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Emne: Møde i Borger og Netværksrådet i Vejle Kommune den 
05.12.2018 

 
Mødedato 

19.09.2018 
Mødested/lokale 

Mødelokale 3235 (Skolegade) 
Mødetidspunkt kl. 

15:30 
Forventet sluttidspunkt kl. 

17:00 
Deltagere:  

Birthe Vorsum, Vejle kommune, Lena Kristiansen, OCD, Flemming Leer Jakobsen, Sind, Irena Vreco, Vejle kommune 
 
Gæst: Yelva Bjørnholt Jensen 
 
Afbud: Hanne Mähl, Sind, Karin Lange, Bedre Psykiatri, Bente Klausen, Bedre Psykiatri, Laila Felicia Vester Nielsen, 
Angstforeningen 
 
Evt. afbud bedes meddelt til: 

Irena Vreco 
Direkte telefonnr. 

irevr@vejle.dk 
 
Dato 

04.09.2018 
Mødeindkalder 

Irena Vreco 
Direkte telefonnr. 

24678281 
Journalnr. 

27.00.00-P35-1-18 
 
 
Dagsorden: 

 
1.Opfølgning fra sidste møde. 
Intet.     

 
2. Generel orientering 
Birthe starter med at fortælle, at vores julefrokost er blevet aflyst grundet mange 
afbud. Frokosten bliver flyttet til vores næste møde i marts 2019.  
 
Birthe orienterer om, at der er ansat en ny centerleder i CSR. Hun hedder Gülcan 
Güven Grud og er 42 år. Gülcan kommer fra Børne- og Ungeforvaltningen i Vejle 
Kommune, hvor hun har en personalegruppe på 100 og erfaring med at være 
leder for ledere. Rigtig godt at vi har fået hende. 
 
Desuden orienterer Birthe om, at Vejle Kommune og Give GIF (Idrætsforening) 
samarbejder om et projekt for §104 tilbuddene. Det handler om at få borgerne 
(både fra handicap og social og psykiatri) ud og være aktive med forskellige akti-
viteter. Ud over medarbejdere fra Vejle Kommune og Give GIF så er både frivilli-
ge og pårørende involveret med henblik på at få flere hænder. Medarbejderne er 
der for at sikre det faglige, og de frivillige og pårørende hjælper med det prakti-
ske, fx bringe/hente borgere til de forskellige aktiviteter. Planen er at projektet 
skal bredes ud til resten af Kommunen på et tidspunkt.   
 
Til slut orienterer Birthe om, at der åbner 4 nye pladser i Egtved d. 1. januar 
2019. Pladserne er til de mest sensitive borgere på psykiatriområdet. Borgere, 
som har det svært ved store forsamlinger og som har behov for at blive afskær-
met. Der er lavet lejligheder på 65kvm med et fællesrum ved siden af. Der vil 



 Side 2 af 4 

være høj personaledækning med 4 medarbejdere om dagen, 3 om aftenen og 1 
om natten.   

 
3.  Indsatskatalog 2019 
 
Indsatskatalog 2019 

27.36.12-P00-1-18 

98.        Indsatskatalog 2019 for socialpædagogisk bistand og støtte efter Service-
lovens § 85, 107 og 108 - 2019  

Resumé 
Det eksisterende indsatskatalog og kvalitetsstandard på handicap- og psykiatri-
området blev senest behandlet og godkendt af Voksenudvalget den 20. februar 
2017. Det eksisterende katalog dækker de indsatser, som leveres af Center for 
social rehabilitering (CSR) samt Vejle Kommunes egne midlertidige og længereva-
rende botilbud. 
Erfaringen er fortsat, at indsatskataloget styrker dialogen og samarbejdet mel-
lem myndighed og driften. Denne erfaring giver anledning til at revidere og udvi-
de indsatskataloget. 
 
 Sagsfremstilling 
Indsatskataloget er et godt arbejdsredskab at tage afsæt i, når borgerne skal be-
vilges støtte efter Servicelovens bestemmelser, og det understøtter samarbejdet 
mellem myndighed og drift. Der er etableret et fælles sprog omkring bevilling og 
levering af støtte. 
  
Indsatskataloget giver et samlet overblik, ensartethed i fagligheden og i opbyg-
ningen af sager og har gjort samarbejdet mere transparent. Det kommer tydeligt 
borgerene til gavn, at der er et fælles udgangspunkt mellem myndighed, CSR og 
Vejle Kommunes botilbud, samt at der er klarhed og gennemsigtighed i, hvad der 
er aftalt.  
  
Til dokumentet er tilføjet en kvalitetsstandard for tilbud efter §§ 97, 103 og 104. 
Dette gøres for på samme måde, at styrke dialogen og samarbejdet med CSR 
omkring ledsagerordning jf. § 97, samt at styrke dialogen og samarbejdet med 
Center for Beskyttet Beskæftigelse (CFBB) på ligne måde som med CSR. 
  
Ydermere er formålet med tilføjelserne at tydeliggøre serviceniveauet i Vejle 
Kommune og afstemme de gensidige forventninger med henblik på at sikre ens-
artet sagsbehandling og serviceniveau.  
Formen er tilpasset, så det bliver mere enkelt for sagsbehandlerne i myndighed 
og driften som helhed at blive tydelig på sammenhænge og snitflader mellem de 
forskellige områder. Indsatskataloget skal ses som et led i arbejdet for at sikre, at 
der skabes sammenhæng for den enkelte borger på tværs af den organisering, 
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Vejle Kommune har valgt.  
  
Indsatskataloget 2019 er vedlagt som bilag. Desuden er vedlagt et bilag, der viser 
ændringerne i forhold til 2018. 
  
Der er ingen ændringer af serviceniveauet. 
  
Deltager i behandlingen 
Myndighedschef Yelva B. Jensen fremlægger sagen. 
Bilag 

 Indsatskatalog 2019 ( tilrettet) 
 Sammenligning mellem nuværende og nyt serviceniveau 

 
Velfærdsdirektøren indstiller, 
at indsatskataloget sendes i høring i FagMED Voksen, Handicaprådet, Borger- og 
Netværksrådet og Udsatterådet.  
  
Beslutning 
Indsatskataloget sendes i høring i FagMED Voksen, Handicaprådet, Borger- og 
Netværksrådet og Udsatterådet. 
 
Myndighedschef Yelva B. Jensen fortæller, at formålet med Indsatskatalog 2019 
er. at alle medarbejdere har den samme ramme at gå efter. Det er ikke et skriv til 
borgere, men til dem der arbejder med borgere (udbyder og leverandør). 
 
Sidste års indsatskatalog indeholdt §85, og i år er §103, §104 (beskæftigelse) og 
§97 (ledsagelse) blevet tilføjet. Myndighedsafdelingen glæder sig over de 9 mio.  
fra budgetudmøntningen i 2019, så der ingen forringelser i serviceniveauet, hvil-
ket betyder. at vi ikke skal revisitere nogen, og at der ikke bliver skåret ned på 
personale.  
 
Yelva fortæller også, at indsatskataloget revideres hvert år i september, så hun vil 
fremadrettet deltage i vores (BNR) december-møder.  
 
 
Borger- og Netværksrådet udtaler: 
Indsatskatalog 2019 er taget til efterretning. 
 
Borger- og Netværksrådet 
Den. 5. december 2018 
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 4. Evt. 
 

Flemming ønsker at vide, om der er én fra Vejle Kommune, som kunne have 
lyst og tid til at deltage i planlægningen af Sindets dag 2019.  
 
Birthe giver det videre til CSR, og Irena giver Flemming besked.  
 

  
 

 
Der er kaffe og kage på dagen. 

 
 
 

 


