RS17 – referat møde i Netværksgruppe for Voksenhandicap den 6. juni 2017
Mødested:
Næstved Kommune
Teatergade 8, 4700 Næstved
Mødelokale 3
Tlf. Rie Nielsen 72 36 42 36 (ny tovholder)
Tidspunkt: 9.00 – 12.00
Afbud: Lise Rasmussen, Region Sjælland (netværksrepræsentanten er stoppet, Anne Røder

Dagsordenspunkt

Bemærkning

1. Godkendelse af dagsorden og
referat
2. Nyt fra Rammeaftale Sjælland

Referat
Godkendt. Rammesekretariatet deltager under punkt 2 og 5, som blev gennemgået i
forlængelse af hinanden på mødet.

Povl Skov
orienterer

Povl Skov og Anita Scheel fra rammesekretariatet orienterede:








Rammeaftale 2018: Processen har haft fokus på tidlig politiske inddragelse og
inddragelse af brugere og faglige medarbejdere. Det har også resulteret i en ny
form på rammeaftalen, som sendes til netværket, når den har været behandlet i
styregruppen den 12. juni. Rammeaftalen består nu af et ”ekstrakt” med vægt på
syv fokusområder. Hertil en række bilag, hvor det dokument, der tidligere
udgjorde rammeaftalen nu ligger i et hovedbilag.
Økonomianalyser: Flere økonomianalyser har været gennemført i år. KORA
analyserne offentliggøres, når de har været behandlet i KKR. Vedr. takstanalyserne, så har der været udfordringer mht. at sammenligne data fra de 17
kommuner. Det skal fremadrettet afklares, hvordan de skal gennemføres, evt.
ved KORAS hjælp.
Styringstiltag: Alle kommuner blev ved udgangen af 2016 bedt om at komme
med eksempler på styringstiltag på det specialiserede socialområde. Det har alle
kommuner gjort. Det fremgår at alle kommuner arbejder intensivt med styring,
og der skal nu udarbejdes en redegørelse om mhp videndeling.
Hjerneskadeundersøgelsen: Status på behandling af denne undersøgelse er, at
den blev udskudt til et ekstra styregruppemøde senere i denne måned, da der
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har været en del spørgsmål om datagrundlaget, der først skulle afklares.
Nyt fra Socialstyrelsen: Udmeldinger omkring hjerneskade og syn er nu
godkendt i ministeriet. Udmeldingen vedr. spiseforstyrrelser er stadig i proces.
Udviklingsprojekter om det meste specialiserede: Der har været workshop
omring autisme, der er startcase. Der er en proces i gang vedr. forebyggelse af
vold på botilbud (taskforce er nedsat)
Formandskab og rammesekretariat flytter: Hidtil har Næstved Kommunes
direktør været styregruppeformand. Men med hans afgang rykker både
rammesekretariatet og formandskabet til Slagelse Kommune.

I forlængelse af orienteringen blev følgende drøftet/aftalt:




3. Opfølgning på mødet med
Ankestyrelsen

Alle

Slides og referat fra mødet ligger her:
http://rs17.dk/netvaerksgrupper/voksnehandicappede.aspx

4. Runde fra region og kommuner

Generel tilfredshed med mødet. Opmærksomhedspunkter af særlig interesse vedrørte:





Hvilke opmærksomhedspunkter gav
mødet anledning til?

Aftale om indberetninger til socialstyrelsen: Rammesekretariatet sender
opdateret liste til Socialstyrelsen.
Samråd om domfældte: Arbejdet er næsten færdig, men mangler opstilling af
finansieringsmodeller. Skal drøftes på styregruppemøde i juni.
Rammesekretariatet sætter på forespørgsel fra netværksgruppen punkt om
faglig kvalitet i udviklingsaftale med Socialtilsyn Øst på ekstraordinært
styregruppemøde
Sektoransvarlighedsprincippet
Principafgørelserne er universelle
Muligheder vedr. § 108 (s. 2 i referat fra mødet)

Evt. afholde et møde af denne karakter sammen med psykiatrinetværket en anden gang.
Alle

Kalundborg Kommune:
Mangler en direktør. Arbejder med konkretisering af forslag til budget 2018, bla. et
nyt botilbud med 42 pladser og nedlæggelse af et eksisterende § 108 tilbud for i
stedet at lave et ungetilbud (§ 107). Arbejder generelt på øget specialisering af
handicapområdet og uddannelsesløft af hele området.
Odsherred Kommune:
Har lige fået ny kommunaldirektør. Oplever stor tilgang på 107. Er i gang med at
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sagsgennemgang på alle §§. Er ved at lave ny kvalitetsstandard for §96.
Solrød Kommune:
Får 54 nye boliger, heraf nogle billige (4.000-4.500 kr. pr. måned). Derfor ses på
mulighed af udvikling af tilbud til særlige målgrupper i egen bolig. Forventer ikke at
skulle sælge tilbud til andre kommuner.
Holbæk Kommune:
Store besparelser på dagsordenen, samtidig med at der er en stor tilgang. Politikerne
tager ansvar for besparelserne. Myndighed og udfører er i tætsamarbejde ved at se
på muligheder for at udvikle skæve boliger, plejehjemslignende boliger osv.
Friplejeboliger i kommunen udgør en særlig udfordring.
Stevns Kommune
Direktør stopper (rejser til Næstved Kommune). Annegerd har også fået ledelse af
myndighedsområdet (udover udfører). Arbejder med tværgående projekt Ny Social
Indsats, som går på tværs af børn, arbejdsmarked og ældre. Ved at oprette eget
botilbud med 32 pladser.
Faxe Kommune
Besparelser i 2018. Arbejder med multiboliger, fokus på § 107. Arbejder med familier
på tværs. Er ved at udarbejde kvalitetsstandarder.
Greve Kommune
Besparelser i 2018. Har særlig fokus på § 107 hvor udfordringen bla. er manglende
boliger. I gang med at lave botilbud for borgere med autismespektrum forstyrrelser,
2 plan med 12 lejligheder i hvert plan. Færdige marts 2018.
Slagelse Kommune
Økonomien er udfordret. Store besparelser og samtidig øget tilgang, men ingen
afgang. Særlig tilgang på dobbelt- og triplediagnoser, og meget dyre borgere (tilgang
på §§ 85 og 110). Alle §§ bliver gennemgået. 25 pladser til autister er bygget og taget
i brug 1. april. Ser også stor stigning i antal borgere på § 103 området. Hele
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udførerdelen er omlagt, botilbud samlet i et center. Arbejder med at indføre
recovery på hele handicapområdet.

5. Netværksgruppens vurdering af
udviklingen og
udviklingstendenser

Povl Skov
introducerer – Alle
bidrager

Ringsted Kommune:
KLK har lavet audit på 40 sager på voksen-handicapområdet med fokus på at se på
sagsbehandling og niveau. Det har resulteret i en række anbefalinger ift. sagsgange
mv. Bla. at man skal starte overgangsarbejde fra det 14. år. Har gennemført
organisationsændring: en borger en sagsbehandler. Har desuden
gennemgået/omskrevet en række kvalitetsstandarder. Børne-ungeområdet er stadig
udfordret på økonomien.
Kort drøftelse af formål og baggrund.
Alle kommuner bedes genfremsende deres svar til Povl.
Aftalt at Povl skriver en opsamling, som han sender rundt i netværket.

6. Ønsker til netværksgruppens
møder fremover? Form, indhold,
beliggenhed mv.
Og er der en fra gruppen, der vil
være tovholder på møderne
fremadrettet?

7. Eventuelt, herunder opsamling
på punkter til næste møde i
netværksgruppen

Rie spørger

Ift. indhold er bla. følgende vigtigt:







Relevant dagsorden (fælles ansvar)
Opfølgning på bestillinger fra styregruppen (supplere, kvalitetssikre osv)
Videndeling om udvalgte temaer
Tid til ”kommunerunden”
Overblik over hvilke bestillinger/arbejdsgrupper der er i dette regi (svært at
overskue for nye)
Punkter aftalt til næste møde:




Friplejeboliger – lovgivning og erfaringer /Pia+Carten. Obs. ALLE samler op i
baglandet: hvad er erfaringerne med friplejehjem ift. voksen handicap-området?
Inspirationsoplæg på baggrund af timepris analyse på § 85 /Lars
Gennemgang af netværkets rolle/opgaver /Alle mhp. introduktioon til
nyankomne netværksdeltagere

4

