
Referat af møde i Netværksgruppe for Voksne handicappede 19.april 2016  
Mødested:  

Næstved Kommune 
Teatergade 8, 4700 Næstved 
Mødelokale 4 
Tlf. Povl Skov (25450946) 
 
Tidspunkt: 9.00 – 12.00  

Afbud: Anna Røder, Gitte Bruus, Agnete Mathiesen, Malene Schmidt, Anni Søndergaard, Pia Anette Stausgaard, Nikolaj Bødker, Erik Pedersen, Anna 
Pind. 
Note: Henrik Holm vikarierer for Nikolaj Bødker på mødet, Helle Østergaard Stisen deltog fra FaxeKommune 

Dagsordenspunkt Bemærkning Forventet 

tid 

Referat 

Godkendelse af dagsorden og 

referat 

 5 minutter Punktet ”Rammeaftale 2017” blev fremrykket som første punkt, grundet 

Rammesekretariatets mulighed for kort at deltage.  

Herefter blev dagsorden og referat godkendt. 



Tvist med Socialtilsyn Øst 

(Lise Rasmussen)  

Lolland Kommune har haft en tvist 

med Socialtilsyn Øst, i.f.t at 

Socialtilsynet pålagde kommunen at 

føre tilsyn med § 85 boliger tilknyttet 

Bo og Naboskab Sydlolland. 

Vi har ikke enige i dette, og klagede. 

Ankestyrelsen har nu truffet 

afgørelse, og Socialtilsyn Øst 

underkendes. 

 

Vi mener, at afgørelsen er principiel, 

da Ankestyrelsen slår fast, at 

Socialtilsynet ikke har bemyndigelse 

til at pålægge en kommune en 

tilsynsopgave. 

 

Afgørelse 

med i kopi. 

 

(Drøftes kort) 

20 min. Lise Rasmussen orienterede kort om Ankestyrelsens afgørelse, der bl.a. 

også præciserer hvor langt socialtilsynets myndighed rækker. 

Jonna Andersen fortalte, at Slagelse Kommune også har en sag i 

Ankestyrelsen vedr. et privattilbud beliggende i Kalundborg, hvor 

tilsynet kræver at Slagelse fører tilsyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Magtanvendelse m.v. 

(Jonna Andersen) 

 Magtanvendelse.  

Drøftelse af, hvordan vi kan 

styrke samarbejdet omkring 

behandling og afgørelser i 

magtanvendelsessager, med 

blik på borgerens 

retssikkerhed og driftsherre 

ansvar. 

 Samarbejde om 

støttesamtaler ved 

sterilisation og kastration- 

hvad gør andre? Region 

Sjælland har bedt 

kommunerne melde tilbage, 

hvordan de sikrer borgere 

med nedsat funktionsevne 

støttesamtaler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emnerne 

ønskes 

drøftet 

30 min. Jonna Andersen orienterede om et markant fald i antallet af magtanvendelser. 
Har haft et fald i magtanvendelse på 40 % 
Ønsker tæt dialog med handlekommuner, for at sikre at det er det rigtige 
tilbud for borgeren. 
Indberetninger om magtanvendelser behandles, men indberetninger skal også 
driftskommunen i hænde så der kan følges op 
Indberetninger omkring ulovlig magtanvendelse reagerer socialtilsynet på ved 
henvendelse 
Jonna orientrede om samarbejdet omkring støttesamtaler. 
I psykologforeningen har man en gruppe der har specialiseret sig i terapeutisk 
arbejde med udviklingshæmmede. 

 

 

 



Økonomisk værgemål 

(Jonna Andersen) 
I forbindelse med de udfordringer 

der er omkring NEM-ID og 

personalets mulighed for, at hjælpe 

beboerne med deres økonomi- 

håndtering har vi i Slagelse søgt 

økonomisk værgemål for de beboere 

der ikke selv kan betjene sig af 

NEM-ID. Vi oplever dog en 

praksisændring i Statsforvaltningen 

når det drejer sig om 

pårørendeværger. Vi får afslag på 

økonomisk værgemål til de borgere, 

hvor vi indstiller at værgen skal 

være en pårørende. 

Statsforvaltningen mener ikke at der 

er behov for en værge i de tilfælde, 

hvor en pårørende hjælper med 

økonomien. Dette giver dog efter 

vores opfattelse en ganske stor 

udfordring for personalet i 

botilbuddet, at hjælpe med økonomi 

håndtering, da NEM-ID er personlig 

og når borgeren ikke kan give et 

habilt samtykke. Statsforvaltningen 

skriver bl.a. i en afgørelse at: 

”vurderer vi ikke, at det forhold at 

bostedet ikke længere vil have 

mulighed for at varetage økonomien 

medfører et økonomisk værgemål, 

idet bostedet eller kommunen ikke 

er forpligtet til at varetage 

pågældendes økonomi”. Hvis denne 

retspraksis skal føres ud i livet, vil 

det få konsekvenser for mange af 

borgerne i kommunernes botilbud, 

da hjælp og støtte til borgerne i 

økonomihåndtering hidtil og er 

stadig en væsentlig del at 

botilbuddenes kerneydelse 
 

 

 

 30 min. 

 

 
Økonomisk værgemål 
Spørgsmålet er, hvor mange af tilbuddets beboere har værger, og hvor mange 
kan selv. 
Der gives afslag på at give økonomisk værgemål, hvis der er pårørende der 
kan hjælpe 
KL har rejst sagen i Justitsministeriet, hvordan problemet kan håndteres. 
Værgemål gives ikke hvis der ikke er en væsentlig formue.  
Der er dog forskel på, hvor der gives tilsagn om værgemål og hvor der ikke 
gives. 
Problemet er, at der mange steder ikke kan hæves rede penge i bankfilialer 
Praksis er ændret. 
Det er vigtigt at finde en løsning der tilgodeser borgeren men også sikrer at 
personale ikke kommer i klemme. 
 

 



Rammeaftale 2017 

(Povl Skov – kort)  

 

 

 

Kort 

orientering 

30 min. Anita Scheel fra Rammesekretariatet deltog i mødet fra begyndelsen, og 

orienterede kort om de indmeldinger de forskellige kommuner har 

fremsendt til Rammeaftalen, og at sekretariatet skal have 

netværksgruppens kommentarer hertil. Rammesekretariatet skal aflevere 

til styregruppen den 25. april. 

 

Grønlandsforpligtelse.  

Hvordan kommunerne lever op til 

denne forpligtelse. 

(Fra sidste møde) 

 

Punktet blev nævnt på 

styregruppemøde den 8.januar 

2016, og styregruppen ønskede at 

netværksgruppen skulle 

fremkomme med forslag til løsning 

på udfordringen 

(Randi Beiskjær to ”bolden” på 

sidste netværksmøde) 

 

I referat fra styregruppemøde den 

8.januar 2016 står følgende: 

 
Det blev besluttet at der i 

Rammeaftale 2017 indgår nyt 

opdateret afsnit om Grønland  

 

 

 20 min. 

 

Randi Beiskjær fortalte, at der havde været afholdt møde i arbejdsgruppe 

bestående af de fire kommuner der har flest borgere fra Grønland. 

Grønlandsrepræsentationen i København lukker med udgangen af 

september måned 2016. 

Der er enighed om af afsnittet om de særlige forpligtelser vedr. 

Grønland og Færøerne skal revideres. 

Der har været rettet henvendelse til Social og Indenrigsministeriet vedr. 

ændring i Rammeaftalen omkring visitation til § 108 tilbud. 

Styregruppen anbefales at reetablere arbejdsgruppe der var nedsat i 2014 

vedr. nuværende aftale, og at aftalen revideres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Runde fra kommunerne samt 

regionen 

 

 

 

 

 

 30 min. 

 

I Lolland Kommune er der udmeldt store besparelser, og det vides ikke 

hvad der kommer til at ske 

 

I Slagelse, er der udmeldt store besparelser og omstillinger. 

En række administrative områder er samlet, hvilket har betydet fyringer. 

Forsøgt at få politikkerne til at beslutte hvad der skal arbejdes med. 

En række ting iværksat bl.a. ”Mindre myndighed – mere service” 

 

I Faxe Kommune er der på myndighedsområdet sket store forandringer 

og der har været stor udskiftning af personale. 

Er i færd med at implementere nyt IT system. 

 

I Solrød Kommune sker store effektiviseringer og der er stor fokus på 

kerneområderne. 

 

I Region Sjælland er man i færd med revidering af strategien på 

Socialområdet. 

Der sker en evaluering af effekter - skal der justeres. 

 

Ny topledelse skal ansættes. 

 

Stigende pres på den sikrede institution Kofoedsminde. Udvidet med 10 

pladser. 

Udbud på ny bygning ved Kofoedsminde med 10 pladser. 

Rigtig mange særforanstaltninger for især kommuner uden for regionen. 

 

I Kalundborg Kommune sker der ikke besparelser. 

Socialudvalget har valgt at fokusere på to områder: 

 Den gode dialog” 

 Skal have de rigtige tilbud. 

 

I Holbæk Kommune er de store organisatoriske forandringer der fandt 

sted pr. 1.januar 2015 ved at fæstne sig. Kommunen skal spare rigtigt 

mange penge i årene fremover. 

 



Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 15 min. Jonna Andersen orienterede om Slagelse Kommunes ønske om at 

deltage i et Frikommuneforsøg, og at de ønsker at en eller flere 

kommuner vil deltage. 

Vil gerne udfordre almenboligloven – indlægge klausul i lejekontrakt, 

om hvis man ikke længere opfylder betingelserne så kan borgeren 

opsiges og tilbydes andet tilbud der matcher borgerens behov. 

Kalundborg har givet foreløbigt tilsagn om at deltage. 

 

Faxe Kommune er i gang med en revidering af tilbud på tilbudsportalen 

 

 

 

 

 

 

 

 


