
RS17 – REFERAT - Netværksgruppe for Voksenhandicap den 24. april. 2017 kl. 9.00 – 12.00 
Mødested: Amtsstue Alle 71, 4100 Ringsted, Gråt mødelokale  

Afbud: Hanne Hansen og Gitte Bruus (Sorø), Tina Boel (Roskilde) men Kurt Hjortsø deltager i stedet, Kirsten Kaxe (Faxe), Laila Dalby Rømer (Kalundborg), Anette Bjerkesmoen Olsen 

(Regionen) 

Dagsordenspunkt Bemærkning Referat 

1. Velkommen til nye 
medlemmer af 
netværket 

Vi har fået flere nye medlemmer på det sidste. Derfor lidt ekstra tid til præsentationsrunde. 

2. Nyt fra Rammeaftale 
Sjælland 

 

 

 

Povl Skov orienterer – og 
henviser også til styregruppens 
referater jf. links: 

 
Styregruppe referat 9/2-18 

Styregruppe referat 16/3-18 

 

• Særlige pladser: OBS på at søge pladserne, så de bliver fyldt op. Der er lavet en 
forløbsbeskrivelse ift. brug af de særlige pladser. Regionen vurderer, at antallet af pladser 
er passende ift. behovet. 
 

• Udviklingsprojekt igangsat som handler om, hvordan kan man købe en ydelse (som ikke er 
en plads) fra et tilbud, som sælger pladser. BOMI gør fx dette ved at specificere delydelser.  

 

• Nyt fra Socialtilsyn Øst: På baggrund af budgetanalyse 2017 er man ved at være i mål med 
at ramme en takst på linje med de andre. Når evaluering af tilsynsreformen er behandlet i 
styregruppen, sendes den til netværket.  

 

• Markedsmodning: Holbæk har været tovholder på evaluering af udbudsprocessen omkring 
tilbud. Anbefaling fra Holbæk er, at man har stort fokus på de kontrakter, man indgår, 
herunder at man bruger sine egne kontrakter. (Pt. er et projekt vedr. revision af 
standardkontrakter i gang, de mødes snart første gang. Camilla fra netværksgruppe voksne 
handicappede sidder i gruppen). 

 

• Samråd for domfældte udviklingshæmmede. Infomøde afholdes 6/6. man er klar til at 
modtage de første borgere. 15.000 kr. bliver fast takst i de første sager. Man vil evaluere, 
om det står mål med omkostningerne. 

 

• Afrapportering vedrørende samarbejdet mellem kommuner og den regionale psykiatri. 
Arbejdsgruppen har fundet frem til 9 temaer. Sideløbende er der på nationalt plan også en 
proces vedr. det nære sundhedsvæsen i kommunerne samt national psykiatriplan 2.0. 
Derfor er der mange udfordringer der skal drøftes. Arbejdsgruppen vil arrangere et seminar 
inden længe, når styregruppen har godkendt indhold. Dette punkt behandles også i 
netværksgruppen voksne sindslidende. 

 

https://rs17.dk/media/14524/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_09022018.pdf
https://rs17.dk/media/14556/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_16032018.pdf


• Kofoedsminde. Der har været 130 % overbelægning af type 2 borgere, dvs. borgere der 
ikke har fået dom til Kofoedsminde, men hvor kommunerne vælger Kofoedsminde. Alle 
kommuner er med til at betale for overbelægning, da tilbuddet er objektivt finansieret. 
Derfor er der væsentligt, at de lukkede pladser på Kofoedsminde bruges til målgruppen, 
dvs. primært type 1 borgere. Type 2 borgere, som ønskes placeret uden for egen kommune, 
bør primært henvises til de åbne pladser på Kofoeds minde, som er takstfinansieret. 

 

• Samarbejde med sundhedsaftalen. Der holdes fællesmøde mellem styregruppe og 
kommunale sundhedsaftalegruppe 4/5, hvor man også kigger på organiseringen, for der er 
enkelte parallelle fora (psykiatri, fagligt, somatisk på botilbud, senhjerneskade). I vil høre 
nærmere. 

 

• VIVES Økonomianalyse 2018 starter op i april – benchmark af mængde, tid, pris på børne 
og voksenområdet. Opgaven går til økonomikonsulenterne, men I vil høre nærmere. 

3. Status fra 
hjerneskadegruppen 
 
Bilag 3a. vedhæftet: 
Dagsorden for første møde 
i arbejdsgruppen vedr. 
hjerneskade  

Povl Skov giver en kort status. 

Netværket har nedsat en 
arbejdsgruppe vedr. 
tværkommunal 
kompetenceudvikling i neuro-
rehabilitering af frontpersonale 
i den kommunale 
hjerneskadeindsats. 

Arbejdsgruppen har mødtes en gang. Pt. arbejdes med at præcisere ”hvem er frontpersonale”, 
og ”hvilket specialiseringsniveau skal de løftes til”. Næste møde er 2/5, hvorefter der lægges en 
plan. 
 

4. Rammeaftale 2018-
2019 – fokuspunkter 
og tidsplan, samt 
bidrag til rammeaftale 
2018-2019 

Povl orienterer kort om 
styregruppens tidsplan ift. 
arbejdet med udvalgte 
fokuspunkter 

Netværksgruppen blev desuden 
bedt om at drøfte kapacitet og 
udviklingstendenser mhp. input 
til rammeaftale 2018-2019. 

Netværksgruppen vil melde følgende opmærksomhedspunkter ind ift. kapacitet og 
udviklingstendenser: 

• Behov for § 108 pladser, som er godkendt til at modtage type 2 borgere.  

• Udfordringer med ny botilbudskonstruktion, hvor § 108 lignende botilbud (SEL) nu hedder § 
105 (almen boligloven) med §§83/85 støtte. Der er udfordringer ift. at udmåle hjælpen. 
efter §§ 83/85 i den nye konstruktion, fordi nogle borgere ikke kan være i en almenbolig, 
når de ikke er i stand til at håndtere de forhold de skal kunne jf. lejekontrakten. (Denne 
problematik er tidligere beskrevet i rammeaftale 2017) 

• Ift. tidligere problematik med kapacitet på senhjerneskade området, så er flere kommuner 
ved at bygge nyt og udvide antallet af pladser. 

• Flere unge med misbrug og psykiske udfordringer samt meget ringe social tilpasningsevne  



• Desuden oplever flere kommuner tendens til flere enlige hjemløse mænd 50-55 år, men her 
henvises til anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. § 110, jf. pkt. 5 nedenfor. 

5. Orientering om 
rapport vedr. 
hjemløshed/socialt 
udsatte 
Se evt. også pkt. 2 her:   
Styregruppe referat 16/3-

18 

Jonna Andersen orienterer 
kort. Hun har deltaget i 
arbejdsgruppen, der har 
arbejdet med presset på § 110 
forsorgshjem, og som netop har 
fremlagt konklusioner og 
anbefalinger for styregruppen.  

Jonna gennemgik slides (vedhæftet).  

Ift. regionen er der følgende anbefalinger mht. det tværkommunale samarbejde: 

- At det undersøges om der er grundlag for et samarbejde om etablering af 
længerevarende tilbud til hjemløse med massive og komplekse udfordringer, der kan 
dæmme op for tilsandingen af forsorgshjemspladserne 

- At Styregruppen tager initiativer til, at kommunerne forpligter sig til at der skabes flow i 
anvendelsen af regionens forsorgshjem 
 

Næste skridt er at arbejdsgruppen konkretiserer rapportens anbefalinger. 

6. Videndeling om 
udbud af tilkøb af 
socialpædagogisk 
ledsagelse 
 

Jonna Andersen fra Slagelse 
Kommune vil gerne høre, på 
hvilket niveau botilbuddene i 
andre kommuner udbyder 
tilkøb om Socialpædagogisk 
Ledsagelse. Hvad er omfanget 
af tilbud? herunder har 
kommunen udarbejdet et 
serviceniveau for tilkøb.  

Flere kommuner er i gang eller har lavet (bla. Lolland, Kalundborg og Lejre kommuner). 

Aftale: De kommuner der har lavet kvalitetsstandarder og lignende sender til Rie, der 
rundsender til hele netværket.  

 

7. Nyt vedr. betaling af 
kørsel i bus. 
Opfølgning fra sidste 
møde. 

Anne Røder fra Lejre Kommune 
vil gerne høre, om der er nyt fra 
kommunernes arbejde med 
dette.  

Ingen af kommunerne havde noget nyt. 

8. Erfaringer med 
Kalundborg 
Kommunes analyse af 
timepris på § 85 

Lars Aarøe Hansen fortæller 
om de interessante 
konklusioner fra analysen. 

Lars gennemgik analysen og resultaterne blev drøftet. (Slides vedhæftet) 

 

9. Skal netværket 
nedsætte en 
arbejdsgruppe ved. § 
85? 

I forlængelse af sidste møde 
med Ankestyrelsen spurgte 
Jane med flere, om netværket 
evt. skulle nedsætte en 
arbejdsgruppe ift. 
udfordringerne med AST 
afgørelser vedr. § 85 
(målgruppeudvidelser mv.) 

På nuværende tidspunkt er der samlet set ikke stemning for, at netværket nedsætter en 
arbejdsgruppe.  

 

https://rs17.dk/media/14556/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_16032018.pdf
https://rs17.dk/media/14556/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_16032018.pdf


10. Runde fra region og 
kommuner 

 Stevns Kommune: Er ved at omdanne et demenstilbud til botilbud. Her bliver også en afdeling 
for mennesker med alkoholdemens. Desuden bliver der pladser til særligt specialiserede behov, 
så henvend jer hvis I har et behov. Et tilbud om anonym rådgivning er ved at blive etableret. 
Derudover er der meget fokus på at forsøge at nå de unge tidligere. Med en ny, særlig 
organisering arbejdes der især på at nå unge med misbrug/meget komplekse problemstillinger. 
Endelig kigges der pt også på ældre med meget komplekse problemstillinger.  

Lolland Kommune: Intet nyt (på udviklingsfronten) siden sidst. 

Solrød Kommune: Får anvisningsretten til 54 nye boliger. Derfor er man ved at undersøge, 
hvilke borgere der evt. kunne tænke sig at flytte hjem/ind i disse boliger. Desuden meget fokus 
på samarbejde mellem virksomhedskonsulenter, sagsbehandlere m.fl. ift. hvordan de 
samarbejde omkring motivering og progression af borgere. 

Odsherred Kommune: Ikke så meget nyt (på udviklingsfronten) siden sidst.  

Faxe Kommune: Ny leder af socialcenter er ansat. Kigger på muligheder i §§85/82 mv. 

Holbæk Kommune: Har gennemgået endnu en organisationsjustering, så servicelovsområdet nu 
er flyttet tilbage til specialområdet fra arbejdsmarkedsområdet igen. Er ved at opføre skæve 
boliger. Er begyndt at bruge ældreboliger i mindre byer i kommunen til plejekrævende borgere 
med psykiatrisk overbygning (men ikke meget misbrug). Skal igen til at analysere vores 
fremtidige kapacitetsbehov på boligområdet. Vi kan fx at vi mangler noget til fx ældre borgere 
med psykiatri og udviklingshæmning.  

Næstved Kommune: Kigger på mulighederne for at slå ejendomme/tilbud sammen og på 
mulighederne for at tilbuddene kan rumme nye målgrupper. Bruger i høj grad eksterne 
leverandører, og kigger på mulighederne for at kunne udvikle tilbud internt.  

Guldborgsund Kommune: Kigger på fremskudt visitering på § 85. Mangler pladser til unge 
handicappede.  

Kalundborg Kommune:  Har en målsætning om ikke i fremtiden at placere borgere uden for 
kommunen. Arbejder desuden med kompetenceløft af alle medarbejdere – fælles sprog  – hele 
vejen igennem.  

Roskilde Kommune: Pt. mest fokus på rehabiliteringsprojekt på socialpsykiatriske område. Her 
ses også på § 82 (12 ugers gruppeforløb). Ser bla. på at samtænke tilbud til ældre, sindslidende 
og borgere med handicap. Desuden har kommunen taget 5 skæve boliger i brug. Der mangler 
pt små billige boliger, bla. unge. Oplever at unge udviklingshæmmede i midlertidig lejekontrakt 
bliver boende længere, end det var planlagt. OBS på udfordring: Når mange unge samles, 
opstår der misbrugsproblemer. Det kræver særlig omtanke ift. hvad vi vil fremover.  



Greve Kommune: Har prioriteret en medarbejder til at varetage skærpet opfølgning på § 107 
tilbud og § 108 tilbud med særtakster.  (Se også ”efterlysning” under eventuelt) 

Lejre Kommune: Arbejder med ”Fremtidens sociale tilbud”, der kører i tre spor, hhv. botilbud til 
unge, autister mv., beskyttet beskæftigelse og aktivitetscentre/væresteder. Pt. i gang med at 
gennemgå § 107 sager for at se, hvor længe borgerne har boet i tilbuddet. Resultatet skal 
bruges til udarbejdelse af kvalitetsstandarder. Har desuden fået puljemidler til 25 
borgerstyrede budgetter, som skal afprøves de næste 2 år. Det spændende bliver, om det at 
borgerne får 50.000 kr. kan flytte noget? SUS skal evaluere. Foreløbig erfaring: Flere borgere 
har sagt nej tak til tilbud. Fremover sidder Michael Jørgensen fra Lejre Kommune i netværket. 

Vordingborg Kommune: Optaget af de samme forhold vedr. § 85, som har været nævnt på 
mødet. Besluttet at samle voksen handicap området i et center.   

Slagelse Kommune: Har 1. april åbnet § 82 tilbud: Alle (undtagen de borgere der åbenlyst skal 

direkte i botilbud). skal gennem et 12 ugers forløb, inden de evt. kommer i § 85 forløb – også 
handicappede. 6 medarbejdere er ansat. Tilgangen er recovery. Leder kan fortælle meget mere, 
hvis nogen skulle være interesseret. Har desuden gode erfaringer med at lade et nyt politisk 
udvalg diskutere borgercases, dilemmaer, og træffe beslutninger.  

Køge Kommune:  Ikke så meget nyt (på udviklingsfronten) siden sidst. 

11. Eventuelt Herunder ønsker til dagsorden 
til næste møde -bla. prioritering 
af punkter nedenfor. 

Ønsker til punkter til kommende møder: 

- Økonomi og socialtilsyn (Lise) 
- Fælles orientering om udmøntning af § 82 (Flere kommuner) 
- Kørsel til og fra aktivitets og samværstilbud til borgere placeret i andre kommuner – 

Hvad gør man når en kommune bare sætter prisen op?(Jane) 

Vedr. standardkontrakter. Camilla sidder i arbejdsgruppen, så skriv til hende med input.  

Camilla/Greve ”efterlyser” deltagere til netværk Skriv til Camilla, hvis I har medarbejdere, som 

varetager skærpet opfølgning på § 107 og § 108 tilbud med særtakster, der kunne være 

interesseret i at indgå i et netværk vedr. dette. Skriv også hvis I har erfaringer med 

forhandlerkurser.  

Vedr. afbud til møderne: Jeg (Rie) siger tak alle, der husker at melde afbud, hvis man ikke kan 

komme til møderne. Det er vigtigt aht. dem, der står for mødeforplejningen. 

Punkter til kommende (28/8, 27/11): 



- Drøftelse af årsrapporten fra socialtilsynene i 2016 (findes også på Socialstyrelsens hjemmeside (Jonna)Gennemgang og prioritering af fokusområder i rammeaftale for 
2018-2019 som netværket vil arbejde med (Alle) 

- Økonomi og socialtilsyn (Lise) 
- Fælles orientering om udmøntning af § 82 (Alle) 
- Kørsel til og fra aktivitets og samværstilbud til borgere placeret i andre kommuner – Hvad gør man når en kommune bare sætter prisen op?(Jane) 
- Erfaringer fra fælles udbud af botilbud i 7 kommuner (Pia) 

Medlemmer  (opdateret 30. april 2018) 

1. Anette Bjerkesmoen Olsen abo@regionsjaelland.dk 

2. Anni Søndergaard anni.soendergaard@koege.dk 

3. Birgit Hansen birha@vordingborg.dk 

4. Camilla Gro Brandt cgt@greve.dk 

5. Gitte Bruus gibr@soroe.dk 

6. Hanne Hansen hah@soroe.dk 

7. Hans Hugo Andersen hhand@naestved.dk 

8. Jane Sigenfeldt Jensby jasje@odsherred.dk 

9. Jonna Andersen jonan@slagelse.dk 

10. Karina Falk Bernth karber@stevns.dk 

11. Karsten Nørgaard Friis kafr@ringsted.dk 

12. Kirsten Kaxe  kkaxe@faxekommune.dk 

13. Kit Vinberg vinbe@faxekommune.dk 

14. Laila Dalby Rømer Laila.romer@kalundborg.dk 

15. Lars Aarøe Hansen lars.hansen5@kalundborg.dk 

16. Lise Rasmussen lira@lolland.dk 

17. Michael Jørgensen mijo@lejre.dk 

18. Nikolaj Bødker nb@solrod.dk  

19. Nina Pedersen nipe@guldborgsund.dk 

20. Pia Anette Stausgaard ps@holb.dk 

21. Rikke Mørkebjerg Rasmussen rmr@guldborgsund.dk 

22. Tina Boel Reugboe  tinabr@roskilde.dk 

23. Tinamaria Götz tinagotz@stevns.dk 

  

Povl Skov (RS17) posko@slagelse.dk 

Rie Nielsen (tovholder) rinie@holb.dk 

 


