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RS17 – REFERAT - Netværksgruppe for Voksenhandicap den 1. december 2020 kl. 9.00 – 11.00 
Virtuelt møde i Microsoft Teams (Link til mødet findes i mødeindkaldelsen i Outlook) 

Dagsordenspunkt Referat 

Godkende dagsorden Velkommen til Ena Selo, nyt netværksmedlem fra Region Sjælland, der også meldte sig som ordstyrer. Stor tak for hjælpen. 
Også velkommen til nye medlemmer fra Guldborgsund Kommune – Flemming Nielsen og Rikke Loise Olsen. 

1) Nyt fra Rammeaftale 
Sjælland 

 

Link til seneste styregruppemøde. 

Povl orienterede: 

a) Implementering af rammeaftale 2021-2022 
Rammeaftalen er godkendt i kommunerne pr. 1. december, og nu starter implementeringen. Erfaringen fra seneste 

rammeaftale var bl.a., at der særligt var succes med udviklingsområdet ”praksisnær metodeudvikling og videndeling om 

effekt”. Kommunerne vil fremadrettet blive involveret i endnu højere grad. Dette drøftes på styregruppemøde 11/12.  

I forhold til rammeaftale 2018-2020 er er psykiatri et nyt fokusområde (2) i rammeaftale 2021-2022. 

På seneste netværksmøde i september, hvor rammeaftalen blev gennemgået, rejste netværket spørgsmål ift., hvorvidt 

styregruppen havde prioriteret ressourcer til at nå de ambitiøse resultatmål inden for en 2-årig tidshorisont. Povl orienterede 

om, at man har et begrænset budget, hvor der dog typisk penge til tværgående arrangementer under fokusområdet 

praksisnær metodeudvikling. I forhold til de øvrige fokusområder vil der ligeledes være mulighed for begrænset økonomisk 

tilskud til faglige arrangementer mv.  

Primo januar skal styregruppe og direktørkreds drøfte, hvordan man skal nå målene inden for de forskellige fokusområder. 

Der er tanker om, at der i styregruppen skal udpeges tovholdere ift. de enkelte fokusområder. Og der skal generelt tænkes i 

mere involvering fra de forskellige kommuner og mulighederne for synergi.  

b) Tilbagemelding fra styregruppen på de forslag til temadage, netværket bød ind med på sidste møde 
Hvis der kommer et konkret forslag fra netværksgruppen og med budget og det hele, så vurderer Povl, at styregruppen vil 

sige ja til dette, samt understøtte med sekretariatsbistand ift. tilmelding mv.  

➢ Arbejdsgruppe nedsat mhp. temadag om udviklingshæmmede: Kit, Tina Maria og Nikolaj. (Kit indkalder gruppen i 
Teams). Arbejdsgruppen laver oplæg med præcisering af formål/målgruppe og sender til netværket. Arbejdsgruppen 
overvejer også – evt. sammen med Povl – muligheder for at koordinere med sundhedsaftalen.  

c) Ny takstmodel, status. 
Den kommer primo 2021 og træder i kraft 2022. Den medfører, at taksterne skal beregnes om, men der skal ikke visiteres 

om. Der er nedsat en arbejdsgruppe under økonomigruppen, da det er et større arbejde at koordinere.  

d) Skema til beregning af egenbetaling på §§ 107 og 108, tilbagemelding. 

https://www.rs17.dk/styregruppen/moedereferater.aspx
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Den gruppe, der sidder med dette område, bakker op om netværkets ide med at lave en fælles skabelon til beregning af 

egenbetaling. I den forbindelse nævner Povl, at KL også udviklet en standardkontrakt med en skabelon på voksenområdet, 

som har været til høring i økonomigruppen. Han tager forslaget om skabelon til beregning af egenbetaling med til næste 

møde i arbejdsgruppen mhp. at den fremadrettet kan indgå som en del af standardkontrakten. 

➢ Aftalt: Hvis nogle fra netværket har gode praksiserfaringer, der kan trækkes på i den forbindelse så send det til Rie, som 
sender videre til Povl. 
 

e) Husk temadag 8/12: kompetenceudvikling med afsæt i ’Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet 
hjerneskade” 

2) Drøfte ”Det gode 
samarbejde ved 
overlevering i 
mellemkommunale sager” 

 

 

Bilag 2: Eksempel på skrivelse 

fra Næstved Kommune 

Netværket bakker principielt op om, at Næstveds praksis kunne udgøre en god model i det mellemkommunale samarbejde ved 
overlevering af sager. Det skal dog sikres, at der er lovhjemmel. 

Modellen går kort fortalt ud på: 

- Når en boger, der modtager støtte – af egen fri vilje og uden medvirken – fraflytter Næstved Kommune, så skriver 
sagsbehandler til tilflytterkommunen og orienterer om borgers flytning.  

- I skrivelsen oplyses det, at Næstved Kommune beholder betalingsforpligtelsen til det af Næstved Kommune fastsatte 
støtteniveau i en periode på løbende måned + 30 dage (og max 2 måneder). Herefter overgår sagen fuldt til 
tilflytterkommunen.  

- Næstved oplyser samtidig, at tilflytterkommunen med borgers samtykke er velkommen til at rekvirere sagsakter. 

Trine (Næstved) uddybede, at den beskrevne praksis typisk benyttes i sager med en vis tyngde, og hvor der foreligger en 

vurdering af, at det er vigtigt at hjælpe borger videre. 

Kurt (Roskilde) havde kort før mødet fremsendt info til netværket om, at der lige nu ikke er hjemmel til, at fraflytterkommunen 

kan betale for den første måned. Roskilde har også henvendt sig til AST vedr. spørgsmålet. Der er derfor behov for nærmere 

afklaring.  

➢ Aftalt: Povl vil gerne tage forslaget med til styregruppen, men kontakter først Kurt mhp at blive klogere på spørgsmålet vedr. 
lovhjemmel.   

3) Nyt vedr. domfældte med 
grønlandsk baggrund 

Bilag 3: Brev fra KL til SIM 

Lise og Povl gjorde status: Det er nu lykkes at få sagen løftet helt op på Social- og Indenrigsministeriets bord, jf. de vedhæftede 
breve fra hhv. KL og SIM. Problematikken er grundlæggende, at de grønlandske myndigheder siden 2018 har skiftet praksis, så 
Grønland ikke længere betaler for ophold på institutioner i Danmark for de grønlandske borgere, der har fået en ny (dansk) dom 
under deres ophold i Danmark. Sagen er dog kompleks, og der er fortsat en række uafklarede forhold, både mht. betaling og mht. 
de grønlandske borgeres rettigheder og retssikkerhed.  
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Lolland Kommune har på flere områder problematiseret SIMs svar til KL. Næste skridt er, at Lise (Lolland Kommune) skal med KL 
til møde i Indenrigsministeriet den 9. december.  

Netværket bakker op om den store indsats Lolland og Slagelse kommuner gør i denne forbindelse, mhp. at få genskabt retfærdige 
forhold, både for de involverede kommuner og for grønlændere med dom.   

4) Drøfte indhold i 
netværkets årsrapport for 
2020 

 

Bilag 4: Foreløbigt udkast til 

årsrapport 2020 fra netværket 

voksne handicappede 

Rie indarbejder følgende tilføjelser, som kom frem ved gennemgang af udkast til årsrapport.  
 
Til afsnit 4.2 Fokusområder 2020 tilføjes:  
- Kofoedsminde: Ministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, hvor både region og netværk bidrager ift. problematikker. Politisk 

oplæg forventes færdig. Der kommer lovændringer i 2021. 

Til afsnit 4.4 Redegørelse til rammeaftale 2021-2022 tilføjes: 

- I sundhedsaftalen arbejdes også med udviklingshæmmede og psykiatri (Lise K har deltaget på KSP møde). Derfor kan der 
måske med fordel tænkes noget koordinering ift. de to rammeaftaler.  

- Måske mangler der § 108 pladser i øst Danmark til type 2 domfældte? Der er behov for, at det fremgår tydeligere på 
tilbudsportalen, hvilke muligheder der er. Desuden er der behov for en nærmere vurdering af, om der mangler pladser. 

Til afsnit 4.6: Udfordringer og udviklingsbehov tilføjes: 

- Samme to punkter som næven oven for. 

Ingen yderligere tilføjelser til afsnit 4.7. Anbefalinger til styregruppen: 

Til afsnit 5.2. fokusområder 2021 tilføjes desuden:  

- Domfældte Grønlændere 

- Kofoedsminde. 
 

Rie rundsender opdateret udkast til årsrapport, så alle kan nå at gøre indsigelse, inden den sendes til styregruppen.  

5) Runde med nyt fra 
kommuner og region 

Flere bød ind med forskelligt nyhedsstof, blandt andet:  

- Flere kommuner: Corona fylder meget.   
- Faxe Kommune: Stadig gennemgang af hele socialområdet med hjælp fra konsulenter og task force fra Ankestyrelsen. 

Spændende erfaringer som Kit gerne vil fortælle mere om på næste møde. 
- Guldborgsund Kommune: Hvordan man kan arbejde mere sammen på tværs af handicap, psykiatri og hjemløshed, fordi 

mange borgere ”falder mellem 2 stole” 
- Stevns Kommune: Overgang ved 18. år. Reklamerede desuden for nyt botilbud, der har ledige pladser og som er dygtige til 

borgere med handicap og demens. 
- Solrød Kommune: Intern revisor er ved at gennemgå hele handicapområdet. 
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- Odsherred Kommune: Hvordan man sikrer bedre match mellem borgere og bosteder – skal vi bruge længere tid på 
udredning? Også fokus på kommunikation og den ”gode tone” ift. handicappede borgere 

- Vordingborg Kommune: Optaget af at arbejde mere fleksibelt på tværs af psykiatri og handicap 
- Regionen: Aktuelt er fokus bla. på Kofoedsminde og Socialfaglige pladser  

6) Møder 2021, herunder 
input til årshjul 

Følgende datoer blev foreslået:  

- 9. marts 
- 8. juni 
- 7. september 
- 30. november 
Tirsdag formiddag er der også møder i visitationsforum, som Jane sidder i. Derfor rundsender Rie en Doodle for at se, om der er 

andre dage end tirsdag formiddag, der evt. kan passe alle. Ellers fastholder vi tirsdag formiddag.  

Ringsted Kommune tilbyder, at vi fortsat kan mødes der. Dog har de ikke lokaler i Corona størrelse til netværket. Derfor må vi nok 

forvente at afholde det næste møde virtuelt også. Men forhåbentlig kan vi mødes fysisk igen til foråret. 

7) Eventuelt Kit lover på næste møde at fortælle om spændende erfaringer med besøg af taskforce i Faxe Kommune. 

 


