
RS17 – ENDELIGT REFERAT- Netværksgruppe for Voksenhandicap den 30. januar 2017 kl. 9.00 – 12.00 
Mødested: Amtsstue Alle 71, 4100 Ringsted, Gråt mødelokale (Se parkeringsvejledning og kort i Outlook mødeindkaldelsen) 

Tlf. til tovholder Rie Nielsen 72 36 42 36 

Afbud: Kit Vinberg, Karina Falk Bernth, Kurt Hjortsø, Anni Søndergaard, Tinamaria Götz,  

Dagsordenspunkt Bemærkning Referat 

1. Nyt fra Rammeaftale Sjælland Povl Skov orienterer  Særlige pladser: Visitationsforum mødes første gang i uge 13. Den 1. juni 
forventer man at kunne modtage de første borgere. Der er fællesmøde 1. marts 
om disse pladser kl. 10-12. Rie videresender invitation til netværket om 
fællesmødet. Der er ligeledes udarbejdet et nyhedsbrev som er rundsendt. 

Rammeaftale og sundhedsaftale skal have tættere samarbejde og har som start 
på denne proces holdt første møde mellem formandskaberne i januar. 
Der afholdes direktørmøde om rammeaftalens fokusområder 9. februar. I vil høre 
nærmere efter mødet. Alle relevante vil blive inddraget tidligere i processen 
omkring rammeaftalens fokusområder 2018-2019. 
 
Samråd om domfældte udviklingshæmmede. Det konstituerende møde blev 
holdt 29. januar. Slagelse Kommune, Lolland Kommune og Næstved kommune er 
repræsenteret sammen med Region Sjælland. Samrådet udarbejder nyt 
kommissorium til styregruppemødet 16. marts, så samrådet kan være køreklar 1. 
april. Det er besluttet at køre prøvesager med de første tre sager med en a conto 
pris på 15.000 kr. Den 11. april holdes kick of/temadag om samrådet for at gøre 
opmærksom på det nye tilbud. Invitation følger  

Dialogmøde med Synscenter Refsnæs 20. april – invitation er udsendt.  

Følgegruppe epilepsi. Slagelse finder en repræsentant til følgegruppen. 

I udviklingsprojektet om specialiserede tilbud arbejdes der med at prissætte 
specialiserede ydelser, som ikke er en plads. Der er udarbejdet et ydelseskatalog 
på autismeområdet, som sendes til kommunerne inden længe. 

2. Nedsætte arbejdsgruppe der 
kan konkretisere netværkets 
forslag til handlinger ifbm. 
hjerneskaderapporten. 
 

Styregruppen besluttede på møde 
den 8/12, at netværksgruppen skulle 
konkretisere netværksgruppens 
anbefalinger, herunder aktivitets, 
proces og tidsplan.  

Følgende plan blev aftalt: 

• Netværksgruppen anbefaler, at der udpeges relevante videns- og fagersoner 
til at tilrettelægge fælles kompetenceudvikling på tværs af kommunerne 
mhp. specialiseret rehabilitering af borgere med hjerneskade. Fokus i 
kompetenceudviklingen skal være målrettet egen praksis med støtte i 



Se også referat pkt. 3 fra 
Netværksgruppens behandling og 
anbefalinger vedr.  
hjerneskaderapporten (12.09.17)  
 
Se også referat pkt. 6 fra 
styregruppens møde (08.12.17) 
 
 

Derfor foreslår Povl og Rie, at 
netværket nedsætter en lille 
arbejdsgruppe der kan lave et 
oplæg.  

 

 

hjemmene, dvs. kompetenceudvikling rettet mod de udførere, der kommer i 
hjemmene.  

• Nu: Netværket sender navne Povl: Netværket kontakter relevante videns- og 
fagpersoner mhp. en arbejdsgruppe om specialiseret rehabilitering for 
hjerneskadede. Navne meldes direkte til Povl.   

• Povl indkalder arbejdsgruppen – deltager i først møde med arbejdsgruppen. 

• Styregruppen får beslutningsramme 16. marts: Jonna beskriver hurtigst 
muligt en beslutningsramme, som arbejdsgruppen kan arbejde indenfor. 
Beslutningsrammen præsenteres for styregruppen den 16. marts. 

• 4. maj: Arbejdsgruppen præsenterer – hvis det kan nås - et forslag til 
kompetenceudviklingsforløb for styregruppen 4. maj. Alternativt gives en 
kort status. 

3. Færdiggøre netværkets 
årsrapport + vælge 
repræsentant der kan 
forelægge rapporten på 
styregruppens møde den 9/2 

Netværket skal komme med input til 
rapporten og finde en repræsentant 
til at præsentere rapporten for 
styregruppen. 

Årsrapporten forelægges for styregruppen den 16/3 ( i stedet for den 9/2). Jonna 
fremlægger på netværkets vegne. 

Det fremsendte udkast blev gennemgået og rettet til.  

Færdig årsrapport er vedhæftet dette referat 

4. AST afgørelse om, at det er 
ulovligt, at beboere betaler til 
fælles bus/bil og transport i 
disse.  

Se evt. også her: pkt. 3 i referat fra 
økonomigruppens møde den 10.08.17 
om kørsel i botilbudene 

Samt denne vejledning om 
tilladelsesfri buskørsel 

Anne Røder fra Lejre Kommune vil 
gerne høre, hvordan I andre 
forholder jer til denne afgørelse. 

Anne uddyber på mødet.  

 

Jonna: Slagelse Kommune finder lovgrundlaget uklart. Har konkret valgt at 
stoppe med at opkræve betaling, dvs. indeholdes i taksten, hvilket udfordrer 
serviceniveau. Er i gang med at revurdere hvad der er rimeligt at opkræve. Har 
desuden bedt om møde med LEV, for at drøfte udfordringer mv. 

Jonna rundsender notat med kommuners praksiserfaringer på dette område. 

Drøftelserne kom under tidspres, og punktet sættes derfor på dagsordenen igen 
på først kommende møde. 

5. Lov om socialpædagogisk 
ledsagelse til ferier – Har I 
lavet retningslinjer/ 
kvalitetsstandard? 

Jonna Andersen fra Slagelse 
Kommune vil gerne høre, om der er 
nogen af kommunerne der på 
nuværende tidspunkt udarbejdet 
retningslinjer/kvalitetsstandard for 
tilkøb af kendt socialpædagogisk 
personale til ledsagelse til ferier til 
borgere i botilbud. 

Ringsted Kommune har udarbejdet noget materiale. Karsten sender til Rie, der 
rundsender til netværket.  

Jonna opfordrer generelt til, at man i netværket rundsender erfaringer – også 
vedr. priser.  

6. Temamøde med Rigmor Lond, 
KL 
 

 Rigmor Lond præsenterede analyse af ankesystemet, som gennemføres sammen 
med staten, jf. vedhæftede slides.  

https://www.rs17.dk/media/14258/referat_netv_rksm_de_voksne_handicappede__12.09.2017.pdf
https://rs17.dk/media/14298/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_08122017_revideret.pdf
https://rs17.dk/media/14276/referat__konomigruppem_de_10082017_revideret__004_.pdf
https://rs17.dk/media/14276/referat__konomigruppem_de_10082017_revideret__004_.pdf
https://rs17.dk/media/14276/referat__konomigruppem_de_10082017_revideret__004_.pdf
https://rs17.dk/vejledninger/vejledning-om-tilladelsesfri-buskoersel.aspx
https://rs17.dk/vejledninger/vejledning-om-tilladelsesfri-buskoersel.aspx


Analysen skal både kigge på børne og voksenområdet. De §§’er der kigges på er: 
85, 107, 41, 52, 96.  

Det bliver udfordrende at nå rundt om det hele, da der kun kigges på 200 sager. 
Dvs. analysen bliver ikke repræsentativ – den vil ikke kunne sige noget om, hvor 
udbredt den ene eller anden problematik er. 

Netværket kommenterede og drøftede en række forhold vedr. analysen med 
Rigmor Lond. Blandt andet fandt netværket, at det ville være meget relevant 
også at medtage § 100, som giver særlige udfordringer på voksenområdet samt § 
95  (ikke kun § 96) 

Desuden blev kommunernes oplevelse af samarbejdet med Ankestyrelsen 
drøftet, bla. med afsæt i de cases, kommunerne på forhånd havde fremsendt til 
Rigmor Lond. 

Netværket kom også med input til løsninger, herunder: 

- Ønske om kortere sagsbehandlingstid i Ankestyrelsen. Det er en stor 
udfordring for kommunen – og borgerne - når ankestyrelsens 
sagsbehandlingstid er op til 7 måneder på det sociale område. 

- Ønske om at Ankestyrelsen hurtigere kontakter kommunen – gerne med en 
telefonopringning, hvis en sag ikke er ordentlig belyst. 

- Ønske om at Ankestyrelsen altid giver klare/tydelige begrundelser i 
hjemvisningssager 

- Generel udfordring vedr. § 85 bør adresseres med tydelig rådgivning og 
vejledning – hurtigst muligt. 

Afslutningsvis besluttede netværket at et fokuspunkt i 2018 skulle være at følge 
udviklingen i § 85, hvor særligt opleves at være en stor forskel på kommunernes 
og Ankestyrelsens tolkning af lovgivningen, og hvor Ankestyrelsens tolkning 
medfører stigende udgifter i kommunerne. Punktet er på dagsorden på først 
kommende møde mhp. evt. at nedsætte arbejdsgruppe, der kan bidrage til at 
løfte denne problematik.   

Rigmor Londs slides om analyse af ankesystemet er vedhæftet dette referat 

Punkter til kommende (24/4, 28/8, 27/11): 
- Erfaringer med analyse af timepris på § 85 (Lars) 
- AST afgørelse vedr. § 85 (målgruppeudvidelse mv.) – Skal netværket nedsætte en arbejdsgruppe? (Jane mfl.) 
- AST afgørelse om, at det er ulovligt at beboere betaler til fælles bus/bil og transport i disse (Anne – punktet blev ikke færdigdrøftet 30/1) 
- Status på arbejdsgruppe vedr. tværkommunal kompetenceudvikling på hjerneskadeområdet (Povl) 



- Gennemgang og prioritering af fokusområder i rammeaftale for 2018-2019 som netværket vil arbejde med (Alle) 
- Runde fra region og kommuner og eventuelt (ikke nået januar 2018) 
- Erfaringer fra fælles udbud af botilbud i 7 kommuner 
- Drøftelse af årsrapporten fra socialtilsynene i 2016 (findes også på Socialstyrelsens hjemmeside (Jonna) 

Medlemmer  (opdateret 30. januar 2018) 

Anne Røder anro@lejre.dk 

Anni Søndergaard anni.soendergaard@koege.dk 

Birgit Hansen birha@vordingborg.dk 

Camilla Gro Brandt cgt@greve.dk 

Gitte Bruus gibr@soroe.dk 

Jane Sigenfeldt Jensby jasje@odsherred.dk 

Jonna Andersen jonan@slagelse.dk 

Karina Falk Bernth karber@stevns.dk 

Karsten Nørgaard Friis kafr@ringsted.dk 

Kirsten Kaxe  kkaxe@faxekommune.dk 

Kit Vinberg vinbe@faxekommune.dk 

Kurt Hjortsø (pt. rep. fra Roskilde Kommune) kurthj@roskilde.dk 

Lars Aarøe Hansen lars.hansen5@kalundborg.dk 

Lise Rasmussen lira@lolland.dk 

Nikolaj Bødker nb@solrod.dk  

Pia Anette Stausgaard ps@holb.dk 

Tinamaria Götz TinaGotz@stevns.dk 

Povl Skov (RS17) posko@slagelse.dk 

Anette Bjerkesmoen Olsen abo@regionsjaelland.dk 

Rie Nielsen (tovholder) rinie@holb.dk 
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