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RS17 – DAGSORDEN - Netværksgruppe for Voksenhandicap den 31. maj kl. 9.00 - 11.25  
Mødested: Amtsstue Alle 71, 4100 Ringsted, Mødelokale: Kantinen (OBS på tidspunkt vi kan først gå ind i kantinen kl. 8.55 og skal være ude 11.25) 

Dagsordenspunkter og bemærkning Referat 

 Godkende dagsorden Lise blev valgt som både referent og ordstyrer. 

Deltagere i mødet: 

Maria Ringsted, Pernille Holbæk, Lisbeth Roskilde, Malene Greve, Tina Maria Stevns, Nikolaj, Solrød, 

Ditte Region Sjælland, Lise Lolland og Ann Borggaard Lolland, der er deltager i Netværket fremover. 

Afbud på dagen: Trine Næstved.  

Der var ikke overensstemmelse mellem antal afbud og ikke fremmødte. Det henstilles, at man tager 

tilmelding alvorligt, da Ringsted Kommune lægger lokale og forplejning til. 

1) Nyt fra Rammeaftale Sjælland og sekretariatet mv. 
 
Povl Skov orienterer bla. om: 

- Rammeaftale 2021-22 – arbejdet med fokusområderne 
og herunder dialogmøde med borgere og politikere 7/4: 
https://www.rs17.dk/arrangementer/dialogmode-om-
styrket-samarbejde-med-borgere-og-parorende-7-4-
2022/ 

- Rammeaftale 2023-24 – Proces og tidsplan 

- Diverse orientering: Lands- og landsdelsdækkende tilbud 
og sikrede afdelinger, Regeringens evaluering, 
Socialstyrelsens centrale udmeldinger, Regeringens 
evaluering, standardkontrakter og  §§ 83 & 85  

Povl orienterede om, at nuværende fokuspunkter i Rammeaftalen forlænges i 2023 og 2024. Der er 
direktør/chefmøde i slut juni, hvor rammeaftale og videre proces aftales.  
Der er planlagt dialogmøde om fokusområderne i oktober. 
 
Povl nævnte, at hvis der er arrangementer, som Netværket ønsker at afholde, er sekretariatet 
behjælpelig med planlægning og det praktiske. 
 
KL har fået Momentum til at udarbejde en analyse ift. LedelsesInformation LIS. Konklusionen er, at 
der er behov for en tilførsel på 900 mill. til voksenspecialområdet, alternativt skal kommunerne 
finde pengene i den øvrige drift – eller spare. Der er en spørgeskema analyse på vej vedr. LIS – i 
første omgang sendes den til deltagerne i Netværksgrupperne. 
 
Komplekse borgere, De har et særligt fokus i Momentum rapporten. Povl sender link. 
https://kl.uxmail.io/x/jDdcYg-E4fChNQ8Sr-td_ctDbjL9e9LMtbPI9dHNKwlEur-zZ5L-
Ob4RsYA7CRQHY7j2TUWNdsfH_eVAMN0OOpnJHlodjSzih9_ocg/ 
 
Der har været møde med Absalon, der er ved at lave en foranalyse, med afdækning af 
kompetencebehovet. Der er 12 kommuner, der har tilmeldt sig at deltage i analysen. 
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Landsdækkende tilbud – kort orientering fra Povl og Lise ift. Kofoedsminde. Arbejdsgruppen i 
ministeriet ligger igen stille, men jf. Povl og KL er en ny afdeling i Vest i første omgang skudt til 
hjørne. 
 
Gravide misbrugere – der har vist sig at være flere end forventet. 
 
Evaluering af specialområdet ligger på ministeriets hjemmeside. 
 
Standardkontrakterne skal evalueres til efteråret. Povl skal til møde i KL midt juni. Lise bad om at 
der kommer en rubrik mere i kontrakterne, hvor betalingskommune kan indføjes. Aktuelt er Lolland 
udfordret, da de fra gammel tid har handleforpligtelsen for en række borgere på regionale tilbud, 
og hvor andre kommuner er betalingskommuner. Lise sender særskilt mail til Povl. 
 
Servicelovens §§ 83 og 85 – AST principafgørelse. Der har været møde med AST, da rigtig mange 
kommuner er udfordret af principafgørelsen. Tina Marie og Povl deltog i mødet, og konklusionen 
var, at AST ikke var imødekommende. Kort: der hvor der ikke er udfordringer, er der hvor §83 og 
§85 ligger i samme budgetramme – og kun for borgere i eget hjem. Der er nedsat en 
miniarbejdsgruppe i psykiatrinetværket. Ingen af kommunerne i Region Sjælland er gået i gang med 
at implementere principafgørelse. Der er ikke problemer ift. Socialtilsynet, men det forventes der at 
blive, når implementeringen starter.  
Referatet fra psykiatrinetværket sendes med ud. 
Forslag, at de to netværksgrupper koordinerer.  
 

2) Tema: Meget komplekse borgere 

Malene (Greve) og Maria (Ringsted) indleder og 
rammesætter punktet: I netværket har vi flere gange talt 
om akut mangel på tilbud til meget komplekse borgere. Fx 
oplever flere kommuner, at botilbud opsiger meget 
komplekse borgere og borgere, som ikke magter at være i en 
klassisk botilbudsramme, men fordrer noget andet. 
 
Formålet med drøftelserne på mødet er, at vi sammen 
forsøge at blive lidt mere skarpe på, hvad der kendetegner 
en ”kompleks borger” i denne sammenhæng og hvor mange 
de er. Desuden en fælles afklaring af, hvad netværket og evt. 
styregruppen særligt skal have fokus på i den forbindelse. 

Malene indledte med beskrivelse af nogle borgere og de afledte problemstillinger. Maria deltog ikke 
i det planlæggende møde pga. ferie. 

Der var en længere debat ift., om det eksempelvis er borger, der er kompleks, er det en pårørende, 
er det svært at finde tilbud, er det dyrt, medvirker borger osv. 

Det blev aftalt, at Lise forsøger at sætte de forskellige problemstillinger op i et skema, som alle 
efterfølgende bidrager til. Det blev aftalt, at punktet tages med på næste netværksmøde. 

Der blev ikke opgjort antal, da opgaven blev mere kompleks, end blot de komplekse borgere! 

Bilag vedlagt  
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Proces på mødet:  

a) Malene og Maria præsenterer et par eksempler med 
komplekse borgere 

b) Runde hvor alle kommuner byder ind: Hvor mange har vi 
hver især i kommunerne 

c) Fælles drøftelse: 
- Hvad kendetegner disse borgere (adfærd, dobb. 

diagnoser, misbrug?) 
- Hvilke centrale problematikker ser vi ift. at 

finde/lave et tilbud som matcher disse borgere? 
- Hvad skal vi i netværksgruppe have særligt fokus 

på ift. disse borgere? 
- Hvad skal vi evt. bære videre til styregruppen? 

 
d) Opsamling og evt. aftaler 

 

3) Status på udmøntning af AST 

principafgørelse vedr. §§ 83/85 i kommunerne 
Jane (Odsherred) har foreslået en runde med status på 
sondring mellem § 83 og § 85 i de enkelte kommuner.   

Til orientering besluttede styregruppen 11/2 desuden, at 
der foranstaltes et møde med KL om problematikken 
omkring implementering af korrekt praksis, visitation og 
varetagelse af ydelserne efter servicelovens §§ 83,83a og 
servicelovens § 85 efter Ankestyrelsen principafgørelser 10-
19 og 11-19, og herunder at problematikken tages op i KL’s 
tværregionale Koordinationsforum. På møde i KLs 
Koordinationsforum 5/4 blev aftalt, at KL undersøger 
muligheden for at bringe problemstillingen ind i 
Underudvalg til dialogforum for Ankestyrelsen og 
kommuner. Efterfølgende er aftalt, at repræsentanter fra 
Slagelse og Holbæk deltager i næste møde i underudvalget 
til dialogforum for Ankestyrelsen 28/4 med drøftelse af 
problematikken og herunder P 10-19. Styregruppen tog 

Punktet udgik – drøftelsen var kort under Povls orientering 
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orienteringen til efterretning og besluttede at følge det 
igangsatte arbejde tæt og vende tilbage herunder ift. KL 

4) Runde med interessant nyt fra region og 

kommuner 
Alle byder ind, hvis der er relevant nyt – herunder 
inspirerende initiativer - at orientere om. Fx erfaringer med 
VUM 20/FFB; Efterspørg også gerne input til en udfordring. 

Der blev ikke lavet en runde, der var følgende bemærkninger: 

Holbæk er fortsat i proces med omorganisering af administrationen. Tidskrævende men det 
forventes at blive godt. 

Solrød har gennem en længere periode haft en stor tilsynsrunde, hvor alt evalueres. Tidskrævende 
men spændende 

Kort generel orientering og drøftelse af Corona penge til aktiviteter. Kommunerne har fået tilført 
beløb til aktiviteter på plejecentre og i botilbud. Ikke alle havde hørt om dette. 

5) Netværksdeltagelse – Er det OK et invitere 

kollegaer med til netværksmøderne? 
Guldborgsund har ønsket dette punkt på dagsordenen, men 
kan desværre ikke deltage i mødet. Baggrunden er, at man i 
Guldborgsund centerledergruppe har  drøftet deres ”brug” 
af netværket. I dag er ledelsen repræsenteret ved to 
medlemmer, og ønsker at fortsætte med dette. Men ift. de 
temadrøftelser, netværket har på dagsordenen, kunne det 
være relevant for andre/flere også at deltage.  

Hvis det aftales, at netværksdeltagerne i et eller andet 
omfang kan invitere kollegaer med til netværksmøderne, vil 
det kræve noget mere koordinering (ift. lokaler, forplejning 
osv.) forud for mødet. Men det er naturligvis muligt, særligt 
så længe møderne holdes i kantinen, hvor der er plads. 

På den baggrund kan netværket eventuelt drøfte ”fælles 
retningslinjer” i den forbindelse. 

Punktet blev drøftet. Der var enighed om, at det er vigtigt, at det er faste medlemmer, der deltager 
i Netværket. Det giver en god dialog og sparring, når man kender hinanden. Hver kommune kan 
repræsenteres ved to deltagere, og derudover tage en gæst med. Der var enighed om, at gæster 
kan deltage, hvis de er der for at berige gruppen, der bør ikke deltage større antal, der alene 
kommer for at lytte. 

Pba. drøftelsen opfordres kommunerne til at have en suppleant, således at der altid deltager en 
kommunerepræsentant i møderne. 

Eventuelt 

Ny tovholder til Netværksgruppen 

Ledig kapacitet i botilbud i Stevns Kommune: Brohøj 1 ,2, 3. 

Lisbeth tager med tilbage, om Roskilde kan overtage tovholderfunktionen efter Holbæk. 

Tina Marie orienterede om, at der er 3 ledige pladser til borgere med udviklingshæmning og 5 

ledige pladser til senhjerneskadede. Det er 105/85. 
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Afbud fra: Flemming Nielsen (Guldborgsund), Kirsten Kaxe (Faxe), Michael Jørgensen (Lejre), Rikke Olsen (Guldborgsund) 

 

Netværksgruppe Voksne Handicappede - Rammeaftale Sjælland (Medlemmer pr. 18. maj 2022 - Skriv til posko@slagelse.dk hvis I har rettelser.) 

Navn Titel og afdeling Myndighed = M  
 Udfører =U 

Mail + kommune/region 

1. Ann Borggaard Centerleder  anbo@lolland.dk 

2. Anni Søndergaard Socialfaglig konsulent M anni.soendergaard@koege.dk 

3. Birthe Hansen Leder af Voksen Handicap  bish@ringsted.dk 

4. Ditte Vejborg Nielsen Socialfaglig konsulent  Leverandør diniel@regionsjaelland.dk 

5. Emmy Simonsen Afdelingsleder Center for handicap og psykiatri  emms@soroe.dk 

6. Flemming Nielsen Leder, Guldborgsund handicap  fni@guldborgsund.dk 

7. Jane Sigenfeldt Jensby Afdelingsleder – Center for Social og Psykiatri M jasje@odsherred.dk 

8. Jonna Andersen Leder af socialfagligt team, Center for handicap og psykiatri 

 

 jonan@slagelse.dk 

9. Kasia Vad Leder af Social Service, Team Handicap og Psykiatri M kava@soroe.dk 

10. Kirsten Kaxe  Teamleder, Center for Familie, Social & Beskæftigelse M kkaxe@faxekommune.dk 

11. Lise Rasmussen Konsulent  lira@lolland.dk 

12. Malene Schmidt Teamleder, Rådgiverteam, Center for Job & Socialservice M masc@greve.dk 

13. Maria Brændstrup Leder af Myndighedsenheden M Mab@ringsted.dk 

14. Michael Jørgensen Virksomhedsleder, Center for Job og Social U mijo@lejre.dk 

15. Morten Olsen Tilbudsleder   U moajo@holb.dk 

16. Nikolaj Bødker Leder af Center for handicap og socialpsykiatri M+U nb@solrod.dk  

17. Pernille Christoffersen Afdelingsleder Bo og Støtte U perch@holb.dk 

18. Rikke Louise Olsen   rl@guldborgsund.dk 

19. Lisbeth Broberg   M lisbethbrob@roskilde.dk 

20. Tina Boel Reugboe  Centerleder, Center for Handicap U tinabr@roskilde.dk 

21. Tinamaria Götz Leder af Handicap og Psykiatri U tinagotz@stevns.dk 

22. Tina Mørk Centerleder for Handicap og Psykiatri  tmork@soroe.dk 

23. Tina Vorbøl Hansen Leder af Myndighed M Tina.Hansen4@kalundborg.dk 

24. Trine Witt Volsgaard Myndighedschef, Center for Handicap og Psykiatri M trvol@naestved.dk 

Povl Skov (RS17) Chefkonsulent, Center for Handicap og Psykiatri, Slagelse Kommune - posko@slagelse.dk 

mailto:posko@slagelse.dk
mailto:diniel@regionsjaelland.dk
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Netværkstovholder Pt. ubesat–Skriv til Povl Skov ind til ny tovholder er landet. - - 

 

 


