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6/11 2022  

 

Orientering  
V/ Konstitueret virksomhedsleder Janne Müller og Stabsleder Sara Høyer.  

 

Øvrige deltagere: Daglig ledere Janne Andersen og Heidi Grøndahl  

 

Referent: Henrik Mikkelsen (Socialfaglig Konsulent)  

 

Janne orienterer omkring lukningen af botilbuddet 

Rosenkildevej 87/89.  

 

Spørgsmål fra pårørende med fed skrift og ledernes svar 

med kursiv: 

 

Er borgerne blevet orienteret? 

Det skulle de være – det er lagt ud til medarbejderne, og  

skulle være klaret i weekenden. 

 
Hvem er Socialtilsyn Øst? 
 
Det er en myndighed – svarende til Arbejdstilsynet. De skal 
vurdere hver enkelt tilbud en gang om året, og har 
myndighed til at lukke et tilbud der ikke fx hænger sammen 
økonomisk. 
 

Hvad er forklaringen på at økonomien er skredet? 
 
Mange elementer og parametre fx tomgangshusleje, dårlige 
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muligheder for at fordele personaleressourcerne i hele huset, 
stor personalegennemstrømning, vikarudgifter og udgifter til 
faglig udvikling.  
 
 
Hvor længe har der egentlig været økonomisk 
underskud?  
 
Det er desværre bygget op over en længere årrække.  
 
Hvad vil I gøre for at personalet bliver i hele perioden?  
Således med at tilbuddet ikke tvinges til at lukke inden 
d. 3/5? 
 
Der arbejdes af daglig ledelse, sammen med tillidsvalgte, 
med at motivere og fastholde det faste personale så længe 

som muligt.  
 
Kan I sige noget om hvordan I tager hånd om 
borgerne? 
Hvordan kan I sikre at borgerne kommer det rigtige 
sted hen?    
 
Det er myndighed og sagsbehandler der sammen med borger 
og jer skal finde et nyt og passende sted. Personale og 
ledelse vil udarbejde den nødvendige dokumentation til 
forløbet.  
 
Hvordan sikrer I at borgeren ikke skal betale for 
flytning og nyt indskud? 
 
Det taler vi med myndighed om – vi undersøger hvordan en 
flytning skal finansieres? 
 
Hvem skal tage ansvar for at borgeren finder en ny 
plads/et nyt tilbud? 
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Det er sagsbehandler – myndighed i den kommune som er 
handleansvarlig for borgeren. Der er særlige regler i 
Serviceloven om flytninger efter § 129.  
Dobbelt husleje er ikke en mulighed.  
 
Opfordring til at ringe til sagsbehandler. 
 
Har I snakket med VAB? Hvordan er status med 
lejlighederne – kan der ikke laves en aftale med VAB 
om ny fordeling og anden brug af lokalerne? 
 
Det er umiddelbart ikke en økonomisk eller 
lovgivningsmæssig mulighed. 
 
  
Der er en klar oplevelse af at ledelsen løber fra 

ansvaret? 
 
Vi har gjort hvad vi kunne – og forstår godt at I/pårørende er 
frustrerede og syntes, at det er et udtryk for mangelfuld 
ledelse. 
 
Der er en klar oplevelse – af at kommunen, politikerne 
og den lokale ledelse – har svigtet. 
 
Har RV 87/89 et dårligt ry, så det er derfor der er 
tomme pladser? 
 
De borgere som søger efter pladser 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 pårørende ankemulighed? 
 
Vi undersøger, hvilken rolle de pårørende evt. kan spille i 
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forhold til en ankesag.  
 
Hvilken hjælp bliver stillet til rådighed når borgerne 
skal flytte? 
Ros til dygtige pædagoger – skulle gerne komme et 
tilsagn om at de laver en ordentlig overlevering? 
 
Vi kan ikke love noget, men det tilstræbes at der laves en 
glidende overlevering, hvor der tages hensyn til den enkelte 
borgers behov. 
 
Opfordring til at bruge LEV som bisidder. 
 
Opfordring til at ”bide sig fast” og lægge pres på 
sagsbehandlerne. 
 

Hvad nu hvis der ikke findes en plads til borgerne 
inden d. 3/5? 
Det kan vi ikke svare på, men det vil blive afklaret, hurtigst 
muligt.  
 
De pårørende ønsker at de der har truffet beslutningen 
Socialtilsyn Øst, Socialchefen, politikerne deltager på 
næste møde, og tager ansvar for situationen? 
 
Opfordringen bringes videre. 
 
 
 
Referat på hjemmesiden. 
Referat sendes ud til pårørende. 
 
Henrik Mikkelsen 
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