Høringspart

Høringssvar

AMU-BFA, FB. Drøftet på møde d.
14. august 2018.

Generel opbakning til retningen i
den nye strategi.

Forvaltningernes
bemærkninger

-

Hvordan placerer strategien
sig ift. forvaltningernes
øvrige strategier? Hvem er
målgruppen mere præcis
for strategien?

-

Hvem er ansvarlig for
omsætning af strategien
samt der savnes
manglende anvisninger for
omsætning ved
medarbejdere

-

Hvordan evalueres
strategien og strategiens
temaer

Der gøres status på strategi ved
årsskiftet 2019/2020. Se
sagsfremstilling.

Temaet fra
servicetænkning til
udviklingstækning foreslås
ændret til ”styrk
udviklingstænkningen”

Det fremhæves at anvendelse af
begrebet udviklingstænkning
indikerer, at forvaltningerne ikke
allerede i dag arbejder med
udviklingsstænkning. Temaet er
ændre til Styrk
udviklingstænkningen.

-

-

Redaktionelt: Konkrete
forslag til ændring af tekst
under temaet styrket

Der er redegjort for dette i
sagsfremstillingen, Det fremgår
desuden nu af strategiens forord,
at strategien er overordnet.
Efter godkendelse af den
reviderede strategi udarbejdes en
plan for omsætning af strategien,
som forelægges de relevante
politiske fagudvalg. Endvidere
arbejdes der for etablering af et
rådgivende § 17 stk. 4 udvalg. Se
kommentarer efter gennemgang
af høringssvar.

De konkrete forslag til
tekstændringer er indarbejdet i
den reviderede strategi og der er
foretaget redaktionel ændring af

målsætning og opfølgning
amt også substans ift.
manglende afspejling i
afsnittet ”Derfor vil vi”

teksten til temaet styrket
målsætning og opfølgning.

Handicaprådet: Drøftet på møde d. Der gives ros for den tidlige
brugerinddragelse fx invitation til
23. august 2018
temaaften.
De 4 temaer er vigtige og
indeholder mange positive tiltag og
ideer.
-

Der er i praksis langt fra de
fine ord til handling

-

Med det kommende budget
er det svært at se, hvordan
strategien kan realiseres

-

Det er vigtigt at tiltagene
omsættes til
hverdagspraksis

-

Handicaprådet ønsker
løbende orientering om

Efter godkendelse af den
reviderede strategi udarbejdes en
plan for omsætning af strategien,
som forelægges relevante
politiske fagudvalg. Endvidere
arbejdes der for etablering af et
rådgivende § 17 stk. 4 udvalg. Se
uddybning her af efter
gennemgang af høringssvar.

Det er politisk besluttet at der
skal arbejdes med strategien,
hvorfor det også effektueres og
skabes rum for muligheder.
Omsætning af strategien
forventes omsat i en begyndelse
med en række prøvehandlinger,
som netop har afsæt i forskellig
hverdagspraksis.

Der gøres status på strategi ved
årsskiftet 2019/2020. Se

implementering af
strategien samt en
evaluering/effektmåling
efter 1-2 år

LMU Uddannelseshusets
Jobcenter (ikke høringsberettiget)

Giver ikke anledninger til
ændringer i strategien, da regler
Problematiserer
og rammer for samarbejde og
udfordringer ved udveksling
udvekling er fastsat
af oplysninger
lovgivningsmæssigt.
Medarbejdersiden ønsker
at kommunikationsveje skal
være i fokus mhp.
udmøntning af strategien

Positiv opbakning.
-

AMU: for skoler. D. 31. august
2018

kommentarer efter gennemgang
af høringssvar.

Positiv tilkendegivelse ift. at Aalborg
Kommune arbejder med at finde
nye veje på det specialiserede
område.
Udtrykker forventning om, at
investeringen ikke finansieres fra de
berørte områder før der er råderum.
-

AMU- JYA, FB. D. 23. august

Der udtrykkes undren ift. at
STU ikke indgår særskilt
Redaktionelt:
Korrekturlæsning særligt ift.
FGU-afsnittet

Positiv ift. at det i strategien fremgår
at beskæftigelse og en

Nye fælles veje er målrettet alle
børn og unge, der modtager en
specialiseret indsats. I strategien
nævnes ingen konkrete tilbud.
Unge i STU-forløb er således
omfattet af målgruppen for
strategien.

2018

AMU-SA, FB: drøftet på møde d.
3. september 2018.

resurseorienteret tilgang er vigtigt.
-

Det anbefales ift.
udmøntningsdelen at dette
dagsordensættes i de
involverede forvaltninger.

Efter godkendelse af den
reviderede strategi udarbejdes en
plan for omsætning af strategien,
som forelægges relevante
politiske udvalg. Endvidere
arbejdes der for etablering af §
17 stk. 4 udvalg. Se
kommentarer efter gennemgang
af høringssvar.

-

Redaktionelt:
Korrekturlæsning ved
afsnittet om FGU

De konkrete forslag til rettelser er
indarbejdet i den reviderede
strategi.

Opbakning om temaer og henleder
opmærksomheden på
-

-

FMU, FB. Drøftet på møde d. 11.
september 2018.

Giver ikke anledning til ændringer
i strategien

Den specialiserede
arbejdsopdeling udfordrer
en konkret udmøntning af
strategien
Strategien og det allerede
gode samarbejde
forvaltningerne imellem er
et godt afsæt for at styrke
samarbejdet mellem
afdelinger

FMU anbefaler at de indkomne
høringssvar bringes videre i et
samlet høringssvar fra Familie – og
Beskæftigelsesforvaltningen.

Giver ikke anledning til ændringer
i strategien.

AMU-H, ÆH. D. 23. august 2018

Enighed om at det er et godt oplæg
med gode tanker, hvor handling og
involvering på tværs er vigtigt
-

Det ses at oplægget mest
retter sig mod borgere, der
kan blive uafhængig af
offentligt forsørgelse, og
ikke de borgere, der altid vil
være afhængig af højt
specialiserede indsatser

Beskæftigelse, aktivering og
lignende – og uanset på hvilke
betingelser – ses som et bidrag til
borgers trivsel. At føle sig som en
del af fællesskabet, er for langt
de fleste menneske essentielt og
det, der forsøges tydeliggjort med
strategiens temaer og
omsætning. Beskæftigelsesaktivitetsrettede muligheder,
også for borgere med nedsat
arbejdsevne og/eller på
pensioner, vil ofte også have stor
betydning for den enkelte borgers
samlede trivsel.

-

Under temaerne ”den
tidlige indsats og
opfølgning og
sammenhæng” er der
konkret forslag om fælles
indgang på børneområdet

Der er ”fælles” indgange på
børneområdet i FB´s 4
Familiegrupper eller
Specialgruppen, hvor
modtagelser tager i mod
henvendelser fra borgere.
Modtagelserne holder møder på
tværs mhp. at sikre ensartethed
og god praksis.

-

Hyppigere opfølgning
medfører yderligere
dokumentation, hvorfor der
bør ses på dette i praksis

Intentionen med at følge
hyppigere op på iværksatte
indsatser er, at styrke output af
de indsatsmål der arbejdes med.
Det forventes således, at der i
begyndelsen kan være mere
arbejde bl.a. med dokumentation
– men også mindre behov for
opfølgning og dokumentation på
længere sigt, da investeringer
med mere målrettede indsatser
herunder opfølgning – gør at der

arbejdes mere målrettet og med
mere vellykkede indsatser.

LMU-MYN, ÆH.
Drøftet på møde 6. september
2018.

Strategien hilses velkommen, og er
i linje med den måde, der arbejdes
allerede nu. Der er positive og
spændende tanker i projektet.

Giver ikke anledning til ændringer
i strategien.

Særlig godt med
sammenhængende indsatser, hvor
der ses et stort udviklingspotentiale.

BHOV

Meget omfattende høringssvar med
fokus på børn med særlige behov.
Der henvises til strukturelle forhold i
samfundet, temaer i strategien samt Der henvises bl.a. til de
aktuelle udfordringer og
kommunale serviceniveauer.
beslutninger omkring aflastning –
herunder kørsel.
Der er ønske om at ændre
sætningen på side 9 (derfor vil vi
skabe motivation for forandring og
give borgerne mere ansvar for eget
liv) til ”give borgerne
medbestemmelse i eget liv”.
-

Ønske om en fælles
handleplan på tværs.

Er ændret.

Under temaet ”Styrket
målsætning og opfølgning”
præsenteres et fokus på at styrke
og udvikle samarbejdet med
borgeren på tværs af kommunale
afdelinger, og med andre
sektorer om omsættelige fælles
mål. Det konkrete ønske tages
med i det fremadrettede arbejde
– herunder de prøvehandlinger,
der snarest skal iværksættes.

OMU-CFTF, FB. Drøftet på møde
d. 7. september 2018.

Tilslutning og opbakning i pointer i
høringssvaret fra AMU-BFA.
-

Det fremgår ikke klart
hvorvidt strategien er
målrettet borgere eller
medarbejdere. Særlig
under temaet ”Styrket
målsætning og opfølgning”,
hvor formuleringer kan give
indtryk af, at det er den
indsats som borgeren gør,
som der skal formuleres
styrket målsætning for.

Strategien er overvejende rettet
mod medarbejdere. Jf. forord
skal strategien præge de
fagprofessionelles tilgang til
borgere, de tilbud vi har i
kommune og samarbejdet om og
med borgerne. Strategien
præsenterer således retning på
de fremadrettede indsatser, som
naturligvis involverer borgerne.
Høringssvaret giver ikke
anledning til redaktionelle
ændringer.

