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Emne: Møde i Borger og Netværksrådet i Vejle kommune den 
13.03.2018 

 
Mødedato 

13.03.2018 

Mødested/lokale 

Mødelokale 4 

Mødetidspunkt kl. 

15.00 

Forventet sluttidspunkt kl. 

16.30 
Deltagere  

Birthe Vorsum, Vejle kommune, Lena Kristiansen, OCD, Flemming Leer Jakobsen, Sind, Hanne Mähl, Sind, 

Karin Lange, Bedre Psykiatri, Bente Klausen, Bedre Psykiatri, Laila Felicia Vester Nielsen, Angstforenin-

gen, Birgit Skov, Vejle kommune,  

 

Afbud fra: Laila Felicia Vester Nielsen 
Evt. afbud bedes meddelt til 

Birgit Skov 

Direkte telefonnr. 

birgs@vejle.dk 

 
Dato 

05.03.2018 

Mødeindkalder 

Birgit Skov 

Direkte telefonnr. 

76816011/ 

40159173 

Journalnr. 

27.00.00-P35-1-18 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Orientering om §85 støtte. – Jesper Wiese deltager fra kl. 15-15.45 

På sidste møde blev det besluttet at Jesper Wiese skulle inviteres til en drøftelse 

af §85-området – herunder venteliste, adgang til fast hjælper hver dag, borger-

frafald pga. forskellige hjælpere og antal ansatte i §85. (FLJ) 

Jesper Wiese orienterede om organiseringen af §85 støtte. Kommunens geogra-

fiske størrelse er en udfordring. Tilbuddet er udvidet til også at omfatte besøg 

om aftenen og i weekends. Medarbejderne samarbejder på tværs af teams. Bor-

gere med en psykisk lidelse udgør i alt 42% af det samlede antal borgere, der 

modtager §85 støtte. Resten er fordelt mellem borgere med en udviklingshæm-

ning, borgere med erhvervet hjerneskade og borgere med AFS/ADHD. Der er 

opmærksomhed på at begrænse antallet af hjælpere til den enkelte borger. §85 

støtten er ikke diagnoseafhængig. Ressourceforbruget har været konstant igen-

nem en årrække og er på ca. 150 fuldtidsstillinger. Der er fokus på at udvikle de 

forebyggende indsatser i form af støtte til netværksdannelse og etablering af op-

gangsfællesskaber. Antallet af gruppeforløb er steget. Effekten heraf er god. Der 

er ikke venteliste til tilbuddet – første besøg ligger ofte indenfor 1-2 dage efter 

visitation.  

2. Fastsættelse af egenbetaling og rådighedsbeløb – Yelva B. Jensen deltager 

fra kl. 15.45 

 

Alle borgere, visiteret til botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108 (Midlertidige 

og Længerevarende botilbud), skal i henhold til servicelovens §§ 161 stk. 4 og 

163 stk. 2 betale for sit ophold, herunder madservice bevilget efter servicelovens § 

83 stk. 1. nr.3. I de tilfælde hvor borgeren ikke har råd til at betale den fulde om-

kostning, fastsættes en egenbetaling. Egenbetaling beregnes ud fra de faktiske 

omkostninger til f.eks. husleje, vand og varme, og korrigeres så borgeren sikres et 

minimums rådighedsbeløb, som skal dække borgerens udgifter til personlige for-

nødenheder. 
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I denne sag indstilles det, at niveauet for minimums rådighedsbeløbet i forbindelse 

med beregning af egenbetaling for ophold fastlægges. 

  

Sagen blev behandlet på Voksenudvalgets møde den 2. oktober 2017. Voksenud-

valget bad i den forbindelse forvaltningen undersøge, hvad minimums rådigheds-

beløbet er fastsat til i vores nabokommuner. Myndighedsafdelingen har derfor 

indhentet oplysninger om minimums rådighedsbeløb fra Fredericia, Kolding, Hor-

sens, Odense og Sønderborg kommuner på området for §§ 107 og 108 i Service-

loven.   

  

Myndighedsafdelingen har udarbejdet en skematisk oversigt over rådighedsbeløb 

fra de ovennævnte kommuner inkl. Vejle Kommune. Skemaet er vedlagt som bi-

lag.       

  

Sagsfremstilling 

Alle borgere, visiteret til botilbud efter servicelovens § 107 og 108 (Midlertidige 

og Længerevarende botilbud), skal betale for deres ophold. Det er ikke leverandø-

rerne, der bestemmer eller fastsætter beboernes betaling til kommunen for tilbud 

efter serviceloven, men en myndighedsafgørelse, der træffes af kommunalbesty-

relsen i handlekommunen. Det er handlekommunen, som fastsætterminimums 

rådighedsbeløbet, der ligger til grund for beregning af egenbetaling. Borgeren har 

ret til at klage over afgørelsen om egenbetalingen, herunder fastsættelse af mini-

mums rådighedsbeløbet. 

  

Rådighedsbeløbet skal dække borgerens udgifter til personlige fornødenheder så-

som vask, rengøringsartikler, antenne, licens, abonnement, medicin, tøj, briller, 

transport, aktiviteter, gæld o lign.   

Minimums rådighedsbeløbet for borgere i midlertidige botilbud eller længereva-

rende botilbud er i 2018 fastsat til kr. 2.622 kr. pr. måned.  

  

Handlekommunen opkræver egenbetalingen hos borgeren for så vidt angår husle-

je, el og varme samt madservice bevilget efter servicelovens § 83 stk. 1 nr. 3. 

Egenbetalingen beregnes ud fra borgerens indtægtsgrundlag og det, af kommunal-

bestyrelsen fastlagte minimums rådighedsbeløb.  

  

Udgifter til husleje, el, varme og evt. madservice efter Servicelovens § 83 stk. 1 

nr. 3 indgår i beregningen af minimums rådighedsbeløbet, således at borgeren er 

sikret, at disse udgifter kan afholdes i forbindelse med ophold i de nævnte bofor-

mer. Egenbetalingen kan aldrig overstige de faktiske udgifter.  

  

  

Til borgere, der ikke er bevilget madservice, afsættes der 2.000 kr. til dækning af 

kostudgift for borgere, inden beregning er rådighedsbeløbet. Borgeren skal således 

ikke afholde udgiften til kost af rådighedsbeløbet. 

  

Beboere i midlertidige botilbud, der bevarer egen bolig under opholdet, betaler 

som udgangspunkt ikke for boligen, men alene for maderservice og vask  

  



 Side 3 af 4 

Som det ses af bilag 1 er der kun Fredericia kommune og Odense Kommune som 

ligger over Vejle Kommunes nuværende serviceniveau, mens Kolding Kommune, 

Horsens Kommune og Sønderborg Kommune ligger under.   

  

Til yderligere sammenligning har borgere på f.eks. kontanthjælp eller integrati-

onsydelse i Vejle Kommune et rådighedsbeløb på 1000 kr, efter at udgifter til kost 

er betalt. Altså har borgere i botilbud 1622 kr mere til rådighed, når alt er betalt, 

end borgere på kontanthjælp eller integrationsydelse i Vejle Kommune. 

  

Økonomi 

I budgetforudsætningerne for Budget 2018, er det, der lagt til grund, at rådigheds-

beløbet er på 2.622 kr.  

  

En forøgelse af rådighedsbeløbet til 3.000 kr. vil betyde en merudgift på min. 1,2 

mio. mens en forøgelse af rådighedsbeløbet til 3.500 kr. vil betyde en merudgift 

på min. 2,7 mio.  

  

Sagens videre forløb 

Sagen sendes til høring i Handicaprådet og Borger og Netværksrådet. 

 

Velfærdsdirektøren indstiller, 26. februar 2018, pkt. 28: 
at sagen drøftes 

 
Voksenudvalget, 26. februar 2018, pkt. 28: 

 Drøftet 
 

Bilag: Rådighedsbeløb i kommuner 

 

Velfærdsdirektøren indstiller, 

at Borger- og netværksrådet afgiver høringssvar 

 

Borger og Netværksrådets udtalelse: 

Borger og Netværksrådet anbefaler en udvidelse af rådighedsbeløbet, da det for 

borgeren er vanskeligt at klare personlige fornødenheder for det nuværende rådig-

hedsbeløb. 

I forbindelse med en ændring af rådighedsbeløbet henleder Borger og Netværks-

rådet opmærksomheden på at afstemme beløbet i fht. reglerne i LAP loven om-

kring modregning pga kontanthjælpsloft. En udvidelse, der medfører modregning 

i hht LAP loven vil betyde, at udvidelsen ikke vil komme borgeren til gode. 

 

3. Intromøde for råd i Vejle Kommune den 3. april 2018. 

Birthe opfordrede udvalget til at tilmelde sig introforløbet den 3. april 2018 kl 

17- 19.30 på Hotel Jacob Gade. Der er indgået aftale med Flemming om at 

komme med et oplæg på mødet på vegne af Borger og Netværksrådet. Tilmel-

ding kan ske til Anne Kristensen på ankrn@vejle.dk  

 

4. Udpegning af repræsentant til stryegruppen for etablering af 4 nye boliger 

på Tinghøj. 

mailto:ankrn@vejle.dk
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Borger og Netværksrådet ønsker ikke at indgå i styregruppen. 

  

 

5. Opfølgning fra sidste møde. Referat vedlagt som bilag 

Intet. 

 

6. Generel orientering 

Lise Duus er ikke længere med i LAPs bestyrelse og er derfor også udtrådt af 

Borger og Netværksrådet. 

  

7. Punkter til næste møde 

05.04.2018: Orientering om budgetproces 2019 

15.05.2018: Udtalelse til budget 2019 

 

8. Evt. 

Irena Vreco er ansat som sekretær for Social og Psykiatri og vil deltage ved 

fremtidige møder i Borger og Netværksrådet. 

 

Birthe orienterede om at der i samarbejde med Regionen og Esbjerg kommuner 

er indsendt ansøgninger til 2 fonde med henblik på etablering af et lukket plat-

form (Boblberg). Boblberg har ligheder med facebook, men indholdet er styret. 

Formålet er at deltagerne kan danne netværk og der er mulighed for at at delta-

gerne kan byde ind som peer – i lighed med øvrige peer tilbud. 

 

Der arbejdes på at finde frem til en placering af et herberg. 

 

  

 

 


