FÆLLES STRATEGI PÅ DET
SPECIALISEREDE OMRÅDE

BUDGET ’18
Fortsat tilgang
af borgere på det
specialiserede
område kalder på
samarbejde om
nye løsninger

For at imødegå det økonomiske pres, der opleves på det
specialiserede område, skal der formuleres en fælles og
sammenhængende strategi på tværs af forvaltningerne i
Aalborg Kommune.
Det anbefales at afsættet for den fælles strategi bliver de
fire strategiske fokuspunkter nedenfor, som fra politisk
side blev fremhævet under budgetseminaret. Dermed
kommer de til at udgøre en fælles ramme for udviklingen
af det specialiserede område i Aalborg Kommune.

Tidlige indsatser
til servicelovsydelser
Fokus skal i højere grad rettes mod
Med en fælles strategidgifter
på det spetidlig opsporing. Dette blandt ancialiserede område ønskes fokus
det for at støtte forældre til børn
rettet mod individuelle indsatser,
med handicap, så børnene på den
der på mindst muligt indgribenmindst indgribende måde kan opnå
de måde kan sikre borgerne øget
øget selvhjulpenhed.
selvhjulpenhed.

Overgangene fra barn til ung og
fra ung til voksen skal opleves som
nænsomme.

Tænkning fra rettighed til udvikling
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Borgerne skal hjælpes til at opnå
overblik over støttemulighederne
gennem et helt livsforløb.

115

200

115100=R2013 (2015-priser)
180
Index
160
110
140
120105
100
80100
95

013

2014

2015

2016

2015

dget
gifter

(2015-priser)

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

Budget
2013 2014 2015 2016 2017
Udgifter
Budget
115
Udgifter (uden effekt af handleplan)
Index 100=R2013 (2015-priser)
Udgifter (faktiske)

110

2018

Effekt af handleplan

013 (2015-priser)

2014

2018

Ældre- og
Handicapforvaltningen

Budget
Udgifter

2017

2013

105
100
95
2013

2014

Udgifter (uden effekt af handleplan)
Udmøntning
af strategien
Udgifter (faktiske)
Udmøntningen af den fælles strate110 gi på det specialiserede område skal
ske med tæt inddragelse af borgere
105 og øvrige interessenter. De inviteres
til at komme med forslag til, hvordan
100 der kan arbejdes med de forskellige
strategiske fokuspunkter.
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Forenklet sagsbehandling og koor- 110Der skal sammen med borgerne
måde skabes der grundlag
opstilles klare mål og følges tæt op
dinerede indsatser skal sikre sam160for at
105på indsatserne.
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140
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til at måle effekterne af de enkelservicelovsydelser
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På baggrund af udviklingsprocessen forventes det, at øvrige politikker og strategier på området bliver
rettet til i forhold til den nye fælles
strategi.

