Beskæftigelsesudvalget

Punkt 4.

Godkendelse af høringsgrundlag til "Nye Fælles Veje" - 1. behandling
2018-036204
Skoleforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
indstiller
At Skoleudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Familie- og
Socialudvalget godkender høringsteksten til strategi på det specialiserede område: Nye Fælles Veje
At udkast til Nye Fælles Veje sendes i høring i relevante MED-udvalg, Handicaprådet, Ungebyrådet
og deltagere fra temaaften vedrørende Nye fælles Veje i perioden 25. juni til 21. september

Beslutning:
Godkendt med henblik på, at indstillingen sendes i høring, og herefter til 2. Behandling i Familie- og
Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Skoleudvalget forud for
fremsendelse til byrådets behandling, forventelig den 12.11.18.
Kristoffer Hjorth Storm var fraværende.
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I forbindelse med processen omkring Budget 2018, præsenterede både Skoleforvaltningen, Ældre- og
Handicapforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen stigende udgifter på det specialiserede
område. Årsagen var og er, at flere borgere har fysiske og psykiske udfordringer, som medfører et stigende
behov for specialiserede indsatser som fx bostøtte, specialundervisning og botilbud.
Forligspartierne bad i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018 de tre forvaltninger om i samarbejde, at
udvikle en fælles overordnet strategi på det specialiserede område kaldet Nye Fælles Veje. Den
overordnede ambition med strategien er at understøtte borgere med særlige behov, til i videst muligt omfang
at blive selvhjulpne. Udgangspunktet for processen var følgende 4 temaer, som forligspartierne
indledningsvis havde godkendt:





Fra Service- til Udviklingstænkning – fordi vi vil understøtte borgerne til øget selvhjulpenhed
Tidlig indsats – fordi vi med tidlig opsporing og indsats kan undgå at udfordringer vokser sig for store
Styrket målsætning og opfølgning – fordi vi sammen med borgerne vil opstille klare mål og følge
målopfyldelsen tæt
Sammenhængende indsatser – fordi borgerne er bedst tjent med kommunale indsatser der
understøtter enslydende mål

Processen frem til nu
I januar 2018 inviterede de tre forvaltninger Byrådet, brugerorganisationer, Handicaprådet og
nøglemedarbejdere til en temaaften, hvor de 4 temaer blev drøftet og udfoldet. Konsulentfirmaet Muusmann
stod for proces og opsamling på aftenen. Referater fra aftenen har været tilgængelig på en hjemmeside,
som deltagerne på temaaftenen har haft adgang til. På baggrund af opsamlingsnotat fra Muusmann og
øvrige input fra temaaftenen, har en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de tre forvaltninger udarbejdet
udkast til Nye Fælles Veje, som nu sendes i høring. Ud over konkrete input til de fire temaer, har forslagene
fra temaaftenen medført, at overskriften på tema 1 er ændret fra ”Fra rettighed til udviklingstænkning” til ”Fra
service- til udviklingstænkning”.
Omsætning af Nye fælles Veje
Nye Fælles Veje er en overordnet strategisk retning. Der forestår således et arbejde i de enkelte
forvaltninger, med at viderebehandle og omsætte den strategiske retning på de respektive ressortområder.
Omsætning vil ske i tæt dialog med borgerne. Dels i fht prøvehandlinger i de konkrete borgerforløb der er i
forvaltningerne og dels ved udvikling af nye tilbud og tilgange idet Handicaprådet og andre interessenter
efter behov vil blive hørt og inddraget i den videre udvikling og omsætning af strategien. Udvalgene vil
modtage en status på omsætning af strategien medio 2019.
Tidsplan
FL 1. behandling, FB
FL 1. behandling, SKU
FL 1. behandling, ÆH
ÆHU 1. behandling
SKU 1. behandling
BSU 1. behandling
FSU 1. behandling
Høring MED-system
Høring Ungebyråd
Høring Handicapråd
FL 2. behandling, ÆHU
FL 2. behandling, FB
FL 2. behandling, SKU
SKU 2. behandling
ÆHU 2. behandling
FSU 2. behandling
BSU 2. behandling
Magistrat
Byråd

Beskæftigelsesudvalget

23. maj
24. maj
5. juni
14. juni
19. juni
22. juni
22. juni
25. juni - 21. september
14. august
23. august
9. oktober
10. oktober
11. oktober
23. oktober
24. oktober
26. oktober
30. oktober
5. november
12. november
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Bilag:
Nye fælles veje
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