
Referat for møde i Netværksgruppe for Voksenhandicap 18.november 2015  
Mødested:  

Faxe Kommune 
Præstøvej 78 i Faxe 
Mødelokale:  Mødelokale 2 
Tlf. Marieke Klauder Sandvad (51434256) 
 
Tidspunkt: 9.00 – 12.00  

 
Afbud: Anna Pind, Erik Petersen, Susanne Thomsen, Tina Boel, Søren Palshøj(fratrådt), Pia Annette Stausgaard, Anni Søndergaard 
Ved ikke:  

Dagsordenspunkt Bemærkning Forventet tid Referat 

Godkendelse af dagsorden og 
referat 

 5 minutter Status på Samråd under punktet evt. 
Dagsorden godkendt 
 
Referat godkendt 
 



Punkter fra 
Rammesekretariatet 
(Povl Skov)  

 60 
minutter 

Povl Skov orienterede: 

Afrapportering af den centrale udmelding, hvor netværksgruppen har givet 
deres bidrag i mindre omfang. 

Jonna Andersen har deltaget i ekspertpanelet vedr. hjerneskader og svære 
spiseforstyrrelser. Opfordrer kommunerne til at besvare de skemaer der 
udsendes. 

15/1-16 afholdes  der en workshop omkring hjerneskadeområdet samt 
svære spiseforstyrrelser, og umiddelbart herefter udsendes spørgeskemaer. 

Økonomianalysen fra KORA kan være en opgave, som netværket kan give 
bidrag til, ikke mindst til delanalysen vedr. køb og salg af pladser, hvor det i 
analysen er påpeget, at der købes og sælges mindre da kommunerne 
hjemtager 

Netværket var enige om, at hvis tallene skal kunne bruges, er det nødvendigt 
at vide hvad der ligger bag på tallene, herunder også viden om private 
udbydere. 

Rapporterne lægger op til en sammenligning af takster. 

Den sidste revision af ”tilbudsportalen” skulle have afsted ført forbedringer, 
men der er stadig udfordringer. Takster skal være indberettet senest 
1.oktober, hvilket ikke umiddelbart altid sker. 

Lise Rasmussen kunne orientere om, at ved en gennemgang af alle borgere i 
Lolland Kommune, så viste det sig at det var meget små afvigelser der var i 
forhold til taksterne på tilbudsportalen, så måske var udfordringen ikke helt 
så stor som antaget. 

Tilbuddene skal nu indberette bruttotakster, hvor det tidligere var 
nettotakster.  

Det står i rammeaftalen at kommunerne er politisk forpligtet til at sikre at 
indberetninger sker til tilbudsportalen.. 

 

 

 

 



   Kommunikationsområdet er i 2016 et fokusområde, kommissorium er 
udsendt sammen med dagsordenen. 

Der er endnu ikke nedsat arbejdsgruppe. 

Netværksgruppen stillede spørgsmålet: 

Er det også en del af opgaven, at afklare hvor mange kommunikationscentre 
der skal være i regionen ? 

Er det nok med ét og så et bredere samarbejde, eller hvad er tanken ? Dette 
er et åbent spørgsmål som arbejdsgruppen også skal tage stilling til. 

Sikrede institutioner for børn og unge er i fokus igen ikke mindst set i lyset af 
nuværende situation med et stort pres udefra. 
Der bør sættes fokus på området, da behovet svinger op og ned og er svært 
styrbar og dermed voldsomt udfordrende. 
Hvis man ser på Sjælland som en helhed så kunne pladser fyldes op, men da 
mange sendes til Jylland og der ikke kommer nogen den anden vej så vil der 
være underbelægning. 
 
Det blev dog nævnt, at Kofoedsminde har en voldsom overbelægning. 
 
Povl Skov orienterede om, at Årsrapport der skal forelægges styregruppen skal 
udarbejdes (skabelon forefindes.) 
 
Iværksat opfølgning på misbrugsprojekter 
 

 

 

 

 

 

 

 



Rammeaftalens 
Grønlandsforpligtelse.  
Hvordan kommunerne lever 
op til denne forpligtelse. 
(Jonna Andersen)  

 
 

 20 
minutter 

I rammeaftalen er der et afsnit omkring samarbejdet med Grønland 

Det blev drøftet hvad der forventes at ligge bag aftalen. Slagelse kommune 
er koordinator 

Spørgsmålet er, om kommunerne lever op til aftalen i Rammeaftalen 

Modersmål undervisning for børn er en forpligtelse ifølge rammeaftalen, 
men sikres dette ? 

Undervisning for små hold, er nedlagt. 

Hvad gør kommunerne for at opretholde forpligtelsen ? 

Danmarks kontoret nedlægges ? hvem bliver så samarbejdspartner. Der er 
bred enighed om,, at rammeaftalens tekst bør revideres, så den matcher 
nutidige forhold. 

Der er tidligere gjort et stort stykke arbejde tidligere i det gamle Vest 
Sjællands Amt, omkring undervisning,, sociale formål, hjemrejser m.v. 
(Udviklingshæmmede) 

I rammeaftalen forventes det at Grønland hjemtager flere, men mange 
borgere siger nej. Dette er en ministeriel afgørelse om, hvad der er praktisk 
muligt også i forhold til Grønlandske forhold. 

Grønland og Færøerne er ikke aftaleparter i rammeaftalemæssig forstand, 
kun i forhold til regioner og stat. 

Det er en forpligtelse for Region Sjælland at sikre muligheder og samarbejde 
med Grønland og Færøerne, og hvordan samarbejdet etableres. 
Rammeaftalen bør revideres efter nuværende forhold 

Hvordan skal fremtidigt samarbejde foregå ? 

Randi Beiskjær tager initiativ til at kontakte Danmarks kontoret, for at 
undersøge hvad der skal ske i forhold til det videre samarbejde, efter at 
kontoret skal nedlægges/flyttes. 

 

 

 



Kommunikationsområdet 
(Beskrivelse vedlagt) 
Arbejdsgruppe endnu ikke 
nedsat. 
Netværksgruppe bedes drøfte 
forslag til kommissorium. 
 

 25 
minutter 
 

Som nævnt under rammesekretariatets orientering, så er der endnu ikke 
nedsat en arbejdsgruppe på kommunikationsområdet.  
Der har været afholdt møde i regionsfora, hvilket var et godt møde,  men 
som nævnt er der endnu ikke nedsat en arbejdsgruppe. 

Årsrapport 2015 
(forslag til indhold- 
fokusområder 2015) 
 

Skal på 
styregruppe-
møde              
d. 8/1-16 

10 
minutter 

Skabelon til årsrapport tilgængelig. 
Palle Kristensen udfylder hovedpunkter og sender til netværksgruppen til  
kommentering. 
Følgende områder blev nævnt til inspiration: 
 
Udsendte skemaer 
Initiativer som: 

 Behov for samråd i forhold til domfældte 

 Grønland 

 Temamøde som initiativ fra netværket 
Forholdt os til rammeaftalen 
Hvilke diskussioner har der været. 
Temadag  for økonomigruppen 
Notat omkring socialtilsynet forelagt  styregruppen m.v. 
 
 
 



Runde fra kommuner og 
Region 
 

 15 
minutter 
 

Randi Beiskjær, Region Sjælland: 
Kofoedsminde fortsætter og der er pres på pladserne. 
Byggeprojekt på Kofoedsminde der forøger kapaciteten med 10 pladser til 44 
pladser i alt. 
Bror og Naboskab Sydlolland 60 pladser + aktivitets og aktivitets plader. 
Vigende efterspørgsel efter pladser. Hvad kan der gøres. 
Regionen  inviterer de omkringliggende kommuner til visionsseminar.  
Plejehjem til ældre udviklingshæmmede bliver en udfordring -større og større 
behov, da de lever længere  
Midlertidige ophold til rehabilitering er også et fokusområder da behovet også 
bliver større. 
Positive møder med Socialtilsyn Øst. 
 
Niels Lilholm, Ringsted Kommune 
Positiv oplevelse med Social tilsyn Øst 
Ansat ny hjerneskadekoordinator. 
Niels fratræder pr. 1.januar 
Netværksgruppen ønsker Niels ”god vind” fremover 
 
Marieke Klauder Sandvad,  Faxe Kommune.  
Marieke ved ikke helt om hun skal fortsætte gruppen, da der er ansat en 
ny leder til Socialcentret - Myndighedsområdet for unge og voksne. 
Borgere i § 108 lignende tilbud skal revisiteres. 
 
Malene Schmidt, Greve Kommune. 
Kommende boligtilbud færdig i 2017 
24 individuelle boliger med egen indgang. 
To borgere på Botilbud er opsagt fra deres bolig, hvilket blev anket da Greve 
Kommune ikke var enig i opsigelserne. 
Ankestyrelsen har godkendt at botilbuddet kunne opsige de to borgere der er 
bosiddende på et § 107 tilbud. Bostedet siger at de ikke kan rumme borgeren. 
Greve Kommune korresponderer stadig med Ankestyrelsen. 
 



    
Gitte Bruus, Sorø Kommune 
Renovering af hjerneskade center 
En del tomme pladser på handicapområdet gennem de sidste år. 
Forskellige initiativer iværksat for at afhjælpe dette. 
 
Lise Rasmussen,  Lolland Kommune. 
Ros til tilsynet i forhold til samarbejde, behjælpelige med rapporter på 
tilbudsportalen. 
Fokus på nedbringelse af kommunens udgifter, det sociale index er under pres. 
 
Nikolaj Bødker, Solrød Kommune. 
Ingen kommentarer. 
 
Jonna Andersen, Slagelse Kommune 
Mange bolde i luften. 
Slagelse Kommune har 140 mio. i underskud, derfor sparekrav på mange 
områder. Handicap og psykiatriområdet har skåret kraftigt ned i 
mellemlederniveauet. 
Ses på drift og takster.  
Er ved at lande igen 
Spares på de administrative områder bl.a. ved centralisering 
En del omorganiseringer. 
Ny handicap og psykiatrichef 
Ny myndighedschef 
Jonna har arrangeret en studietur for det politiske udvalg til London -(recovery 
metoden) Spændende område,  som udvalget gerne vil have der skal arbejdes 
videre med. 
Revidering af handicappolitik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
Lars Aarøe Hansen, Kalundborg Kommune. 
Fokus på om det er de rigtige tilbud kommunen har 
Ser på sammensætningen af tilbud. Oplæg til politikkere hvad skal der være af 
tilbud og hvad skal der ikke være. 
Fokus på BPA ordninger 23 stk. Nye kvalitetstandarder udarbejdes  på 
området  - får hjælp fra BDO til gennemgang af sagerne. 
Bruger tid på at finde boliger til unge med udfordringer der flytter fra § 107 
tilbud til egne boliger som er mulige at betale. 
Søger at etablere samarbejde Socio-Økonomiske virksomheder 
 
Palle Kristensen, Holbæk Kommune. 
Holbæk Kommune har store økonomiske udfordringer 
Nye boliger på Bosted ved at være færdige, flotte med egen indgang og flere 
med egen lille forhave 
 
 

Mødedatoer 2016. 
(Styregruppens mødedatoer 
vedlagt i kopi) 

 15 
minutter 
 

Det blev aftalt at Palle finder datoer for møder i 2016, med samme frekvens 
som 2015.  
Da Povl Skov havde orienteret gruppen om, at det ikke altid var muligt, 
grundet andre opgaver, fremover at deltage i møderne, hvis møderne lå 
forskellige steder på Sjælland, så besluttede gruppen, på baggrund af Povls 
tilbud om, at møderne kunne holdes i Næstved, at møderne i 2016 blev afholdt 
i Næstved, hvorved Povl havde mulighed for kort at kunne komme og give 
nødvendig information efter behov. 
 
Møde datoer 2016: 
Tirsdag den 19.april - kl. 9-12 i Næstved 
Tirsdag den 7.juni  - kl. 9-12 i Næstved 
Torsdag den 15.september - kl. 9-12 i Næstved 
Onsdag den 16.november  -  kl. 9-12 i Næstved 
 



Evt.  10 
minutter 

Marieke orienterede kort om sundhedscentret på Præstøvej i Faxe, hvordan 
det var blevet til, hvad der var af tilbud, og hvad bygningerne tidligere havde 
været benyttet til. 
 
Status på samråd. 
Randi og Jonna har tidligere udarbejdet udkast til hvad der skulle forelægges 
styregruppen. 
Udkastet har været til kommentering i netværksgruppen for Børn og Unge. 
Det er aftalt at notatet revideres og forelægges styregruppen 
 
Det er en Styregruppe beslutning, om der overhovedet skal etableres et 
Samråd. 
 
 
 
 
 

 

 


