Beskæftigelsesudvalget

Punkt 4.

Godkendelse af Nye Fælles Veje - 2. behandling
2018-036204
Skoleudvalget, Ældre –og Handicapudvalget, Familie –og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget
indstiller, at Byrådet godkender Nye Fælles Veje, som er tilrettet på baggrund af indkomne høringssvar, og
at forvaltningerne samarbejder videre med omsætning af den fælles strategi med inddragelse af relevante
samarbejdsparter
at forvaltningerne ved årsskiftet 2019/2020 i samarbejde med relevante samarbejdsparter præsenterer
opfølgning på den fælles strategi

Beslutning:
Anbefalet mhp. oversendelse til byrådets behandling.
Familie- og Socialudvalget anbefalede tilsvarende indstilling på møde den 26.10.18 til oversendelse til
byrådets behandling.
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Sagsbeskrivelse
Ældre- og Handicapudvalget, Skoleudvalget, Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget
godkendte på deres møder i juni 2018, at forvaltningernes forslag til fælles strategi på det specialiserede
område: Nye Fælles Veje blev sendt i høring i relevante MED-udvalg, Handicaprådet, Ungebyrådet samt
relevante interesse – og brugerorganisationer.
Forslag til strategi blev udarbejdet på baggrund af en temaaften ultimo januar 2018, hvor Byrådet,
nøglemedarbejdere og interesse – og brugerorganisationer drøftede og kom med input og ideer til
strategiens 4 temaer: Fra Service- til udviklingstænkning, tidlig indsats, styrket målsætning og opfølgning og
sammenhængende indsatser.
Det udarbejdede materiale har været sendt i høring i perioden juli, august og frem til d. 21. september 2018.
Høringsprocessen er nu afsluttet, og der er modtaget i alt 11 høringssvar. Høringssvar er vedlagt
indstillingen som bilag. Der er yderligere udarbejdet et skema med oversigt over høringssvarene og
forvaltningernes bemærkninger hertil som også er vedlagt bilag.
Ændringer som følge af høringssvarene
Forvaltningerne kvitterer for høringssvar. Det konstateres, at der er en bred og positiv opbakning til en fælles
strategi på det specialiserede område, suppleret med flere konkrete forslag til ændringer og overvejelser.
Flere af høringssvarene har kommentarer og spørgsmål til, hvordan strategien placerer sig i forhold til de
øvrige strategier, der arbejdes med.
Der efterspørges yderligere præsentation af, hvordan omsætning af strategien forventes at blive. Desuden
fremhæver flere høringssvar også, at målgruppen for strategien kan præciseres, og flere har kommenteret
på afsnittet omhandlende opfølgning og evaluering på strategien. Se i øvrigt bilag, hvor der er en skematisk
oversigt over alle høringssvar og forvaltningernes bemærkninger hertil.
Enkelte kommentarer har givet anledning til mindre ændringer i strategiens tekster, og strategiens placering i
forhold til forvaltningernes øvrige strategier er nu også præciseret i forord til strategien. Det er således
præciseret, at Nye Fælles Veje er en fælles overordnet paraplystrategi på det specialiserede område.
Desuden er strategiens første tema ændret fra ”Fra servicetænkning til udviklingstænkning” - til ”Styrket
udviklingstænkning”.
Flere høringssvar kommenterer på egentlige lovgivningsmæssige rammer fx begrænsninger i
kommunikation og udvekling af oplysninger mellem professionelle og opfølgning med krav om mere
dokumentation. Udmøntning af strategien vil have fokus på gode overgange og godt samarbejde, hvilke er
forvaltningernes mulighed for at minimere de udfordringer, der ofte opstår i samarbejde på tværs.
Præcisering af målgruppen for strategi på det specialiserede område, og hvordan strategien placerer
sig i forhold til andet strategiarbejde
Nye Fælles Vejes udspring er oprindelig en stigende efterspørgsel og dermed stigende udgifter på det
specialiserede voksenområde. Der ses imidlertid så mange parallelle og sammenhængende udfordringer på
hele det specialiserede område, at forvaltningerne med fordel kan igangsætter indsatser – og sammen med
borger og netværk – inden for rammer af en fælles overordnede strategi.

Beskæftigelsesudvalget

Møde den 30.10.2018
kl. 09.00

Side 2 af 4

Beskæftigelsesudvalget
Det vil på den måde være muligt at udvikle nye og bedre sammenhængende indsatser på tværs, opnå fælles
linje og kontinuitet i de indsatser vi ønsker og skal iværksætte over for børn som bliver unge, voksne og
ældre.
Nye Fælles Veje skal på den måde ses som en fælles overordnede strategiparaply på det specialiserede
område, og andre strategier i de tre forvaltninger fx udviklingsstrategierne for udsatte voksne og for børn,
unge og familier tilknyttes som bl.a. udmøntning og retning på de enkelte områder.
Hvad skal der ske – Prøvehandlinger sættes i gang
Når strategien har været i behandling og er vedtaget udarbejdes forslag til en egentlig omsætningsplan.
Omsætningsplan forelægges de relevante politiske fagudvalg.
En væsentlig tilgang til omsætningen vil være ”prøvehandlinger”, med udgangspunkt i konkrete sager. Der vil
dog også blive udarbejdet en mere strategisk omsætningsplan samt et overblik over hvilke formelle
mødefora der er og er brug for mellem forvaltningerne, for at styre og udvikle på omsætningen af strategien.
For at sikre en høj grad af inddragelse og sammenhæng på tværs af forvaltningerne i omsætning af
strategien, arbejdes der med, at nedsætte et overordnet rådgivende udvalg med repræsentanter fra de 4
politiske udvalg, Handicaprådet og evt. andre relevante interessenter. Udvalget tilstræbes etableret i henhold
til den kommunale styrelseslov § 17 stk. 4.
Opfølgning og evaluering af Nye Fælles Veje
Der gøres status på strategi ved årsskiftet 2019/2020, hvor de 4 politiske udvalg samt Handicaprådet vil blive
orienteret om omsætning og konkrete erfaringer og udvikling.

Tidsplan:

FL 1. behandling
Udvalg 1.
behandling
Høring MED +
Handicapråd (23/9 +
Ungebyråd (14/) +
deltagere fra
temaaften
FL 2. behandling
Udvalg 2.
behandling
Magistrat
Byråd

FSU
23. maj
22. juni

BSU
23. maj
22. juni

ÆHU
5. juni
13. juni

SKU
24. maj
19. juni

22.juni – 21.
september

22.juni – 21.
september

22.juni – 21.
september

22.juni – 21.
september

10. oktober
26. oktober

10. oktober
30. oktober

9. oktober
24. oktober

11. oktober
22. oktober

12. november
26. november

12. november
26. november

12. november
26. november

12. november
26. november
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Bilag:
2018 Nye fælles veje_24s_opslag_011018
Tilbagemelding på høringssvar. Bilag til 2. behandling
Samlet høringssvar - Fælles Veje
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