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8/11 2022  

 

Orientering  
V/ Stabsleder Sara Høyer 

 

Øvrige deltagere: Socialchef Lone Berner Wolff, daglig ledere Janne Andersen og Heidi 

Grøndahl  

 

Referent: Henrik Mikkelsen (Socialfaglig Konsulent)  

 

Sara orienterer omkring lukningen af botilbuddet 

Rosenkildevej 87/89.  

 

Spørgsmål og kommentarer fra pårørende med fed 

skrift og ledernes svar med kursiv: 

 

Hvad har I gjort for at nedbringe underskuddet? Har I 

lavet handleplaner? 

Der er løbende lavet handleplaner som er præsenteret for 

Socialudvalget. Der er arbejdet med alle elementer og 

parametre fx tomgangshusleje, dårlige muligheder for at 

fordele personaleressourcerne i hele huset, stor 

personalegennemstrømning, vikarudgifter og udgifter til 

faglig udvikling.  

Tomgangshusleje er et vilkår jf. Almenbolig-loven.  

 

Hvad betyder det at takstforhandlinger har været 

problematisk, at der ikke er kommet nok takster ind på 

borgerne? 

Det står nævnt i Socialtilsynets afgørelse, at der måske er 

for lave takster. Det er en del af det der foregår mellem 
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udfører og myndighed i en kommune, og har som sådan ikke 

at gøre med jer som pårørende. 

Vi har hæftet os ved, at borgerne har fået den støtte de har 

brug for, og at der ikke har været mistrivsel.  

I forhold til den økonomiske del er der flere faktorer, der 

spiller ind, om man kan derfor ikke entydigt konstatere at 

der har været for lave takster, og at de er grunden til 

underskuddet. 

 

Det ligner bestillingsarbejde af Socialtilsyn Øst? 

Det er ikke en mulighed – STØ kan ikke bestilles til at lukke 

tilbud. STØ er en uafhængig myndighed, der løbende 

vurderer hvert enkelt botilbud en gang om året, og har 

myndighed til at lukke et tilbud der fx ikke hænger sammen 

økonomisk. 

 

Kan man bare smide borgere ud? Tvangsflytning er det 

en mulighed? Hvad sker der hvis vi ikke siger 

lejekontrakten op? 

Kommunen er forpligtet til at yde hjælp – men alle borgere 

er visiteret til et botilbud, og med de behov som de har. Hvis 

lejekontrakten ikke opsiges af borgeren – skal borgeren 

bevilges støtte i eget hjem -eksempelvis praktisk hjælp og 

pleje samt socialpædagogisk bistand. Der vil dog ikke være 

døgndækning, da botilbudsrammen lukkes ned. Vurderingen 

er derfor, at det ikke vil være det rette tilbud for borgeren at 

bo i eget hjem med støtte.  

 

Det er et godt råd ikke at opsige borgerens 

lejekontrakt! 

Det er et valg og skal selvfølgelig ikke gøres nu.  

Botilbuddet RV 87-89 lukkes som samlet tilbud pr. d. 3/5 
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2023.   

  

Hvor meget er underskud på drift – og hvor meget er 

overført underskud? 

Det underskud som er genereret – består både af underskud 

på driften og overført underskud fra tidligere år.  

 

Er borgerne blevet orienteret? 

I løbet af weekenden har medarbejderne, talt med alle 

borgere (undtagen en gruppe), det er grebet individuelt an, 

men meldingen har været: ”RV 87-89 skal lukke og du skal 

bo et andet sted”.  

 

Hvordan kan vi påvirke kommunen til at anke 

Socialtilsynets afgørelse? 

De pårørende giver en samlet opfordring til at anke 

sagen? 

Det har ikke været kommunens vurdering at en anke ville 

have afgørende effekt på Socialtilsynets beslutning.  

Denne vurdering tages op til genovervejelse på baggrund af 

aftenens drøftelse. 

11.11.2022: Konsekvensen af en anke over afgørelsen er 

revurderet. At anke en afgørelse betyder her, at der tages 

udgangspunkt i, om der er indtrådt ændrede forhold i sagen, 

som indebærer at betingelserne for et ophør af godkendelsen 

ikke længere er til stede. Slagelse Kommune har ikke 

yderligere at tilføje til sagen og anker derfor ikke afgørelsen. 

 

 

 

 

Er det muligt at der kan ske en rekonstruktion af 
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botilbuddet, evt. i samarbejde med private 

fonde/investorer eller private botilbud? 

En model som fx i Århus, hvor man åbner et nyt 

botilbud, ny ansøgning til Socialtilsyn Øst, nyt navn og 

nye rammer eller i et udsnit af de eksisterende 

rammer? 

Alle borgere skal sikres den nødvendige hjælp til at komme 

videre og flytte til et andet botilbud.  

Og Slagelse kommune vil selvfølgelig gerne undersøge alle 

muligheder også for en evt. rekonstruktion. De pårørende er 

velkomne til at skrive til Socialchefen med forslag og ideer. 

 

Hvem sørger for at de rette instanser bliver inddraget 

og tager ansvar for at borgeren finder en ny plads/et 

nyt tilbud? 

Det er myndighed og sagsbehandler i den kommune som er 

handleansvarlig for borgeren, der sammen med borger og 

pårørende/værge skal finde et nyt og passende sted. 

Botilbuddets medarbejdere, der kender borgerne godt, vil 

også blive inddraget i nødvendigt omfang. Personale og 

ledelse vil udarbejde den nødvendige dokumentation til 

forløbet.  

 

Er de anbringende kommuner blevet orienteret om 

situationen? 

Ja, de er orienteret pr. brev d. 4/11 2022. 

 

Er der undersøgt om der kunne indskrives nye borgere 

evt. andre målgrupper i tilbuddet? 

Det er undersøgt med de anbringende kommuner. Alle 

kommuner har meldt tilbage, at de ikke har borgere nu eller i 

nær fremtid, der kan visiteres til tilbuddet. Kommunerne har 
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selv pladser, som de har svært ved at fylde op vedrørende 

denne målgruppe. De borgere der søges pladser til for tiden, 

falder ikke indenfor de målgrupper der bor på RV 87-89.  

Borgerne som leder efter pladser lige nu, har andre typer af 

vanskeligheder, og det bliver svært at passe ind, pga. fx 

udadreagerende adfærd. 

 

Har man fået anvist borgere fra Slagelse kommune i 

den seneste periode? 

Ikke muligt at svare på umiddelbart. Dette undersøges i 

administrationen. 

 

Ønske om tidligere orientering og inddragelse af LEV 

og Handicapråd? 

Handicapråd og LEV er ikke involveret i beslutninger der 

træffes i Socialtilsyn Øst. Handicaprådet har løbende været 

orienteret om situationen på Specialcenter Slagelse. 

 

 

Kommentarer fra de fremmødte: 

 

Vi er mistroiske overfor, og har ikke tillid til 

kommunen.  

 

Det har været muligt at tiltrække kvalificerede 

medarbejdere. 

 

Der er en oplevelse af ledelsessvigt. 

 

Vores pårørende har det godt og trives på RV 87-89. Vi 

er tilfredse med det medarbejderne tilbyder. 
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Problematisk at borgerne ikke var informeret inden 

nyheden kom i pressen – og at de måtte høre det ude i 

byen. 

 

Orientering om situationen til personlige værger burde 

være sket for lang tid siden. Værger og pårørende 

mangler ordentlig orientering.  

 

 

 

 

 

 

Referat på hjemmesiden. 

Referat sendes ud til pårørende. 

 

Henrik Mikkelsen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


