Program for temaaften
Formål
Deltagerne giver input til udmøntning af de strategiske fokusområder – potentiale,
væsentlige aktiviteter, forudsætninger og opmærksomhedspunkter.
Der lægges vægt på:
▶ Deltagerinddragelse
▶ Gruppedrøftelser og plenumopsamlinger
▶ Strukturerede opsamlinger på input.

Program skitse
18.30 - 18.35	Velkomst ved Borgmester
– baggrund for tiltag og formål med temaaftenen
18.35 - 19.00	Rammen: De fire fokusområder kort fortalt.
Aftenens indhold, proces og ønskede resultater
19.00 - 20.00	Tema 1: Hvad ligger der i de fire fokusområder – og er det de rigtige?
Deltagerne drøfter de fire fokusområder i grupper og kommer
med forslag til præciseringer og/eller justeringer.
En sekretær i hver gruppe samler op undervejs og giver en kort
tilbagemelding i plenum.
20.00 - 20.15

Pause

20.15 - 21.00	Tema 2: Hvordan skal de fire fokusområder udmøntes?
Grupperne giver input til, hvordan strategien kan udmøntes i
forhold til hver af de fire strategiske fokusområder
21.00 – 21.20	Paneldebat med rådmændene:
Tina French Nielsen, Skoleforvaltningen
Mai-Britt Iversen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Jørgen Hein, Ældre- og Handicapforvaltningen
21.20

Afrunding og tak for i dag ved Borgmester

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Skoleforvaltningen
Ældre- og Handicapforvaltningen
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Nye fælles veje på det specialiserede område
– Skole, Social, Handicap

Nye fælles veje på det specialiserede område
– Skole, Social, Handicap

Udfoldelse af en fælles strategi for det
specialiserede område

For at imødegå det økonomiske pres, der opleves på det specialiserede socialområde, skal der formuleres en fælles og sammenhængende socialstrategi på tværs
af forvaltningerne i Aalborg Kommune. Det anbefales at afsættet for Socialstrate
gien, 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 socialområde i Aalborg Kommune.

Temamøde

Med temaaftenen ønsker Byrådet at inddrage relevante interessenter i processen
med den nye strategi. Byrådet forventes at vedtage den færdige strategi i foråret
2018.

Fokusområder
Fra rettigheds- til udviklingstænkning
Med den fælles strategi på det specialiserede område ønskes fokus rettet mod
individuelle indsatser, der på mindst muligt indgribende måde sikrer borgerne øget
selvhjulpenhed. Der skal skabes tillid gennem betydelig borgerinddragelse. På den
måde skabes der grundlag for at afstemme forventninger mellem borgeren og
kommunen i forhold til de faktiske muligheder og det eksisterende serviceniveau.

Med afsæt i de fire strategiske fokuspunkter planlægges en inddragende proces.
I den forbindelse skal borgere, pårørende, medarbejdere (repræsenteret af MED-
organisationen), politikere, Handicapråd m.fl. inviteres til at komme med input til
den nye strategi gennem afholdelse af en workshop.
Der vil blive tale om en hurtig proces, som skal sikre, at det nye byråd i begyndelsen af 2018, kan kvalificere og godkende det endelige udkast til den fælles strategi
på det specialiserede område i Aalborg Kommune.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist fredag den 19. januar 2018
Https://familie.nemtilmeld.dk/67/

KLIK HER
Sted

Tidlige indsatser

Comwell Hvide Hus Aalborg

Fokus skal i højere grad rettes mod tidlig opsporing. Dette blandt andet ved at
støtte forældre til børn med handicap, så børnene på den mindst indgribende
måde kan opnå øget selvhjulpenhed.

Tidspunkt

Sammenhængende indsatser
Forenklet sagsbehandling og koordinerede indsatser skal sikre sammenhængende
forløb på tværs af funktioner og forvaltninger. Overgangene fra barn til ung og
fra ung til voksen skal opleves som nænsomme. Borgerne skal hjælpes til at opnå
overblik over støttemulighederne gennem et helt livsforløb.

Styrket målsætning og -opfølgning
Der skal sammen med borgerne opstilles klare mål og følges tæt op på indsatserne. Ved samtidig at udvikle metoder til at måle effekterne af de enkelte indsatser
opnås grundlag for en mere målrettet støtte – med andre ord fokus på effekter.

Online
tilmelding

Mandag den 29. januar 2018
Kl. 18.30-21.30

Deltagere
Der forventes at deltage ca. 150 personer, bestående af byråd, direktører,
afdelingschefer, MED repræsentanter/medarbejdersiden, lokale ledere,
sekretariater, organisationer, konference ledelse og administration.

Forplejning
Der serveres kaffe, kage og frugt.

