FÆLLES UDVALGSSEMINAR
FOR 6-BYERNE
FREDAG D. 8. APRIL 2016 I ODENSE
Udvalgsseminaret foregår på DOK5000, Teatersalen, Havnegade 18, 1. sal, Odense C

Tilmelding senest den 15. marts l Lissi Linnea Knudsen på llkn@odense.dk.
Pris 800 kr. pr. lmelding. Regningen sendes e&er seminaret.

www.odense.dk

Programmet
Hovedtemaet for det fælles udvalgsseminar i 2016 er handicapområdet og det paradigmeski&e området pt. undergår.
Mange kommuner arbejder i dag med at ændre den socialpædagogiske lgang l borgere
med handicap. Ski&et fra kompensa on og omsorg l (re)habilitering med fokus på øget grad
af mestring af eget liv, borgeren som medskaber i sociale fællesskaber og med ak v inddragelse af borgerens netværk bliver omtalt som et paradigmeski&e. Men hvad består paradigmeski&et af, hvorfor er det nødvendigt, og hvordan vil borgerene opleve det?
Vi skal som optakt l gruppedrø&elser høre om udviklingen set fra Socialministerens stol, fra
forskerverdenen og fra den kommunale praksis.
Målet er at inspirere l en levende debat på tværs af 6-byerne; en debat som kan bidrage l
udviklingen af området.

E&ermiddag
12.00-13.00

Frokost inkl. Pause

13.00-13.45

Nye rammer for handicapindsatsen - fokus på ressourcer og
muligheder
Oplæg v/ Social– og Indenrigsminister Karen Ellemann-Jensen
Debat og spørgsmål fra deltagerne e&er oplægget.

13.45-14.00

Pause og kaﬀe

14.00-14.45

Tre bud på nye ltag i den kommunale praksis
Arbejdet med en masterplan. Eksempler på den nye treklang: borger,
myndighed, lbud v/BriHa Mar nsen, Social- og lbudschef, Esbjerg

Formiddag

Kommune
9.00-9.30

Ankomst. Kaﬀe, te og let morgenbord

9.30-9.45

Velkomst og introduk on l dagen

Når Conny ﬂyHer for sig selv…., den rehabiliterende lgang og
borgere med handicap v/Kim Bøg, Ældre- og Handicapchef, Odense
Kommune.

v/ rådmand Brian Skov Nielsen, Odense Kommune
9.45-10.15

Kulturændring på baggrund af et styrket samarbejde mellem borger, ud
fører og myndighed. v/ rådmand Thomas Krarup og Projektchef Sólgerð
Torp, Aalborg Kommune.

Rammer og udfordringer for kommunernes handicapindsats
i et historisk perspek v: Behov for et paradigmeski&e?
Oplæg v/ SFI-forsker Steen Bengtsson
14.45-15.45

10.15-10.45

Rehabilitering/habilitering for borgere med handicap? Et bud
på det nye paradigme.
Oplæg v/ Claus Vinther Nielsen, forskningschef, professor

10.45-11.30

Temadrø&elser i grupper
Grupperne vil blive opdelt i poli kergrupper og embedsmandsgrupper.

11.30-12.00

Præsenta on af status på arbejdet med 6-by-målene på grupperne borgere med hjerneskade og borgere med udviklings
hæmning.
Oplæg v/ formændene for netværksgrupperne Jens Mar n SleFng
og Marie Elmgreen Nielsen, Aalborg Kommune og Anne E. Hegelund,
Randers Kommune.

Gruppedrø&elser om input fra dagen og input l fremadreHet
arbejde i 6-byerne
Grupper som

15.45-16.00

dligere. Afrapportering i plenum fra grupperne

Tak for i dag
v/ rådmand Brian Skov Nielsen, Odense Kommune

