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Møde pårørende Rosenkildevej 87/89 d. 28/11 2022. 
28/11 2022  

 

Orientering  

V/ Stabsleder Sara Høyer 

 

Øvrige deltagere: Stedfortræder Janne Lambert Müller, daglige ledere Janne Andersen 

og Heidi Grøndahl og Stabs- og myndighedschef Jeannett Haugaard Jakobsen. 

 

Referent: Henrik Mikkelsen (Socialfaglig Konsulent)  

 

Sara byder velkommen og orienterer omkring baggrund for 

mødet vedr. lukning af botilbuddet Rosenkildevej 87/89.  

 

Jeannett informerer generelt om sagsforløbet og den proces 

der er sat i gang omkring borgerne. 

Bl.a. planlægning af statusmøder og mulighederne for at 

arrangere særlige tilbud for de borgere som har nære 

relationer. 

Samtykke-reglerne og flytning uden samtykke – jf. § 129. 

 

Spørgsmål og kommentarer fra pårørende med fed 

skrift og ledernes svar med kursiv: 

 

Ved sagsbehandlerne hvilke tilbud der findes i Slagelse 

kommune? 

Ja, der er overblik over hvilke tilbud der findes i Slagelse 

kommune. Statusmøder og beskrivelser af borgerne er sat i 

gang og udføres i løbet af december. I det nye år tages fat i 

at finde nye tilbud til hver enkelt beboer. 

 

Hvis sagsbehandlingstiden udvides, får det så 
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betydning?  

Nej, disse borgere prioriteres i den nuværende situation. 

 

I kan tvangsflytte borgerne?  

Ja, det er en mulighed. Og det betragtes i den nuværende 

situation som en støtte for borgerne. 

 

Kan I sikre at borgerne får den samme støtte som i det 

nuværende tilbud? 

Ja, det skal vi, det ligger i sagsbehandlingen. 

 

Hvis borgeren ikke kan give samtykke, hvem skal så 

give det? 

Familieretshuset beskikker en advokat som følger borgernes 

sag, som orienterer personlige værger og pårørende. 

Jeannett undersøger forretningsgang i Familieretshuset og 

sender materiale og kontaktoplysning, så de kan fordeles til 

de pårørende.  

 

Hvordan kan det være at I siger noget forskelligt om 

hvem der skal betale nyt indskud i botilbud? 

De seneste oplysninger peger på at borgerne selv skal betale 

for flytningen. Afdeling for Rådgivning og udbetaling kan 

kontaktes for hjælp og støttemuligheder. 

 

Det er de pårørendes oplevelse at de er blevet lovet at 

borgernes skal holdes skadefri i forhold til flytning, nyt 

indskud og istandsættelse. 

Der er et stærkt ønske om at myndighed og botilbud – 

endnu engang undersøger om borgerne kan holdes 

skadefri. 

Jeannett og Sara lover at det undersøges endnu engang. 
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Mulighederne i lovgivningen undersøges og samlet 

besvarelse skrives ud til de pårørende i nyhedsbrev. 

 

Hvad nu hvis der kun er et tilbud i min kommune? 

Kontakt Myndighedsafdeling i respektive kommune og tal 

med sagsbehandler, om hvad der kan lade sig gøre. 

 

Kan I garantere at de borgere de skal have nye tilbud 

kan finde plads i Slagelse kommune? 

Nej, ikke umiddelbart – det er afhængigt af hvilke pladser 

der er ledige og især hvilken målgruppe det enkelte tilbud er 

godkendt til. 

 

Hvad definerer Slagelse borgere?  

Hvis Myndighed i Slagelse er handle- og betalingskommune, 

er det en Slagelse borger. 

Hvis andre kommuner anbringer og betaler for anbringelsen 

er det disse kommuner der er ansvarlige for hvad der skal 

ske omkring borgerne.  

 

Hvem skal man henvende sig til for at finde det bedste 

og rigtige tilbud til borgeren? 

Kontakt sagsbehandleren og myndighed i den kommune 

borgeren hører til. De skal sammen med beskikket advokat 

og pårørende/værger finder et passende tilbud. 

Der er forskel på hvordan kommunerne griber det an. 

Det er sagsbehandleren, der skal indkalde til møderne.    

 

Det må være muligt at der kan ske en rekonstruktion 

af botilbuddet, evt. i samarbejde med private 

fonde/investorer eller private botilbud? 

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



Specialcenter Slagelse 

4 

 

botilbud, ny ansøgning til Socialtilsyn Øst, nyt navn og 

nye rammer eller i et udsnit af de eksisterende 

rammer? 

Slagelse kommune vil selvfølgelig gerne undersøge alle 

muligheder for en evt. rekonstruktion. Jeannett og Sara 

undersøger. 

 

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 tilbud. 

Personale og ledelse vil udarbejde den nødvendige 

dokumentation til forløbet.  

 

Bliver alle borgere beskrevet i detaljer? 

Ja, vi sørger for at alle relevante detaljer kommer med i 

beskrivelsen. 

 

Hvorfor ankede I ikke sagen? 

Ankemuligheden kræver nye oplysninger i sagen og det var 

ikke vurderingen at der kunne leveres nye oplysninger til 

Socialtilsyn Øst. 

 

Hvordan får man fat i en sagsbehandler/rådgiver? 

For Slagelse kommune beskrives telefontider 59 57 44 00 

Telefontider:  

Mandag til onsdag: kl. 09.00 - 12.00 
Torsdag kl. 12.30 - 16.30 

Fredag kl. 09.00 - 12.00 
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 mailadresse chpmyndighed@slagelse.dk  

 

 

 

Kommentarer fra de fremmødte: 

 

Det er en skændsel for Slagelse kommune, at I ikke 

har gjort mere! 

 

Der er en oplevelse af ledelsessvigt og at Slagelse 

kommune løber fra ansvaret. 

 

Slagelse kommune skal garantere at der findes 

tilsvarende botilbud til beboeren – og det skal være 

vederlagsfrit og uden menneskelige omkostninger. 

Sara giver udtryk for at Slagelse kommune selvfølgelig 

efterstræber tryghed for borgere og pårørende. Hvis man 

oplever behov for det, er der mulighed for møder med Janne 

Müller og Sara, eller de daglige ledere Heidi og Janne - vi vil 

gerne hjælpe med at finde de bedste tilbud til alle borgerne. 

 

 

 

 

 

 

Referat på hjemmesiden. 

Referat sendes ud til pårørende. 

 

Henrik Mikkelsen 

 
 


