malene vil gerne drøfte: 

 om I oplever udfordringer med 
botilbud i Region Sjælland, som 
ikke  ”automatisk” benytter de  
standardkontrakter, som KKR 
har besluttet, skal anvendes på 

 
Malene Schmidt 

 

30. min. 

 

Randi Beiskjær kommenterede udformningen af 

kontrakten 

Husk altid at benytte den nyeste, da der ændres med 

jævne mellemrum 

 

 



det specialiserede socialområde 
og som siden 1.4.14. har været 
obligatorisk at anvende.  

  
Det opleves ofte, at botilbuddene ikke 
er bekendt med kontrakten samt 
anvendelsen deraf og når de så 
introduceres for kontrakten mv., er der 
store udfordringer med at få stederne til 
at benytte kontrakten, vi oplyses, at der 
er bestyrelse mv, der skal ”ind over”, 
hvilket samlet set forhaler processen  ift. 
at få placeret borgeren.  
 

Spørgsmål omkring ”Forsyningsforpligtelse”, hvornår er 

man det og hvornår er man det ikke 

 

Randi Beiskjær svarede: 

Er man en del af Rammeaftalen så er de en del af 

forsyningsforpligtelsen. 

 

Randi har efterfølgende fremsendt link til kontrakten 
http://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2017.aspx 

 

 
Runde fra Region samt kommuner 
 

 
Alle 

 

30. min. 

 

Lolland: 

Orientering om ny omstrukturering. 

Center for støtte og vejledning med kun én leder fremfor 

to 

 

Region Sjælland.  

Evaluering af hele strategien omkring socialområdet. 

Det har taget lang tid af få samarbejdet i de tre gamle 

amter til at fungere i regionen, men nu er det lykkedes. 

Kapacitetstilpasning på det sociale område 

 

Faxe. 

Mindre organisatorisk ændring. Opdeling i områder for 

under 30 årige og over 30 årige. 

 

Har bygget flere handicapboliger, der nu er færdige. 

 

Greve: 

Gennemgang af kvalitetsstandarder, så de er nutidige 

 

http://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2017.aspx


Holbæk. 

Skal gennem stor spare øvelse, hvilket der forhandles om 

politisk for nuværende omkring budget 2017 og frem. 

Nye botilbud i Jyderup – (Søbæk Have) er taget i brug. 

 

Kalundborg. 

Ingen sparer øvelser for nuværende. 

Udvider på socialområdet især for borgere med autisme 

samt unge senmodne 

 

 
Evt. 
 

  

15. min. 

Lise Rasmussen ønskede at netværket var hinanden 

behjælpelige med at oplyse om, når der kom ny 

lovgivning. 

Dette medtages som fast punkt på netværksmøderne. 

 

Lolland havde udfordringer med almenboliger bygget i 

amtets tid som er overført til socialtilsynet som § 105 

boliger med § 85 støtte. 

Da der står § 108 på visitationerne, så skal kommunen 

betale for væsentlige ændringer svarer til kr. 25.000 ud 

over tilsyn, da vilkår skal ophæves. 

 

Randi Beiskjær: 

Regionen har talt med kontorchef Kirsten Olesen i 

Grønland vedr. grønlandsforpligtelserne.  

Grønlændere sender fremover kun borgere med høj 

kompleksitet, ellers har de selv opgaven. 

 

Marieke Klauder Sandvad: 

Faxe efterspurgte et eksemplar af en kapacitetsanalyse. 

Lars Aarøe Hansen svarede sagde, at Kalundborg har en 

på åben dagsorden som gerne må anvendes. 

 

 



Malene Schmidt: 

For et stykke tid siden var der eksempler på borgere der 

blev opsagt i botilbud.  

 

Det er alene kontrakten der ligger til grund for 

opsigelser 

I § 107 tilbud står det i standardkontrakten at 

opsigelsesvarslet er løbende måned + 30 dage. 

Kan kun reguleres ved, at der kontraktligt gives længere 

opsigelsesvarsler. 

 

 

 

 

 

 

 

 


