Referat
Aalborg Byråd
Familie- og Socialudvalget
Mødet den 26.10.2018 kl. 09.00 - 13.00
Mødelokale i stuen, Familieplejen, Vejgaard Bymidte 12

AALBORG BYRÅD

Indholdsfortegnelse

Åben
1

Godkendelse af dagsorden

1

2

Temamøde - Introduktion til Familieplejen og Visitationen

3

3

Orientering om forstærkede indsatser i plejefamilier

6

4

Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2018-2020

9

5

Godkendelse af økonomirappportering pr. 30. september 2018 for Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen

13

6

Godkendelse af Nye Fælles Veje - 2. behandling

17

7

Orientering om fritidstilbud for børn og unge tilknyttet specialafdeling på Vester Mariendal
Skole fra august 2019

21

8

Orientering om Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2018

24

9

Orientering fra Rådmand og direktør

27

10

Eventuelt

29

13

Godkendelse af referat

30

Lukket
11

Orientering fra Rådmand og direktør - lukket

12

Eventuelt - lukket

Familie- og Socialudvalget

Tid

Fredag 26. oktober 2018, kl. 09.00

Sted

Mødelokale i stuen, Familieplejen, Vejgaard Bymidte 12

Afbud

Til stede

Vibeke Gamst, Anne Honoré Østergaard, Anna Kirsten Olesen, Mai-Britt Iversen, Tobias
Bøgeskov, Søren Kusk, Christina Halkjær

Øvrige
deltagere

Leder af Familieplejen Christina Tange deltager ved Tema om Familieplejen og Visitationen
samt Orientering om den forstærkede indsats i Familieplejen. Teamleder Lene Brink
deltager ved Tema om Familieplejen og Visitationen.

Øvrige
oplysninger

Familie- og Socialudvalget

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
På baggrund af spørgsmål fra Vibeke Gamst om inhabilitet i dagsordenens pkt. 4, omdelte forvaltningen notat af
26.10.18 om udvalgsmedlems habilitet i en konkret sag, som konkluderer, at Vibeke Gamst er habil i
behandlingen af punktet.
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Bilag:
Spørgsmål om et udvalgsmedlems habilitet i en konkret sag
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Punkt 2.

Temamøde - Introduktion til Familieplejen og Visitationen
2017-001542
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie-og Socialudvalgets orientering, information
om Familieplejen og Visitationen til Socialudvalgets temamøde den 26. oktober 2018.
Leder af Familieplejen Christina Tange og Teamleder Lene Brink deltager under punktet.
Beslutning:
Til orientering.
Familie- og Socialudvalget takker for en fin og grundig gennemgang af området.
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Sagsbeskrivelse
Familieplejen og Visitationen udgør Aalborg kommunes anbringelsesspeciale og er en tværgående funktion.
Familieplejen og Visitationen visiterer og matcher, i samarbejde med myndighedsrådgiver, børn og unge i
alderen 0-23 år til døgnanbringelse/aflastningstilbud i enten en familiepleje eller på døgninstitutioner og
opholdssteder. Samtidig understøtter de anbringelser og aflastningsforløb ved at yde løbende supervision,
råd og vejledning til aflastningsfamilier og plejefamilier. Ligeledes står familieplejen for at rekruttere
plejefamilier. Den generelle godkendelse sker ved henvendelse til Socialtilsynet, der godkender og fører
tilsyn med generelt godkendte plejefamilier. Visitationen og Familieplejen har konkrete opgaver og
understøttende opgaver både før, under og efter en anbringelse af et barn eller ung, og Visitationen og
Familieplejen inddrages altid så tidligt i et anbringelsesforløb som muligt. Ligeledes drives den Sociale
Døgnvagt af Familieplejen og Visitationen.
I Familieplejen og Visitationen er der ansat 23 medarbejdere, som har til huse sammen med Familiegruppe
Øst i Vejgård Bymidte.
Socialchef Hanne Manata indleder med en overordnet præsentation af området. Herefter følger Visitationens
og Familieplejens leder Christina Tange Holmberg og teamleder Lene Brink Christensen med en
præsentation af hvilke opgaver Familieplejen og Visitationen konkret løser, der vil indgå relevante cases
således udvalget får et indblik heri.

Dias vedhæftes dagsorden til Socialudvalgets Temamøde.
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Bilag:
2018-009802-14 Dias intro Familieplejen og Visitationen oktober 2018
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Punkt 3.

Orientering om forstærkede indsatser i plejefamilier
2017-001542
Familie-og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie-og Socialudvalgets orientering, at
Familieplejen og Visitationen pr. 1. september 2018 tilbyder forstærkede indsatser i plejefamilier.
Leder af Familieplejen Christina Tange deltager under punktet.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune har fortsat et ønske om at benytte plejefamilier ved langt de fleste anbringelser, dette
fremgår også, af den vedtagne Udviklingsstrategi, hvor visionen er, at børn og unge skal have en opvækst i
hverdagsmiljøer. Udviklingsstrategien bygger på forskning, der viser, at udsatte børn og unge klarer sig
bedre, hvis de får mulighed for at vokse op under så almindelige forhold som muligt. Dette er også gældende
for de børn og unge der har særlige behov og som i perioder af deres anbringelse i en plejefamilie har behov
for en fleksibel og særlig udvidet understøttende indsats for at kunne forblive i en ordinær plejefamilie, eller
børn som er anbragt i en kommunal plejefamilie fremfor på institution. En særlig fleksibel og forstærket
indsats kan dermed være med til at forhindre sammenbrud, etablere udvikling for barnet, samt foretage en
eventuelt grundigere analyse af anbringelsen med henblik på at vurdere om formålet hermed sikres.
Desuden er der behov for, at Aalborg Kommune fortsat er en attraktiv samarbejdspartner for plejefamilierne.
Familieplejen og Visitationen skal derfor også være med til at understøtte barnets anbringelse i en
plejefamilie via forskellige indsatser og ydelser fra Familieplejens konsulenter. Langt de fleste anbringelser i
plejefamilier kan understøttes inden for den ramme, der er for supervision og uddannelse. Alle plejefamilier
får en ydelse jf. servicelovens – som tilsiger ”supervision efter behov” i henhold til Servicelovens § 66a stk. 4.








Basis for fuldtidsplejefamilier:
Fuldtidsplejefamilier får en basis ydelse bestående af konsultation ca. 4 til 7 gange årligt. Heri indgår
deltagelse af familieplejekonsulenten i opfølgningsmøde 1 x årligt i opfølgningsmøde og 2 x årligt, når
barnet er fyldt 15 år. På baggrund af oplysningerne fra konsultationerne og opfølgningsmødet
udarbejdes en sagsfremstilling for vederlagsgenfastsættelse. Sagsfremstillingen sendes til ”Intern
visitations- og vederlagsudvalget” for afgørelse.
Desuden konsulterer og vejleder Familieplejekonsulenten plejefamilien i udarbejdelsen af ICS
statusrapporten, som er en særlig model for udredning i børnesagen.
Familieplejekonsulenten udarbejder ”udviklingsplaner” i forhold til indsatsen hos plejefamilien. Dette kan
være på temaer for at understøtte plejefamiliens kompetencer, eller temaer for at understøtte
handleplanen for plejebarnet.
Alle aflastningsplejefamilier får en basis ydelse bestående af konsultation 2 x årligt.
Familieplejekonsulenten deltager 1 x årligt i opfølgningsmøde. Hvis der er væsentlige ændringer, skal
vederlaget vurderes på baggrund af oplysningerne fra konsultationerne og opfølgningsmødet, og der
udarbejdes en sagsfremstilling til ”Intern visitation- og vederlagsudvalget”.
Udarbejdelse af kontrakter og opsigelser

På baggrund af Udviklingsstrategien for børn, unge og familier har der været nedsat en arbejdsgruppe
bestående af ledelsesrepræsentanter og medarbejdere fra Familieplejen og Visitationen. Socialafdelingens
ledergruppe har godkendt arbejdet med at beskrive rammen for, hvad der kan gives som en forstærket
indsats i de mere komplicerede sager, som både har været at finde i det nu nedlagte Specialiserede team,
samt i Familieplejen og Visitationen. Der arbejdes videre i Familieplejen og Visitationen med den faglige
omsætning heraf.
Visitationen og Familieplejen har således fra den 1. september 2018 kunnet tilbyde en forstærket indsats til
alle plejefamilier såfremt behovet herfor opstår. Der er aktuelt ca. to fuldtidsstillinger til en forstærket indsats i
plejefamilier. Denne forstærkede indsats adresserer indførslen af indsatstrappen jf. Udviklingsstrategien for
børn, unge og familier. Målgruppen er børn og unge med et omfattende støttebehov/behandlingsbehov, der
ikke kan rummes i en plejefamilie under almindelige vilkår og børn og unge, der befinder sig på grænsen til
en institutionsanbringelse, hvor en forstærket indsats forventes at kunne forhindre eller minimere risikoen for
sammenbrud. Alle konsulenter skal kunne yde en forstærket indsats i Familieplejen og Visitationen. Det er
både familieplejekonsulenten og myndighedsrådgiveren der kan indstille til en forstærket indsats og
indstillingen behandles på Familieplejens og Visitationens vederlagsudvalgsmøde. Myndighedsrådgiver kan
bestille andre særlige indsatser end dem beskrevet nedenfor, indsatser som findes relevant for at støtte
optimalt op omkring anbringelsen.

Nedenstående er derfor eksempler på forstærkede indsatser;
 Udvidet supervision, mere end 7 gange årligt
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Samspilsobservationer mellem plejeforældre og plejebarn, hvor formålet er at klarlægge behovet for
støtte.
Psykoedukation – anvendes der hvor plejefamilien har behov for at forstå barnets diagnose og
problematikker.
Ved behov kan der sættes to konsulenter på sagen – makkerskabsforløb
Konsulenten deltager i relevante møder i barnets daginstitution, skole og netværk mv.
Konsulenten samarbejder med relevante fagpersoner omkring barnet, eksempelvis § 52 støtte
person, tolke, overvågere, familiebehandlere mv.
Samtaler med plejefamilier, biologiske børn og plejebørn, anvendes eksempelvis ved konfliktløsning
Marte Meo forløb, herunder samlivssamtaler, hvor rammen er 5 samtaler, der er pt. 3 medarbejdere
den kan varetage denne opgave.
Forløb ud fra PMTO metodens principper- Parent Management Training – Oregon (PMTO) målrettet
plejeforældre til børn, som er i adfærdsvanskeligheder . Serviceniveauet er 5 samtaler der eventuelt
kan foregå i grupper, pt. er der en medarbejder der kan varetage denne opgave.
Plejefamiliens faste konsulent deltager i afsluttende samtale efter et Marte Meo eller PMTO forløb,
med henblik på at der kan arbejdes videre med den viden der er opnået i forløbet.
Samarbejdssamtaler. For at sikre gode anbringelser fra begyndelsen, igangsættes
samarbejdssamtaler i alle nyanbringelser, således denne indsats implementeres fra en anbringelses
begyndelse. Derudover kan der løbende visiteres til samarbejdssamtaler.
ICDP- International Child Development Program – et træningsprogram der kan udvikle
plejeforældres og andre fagpersoners pædagogiske relationskompetence.

Socialafdelingen vil på ledermøde følge op på samarbejdet i afdelingen om den forstærkede indsats.
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Punkt 4.

Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2018-2020
2017-042728
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget
godkender
at Nordjysk Socialaftale 2018-2020 godkendes

at tilbuddene under det forstærkede samarbejde godkendes for aftaleperioden 2019-2020.
Beslutning:
Godkendt.
Beskæftigelsesudvalget behandler tilsvarende indstilling på møde den 30.10.18.
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Sagsbeskrivelse
Resumé
Alle kommuner i Nordjylland skal sammen med Region Nordjylland sikre en fælles koordinering af det
specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland. En del af dette arbejde består i, at der
laves en Nordjysk Socialaftale (tidl. Rammeaftalen), som sætter den politiske retning for samarbejdet på det
specialiserede socialområde i Nordjylland. Sidste år blev Nordjysk Socialaftale 2018-2019 godkendt, men
som følge af ændringer i Serviceloven skal socialaftalen være toårig gældende fra 2019. Derfor er den
tidligere socialaftale blevet revideret, så den nu også omfatter 2020. I Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen er Svenstrupgård, Kirkens Korshærs Herberg, Krisecenter for Kvinder, De
Specialiserede Døgntilbud, De Specialiserede Aflastningstilbud og Voksenbøgen omfattet af Nordjysk
Socialaftale. Der er ingen ændringer ift. disse tilbud i den nye aftale.
Nordjysk Socialaftale 2018-2020 har været forelagt KKR Nordjylland (14/9-18) og formandsskabet for
Kontaktudvalget (24/9-18) og er nu lagt ud til godkendelse i de nordjyske byråd og Region Nordjyllands
regionsråd. I Aalborg Kommune behandles Nordjysk Socialaftale 2018-2020 i Familie- og Socialudvalget,
Ældre- og Handicapudvalget, Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og i Magistraten og Byrådet, da alle
udvalg har en aktie i området. Handicaprådet er endvidere høringspart.
Sagsfremstilling
I januar 2018 blev Serviceloven ændret, således at socialaftalerne skal være toårige. Socialministeriet har
den 25. juni 2018 oplyst Socialstyrelsen, at ministeriet tolker lovgivningen således, at der i 2018 skal
godkendes en socialaftale, som er gældende for 2019 og 2020. Det blev nævnt udtrykkeligt, at dette også
gælder for Nordjylland og Sjælland, som har toårige socialaftaler for 2018-2019. Derfor er Nordjysk
Socialaftale revideret, så den nu også gælder for 2020.
Fortsættelse af vision og fokusområder
Der er arbejdet efter en minimumsmodel, hvor det er de samme temaer, der indgår, og man dermed benytter
det ekstra år til at komme i dybden med temaerne. Der er kun udarbejdet få ændringer til den nye
socialaftale - et nyt forord samt en række mindre ændringer, fx opdateret Nordjyllandskort og opdateret
status på udgiftsreduktionen.
Den overordnede vision i Nordjysk Socialaftale er således fortsat et fokus på, hvordan de nordjyske
kommuner og regionen kan styrke samarbejdet omkring borgerens muligheder og potentiale for i højere grad
at kunne mestre eget liv.
For at understøtte og fokusere visionen om øget egenmestring er der tre fokusområder:
 Socialfagligt fokus på beskæftigelse
 Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien
 Nye samarbejdsformer
Der er udarbejdet en status på den foreløbige udmøntning af visionen og fokusområderne, som kan ses HER
Udbud/efterspørgsel
Som en del af lovgivningen skal der i rammeaftalen indgå en vurdering af, om der er balance mellem udbud
og efterspørgsel. Rammeaftalesekretariatet har lavet en vurdering heraf i august 2018, og de konkluderer på
baggrund af dette, at der overordnet set er balance mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede
socialområde i Nordjylland.
Det forstærkede samarbejde
Det forstærkede samarbejde er en overbygning til Nordjysk Socialaftale, hvor man samarbejder om at holde
hånden under de mest specialiserede tilbud. Tilbud er omfattet af det forstærkede samarbejde for to år af
gangen. Næste aftaleperiode gælder for 2019-2020, og det anbefales, at de tilbud der har været omfattet af
det forstærkede samarbejde i de seneste to år fortsætter i næste aftaleperiode. Undtaget heraf er dog
Taleinstituttet, som har en særlig finansieringsaftale, og som der derfor vil være en særlig proces for.
Undtaget er også Strandgården, der er en del af Region Nordjyllands hjerneskadeområde. Det regionale
hjerneskadeområde består aktuelt af to tilbud: Neurocenter Østerskoven og Rehabiliteringscenter
Strandgården. Begge tilbud er omfattet af det forstærkede samarbejde.
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Administrationen i Region Nordjylland har indstillet over for Regionsrådet, at den regionale indsats på
hjerneskadeområdet fremover samles på ét tilbud. Formålet er at understøtte den fremadrettede faglige og
økonomiske bæredygtighed i opgavevaretagelsen med henblik på at sikre, at der fortsat kan leveres en højt
specialiseret rehabiliteringsindsats til borgere med medfødt og erhvervet hjerneskade. Der lægges således
op til, at indsatsen samles på Neurocenter Østerskoven, og at Rehabiliteringscenter Strandgården som
konsekvens heraf nedlægges under forudsætning af godkendelse på Regionsrådets møde den 30. oktober
2018. Regionen, som er driftsherre, vurderer at ændringen vil styrke rehabiliteringsindsatsen til gavn for de
nordjyske borgere. Der henvises til bilag 2 for en nærmere beskrivelse af ændringen i Specialsektoren,
Region Nordjylland.
Tidsplan

HC-RÅD (høring)
SKO
ÆHU
FSU
BSU
MAG
BYR

26.09.18
23.10.18
24.10.18
26.10.18
30.10.18
19.11.18
26.11.18
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Bilag:
Bilag 1 Nordjysk Socialaftale 2018-2020.pdf
Bilag 2 Orientering om strategi for hjerneskadeområdet i Specialsektoren Region Nordjylland.pdf
Høringssvar Handicaprådet
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Punkt 5.

Godkendelse af økonomirappportering pr. 30. september 2018 for Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
2017-065791
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender
økonomirapporteringen pr. 30. september 2018.
Beslutning:
Anbefalet mhp. oversendelse til Byrådets behandling.
Beskæftigelsesudvalget behandler tilsvarende indstilling på møde den 30.10.18.
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Sagsbeskrivelse
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremlægger hermed økonomirapport på baggrund af forbruget
ultimo september 2018.
Økonomirapporten tager udgangspunkt i de dele af den fælles kommunale økonomiafrapportering, der
vedrører Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, og rapporten følger de bevillingsniveauer, som kendes fra
budgettet; dvs. en opdeling i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter på de forskellige sektorer.
Da de overordnede tendenser i rapporteringen er uændrede i forhold til seneste rapportering pr. 31. august
er det valgt at lave en kortere og ukommenteret økonomirapport pr. 30. september. Det overordnede resume
er dog fastholdt og det er gengivet nedenfor.
Resume af økonomirapport
Drift
Overordnet set er tendenserne i økonomirapporteringen pr. 30. september uændrede i forhold til
afrapporteringen pr. 31. august. Dog skal det bemærkes, at Byrådet den 8. oktober 2018 har godkendt
tillægsbevillinger til de budgetgaranterede områder og beskæftigelsestilskuddet. Det betyder, at disse
områder er blevet løftet budgetmæssigt, hvilket dog ikke kan aflæses i tallene, der er indlæst pr. 30.
september. I nedenstående kommentarer har forvaltningen dog valgt taget hensyn til den aktuelle status
med udgangspunkt i de godkendte tillægsbevillinger.
For de samlede serviceudgifter vurderes det pr. 30. september, at der for hele året vil være et mindreforbrug
på 21 til 28 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette mindreforbrug dækker over merforbrug på den direkte drift på
14 til 17 mio.kr. og forventede overførsler på 35 til 45 mio. kr.
De samlede forventede driftsafvigelser (merforbrug) på 14 til 17 mio. kr. dækker over følgende afvigelser:
 Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud: merforbrug på 13 mio. kr.
 Misbrugsbehandling m.v.: merforbrug på 1 mio. kr.
 Børn og unge med særlige behov: merforbrug på 7 til 10 mio. kr.
 Jobtræning og Centralt finansierede fleksjob: mindreforbrug på 7 mio. kr.
De samlede forventede overførelser (mindreforbrug) på 35 til 45 mio. kr. dækker over følgende overførelser:
 Dagpleje og daginstitutioner: Forventede overførsler på 15 til 20 mio. kr.
 Sektor Administration: Forventede overførsler på 20 til 25 mio. kr.
Det bemærkes, at de forventede overførsler på 'Sektor Administration' i stor udstrækning er bundet i puljer
med statsligt tilskud, hensættelser til øremærkede investeringer (eksempelvis it-udskiftninger) og overførte
rådighedsbeløb fra tidligere år. De forventede overførsler på 'Dagpleje og daginstitutioner' er baseret på
erfaringer fra tidligere år.
Det forventede merforbrug på specielt voksenservicelovsområdet gør det usikkert, hvorvidt forvaltningen kan
leve op til den 'bundne overførelse', som Byrådet på mødet den 23. april 2018 pålagde forvaltningerne. For
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen drejer det sig om 27,3 mio. kr. Forvaltningens forventning er, at det
er realistisk med en overførsel på omkring 21 til 28 mio. kr. Der skal i den forbindelse henvises til
budgetforligets bemærkninger om, at overførsler skal ses i sammenhæng med evt. afvigelser på det
specialiserede voksenområde.
Den samlede vurdering for det budgetgaranterede område er, at det samlede forbrug på området efter
Byrådets tillægsbevilling på 30 mio. kr. (den 8. oktober 2018) forventes at holde sig inden for det korrigerede
budget.
Dog skal det bemærkes, at delområdet 'Førtidspension' forsat er under pres, da tilgangen af nye
pensionsforløb forsat er større end forudsat i det reviderede budget. Udbetaling af førtidspension er
administreret af Udbetaling Danmark, og der er igangsat en analyse på området.
Med hensyn til beskæftigelsestilskuddet forventes det reviderede budget efter Byrådets tillægsbevilling på 35
mio. kr. (den 8. oktober 2018) at komme til at holde.
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Anlæg
Der forventes en overførsel på omkring 15 mio. kr. til 2019, som hovedsagelig skyldes forsinkelse i byggeriet
af ny institution på Sandtuevej.
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Bilag:
Økonomirapport pr. 30. september 2018
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Punkt 6.

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. fremsendelse til Byrådets behandling.
Beskæftigelsesudvalget behandler tilsvarende indstilling på møde den 30.10.18.

Familie- og Socialudvalget

Møde den 26.10.2018
kl. 09.00

Side 17
1 afaf430

Familie- og Socialudvalget
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.
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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

Familie- og Socialudvalget

Møde den 26.10.2018
kl. 09.00

Side 19
3 afaf430

Familie- og Socialudvalget
Bilag:
2018 Nye fælles veje_24s_opslag_011018
Tilbagemelding på høringssvar. Bilag til 2. behandling
Samlet høringssvar - Fælles Veje
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Punkt 7.

Orientering om fritidstilbud for børn og unge tilknyttet specialafdeling på Vester
Mariendal Skole fra august 2019
2018-070884
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen fremsender til Familie- og
Socialudvalgets og Skoleudvalgets orientering
at børnene fra specialtilbuddet på Vester Mariendal Skole som hovedregel overgår til eksternt fritidstilbud på et
fritidscenter fra 5. klassetrin
at behovet for skånehensyn ift. miljøskifte for en gruppe på ca. 15 børn og unge tilgodeses
at det i revisitationen vurderes, hvorvidt gruppen af unge, som forbliver på Vester Mariendal skole, kan
profitere af fritidstilbud på fritidscentrene, inden overgangen til ungdomsuddannelse
at der indledes et obligatorisk samarbejde mellem fritidscentre og skole om forældreinddragelse og
information, samt at fritidscentrene fremover indgår i visitationen af det enkelte barn
at mulighederne for at anvende to lærere til undervisningen samt at kunne benytte fritidscentrene på at tidligere
tidspunkt af skoledagen undersøges
at det anbefales, at børnene placeres gruppevis, og at der, ud fra et økonomisk perspektiv, anvendes
samkørsel. Det vurderes, at der fremadrettet er et uændret kørselsbehov inden for den nuværende ramme
at forældre til børn i specialafdelingen inddrages i en konkret prioritering af ønsker til fritidscenter.

Beslutning:
Til orientering.
Foreningslivets sport- og bevægelsestilbud skal også indtænkes ift. disse børn.
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Sagsbeskrivelse
Den 1. august 2019 forventes samtlige elever fra centerafdelinger (specialklasserne) på henholdsvis
Svenstrup Skole, Vester Mariendal Skole samt den nu lukkede Løvvangsskole at overgå til et samlet
skoletilbud for i alt 115 børn og unge placeret på Vester Mariendal Skole.
Skolemæssigt tilhører børnene M-klasser. Der er tale om børn og unge med særlige behov, hvoraf mange
også har fysiske handicaps, herunder medfødte eller erhvervede hjerneskader samt nedsatte kognitive,
sproglige, motoriske og sociale færdigheder. Målgruppens udvikling er således forsinket i forhold til den
normale udvikling.
De børn, der ikke belastes af miljøskifte, bør tilbydes et fritidsliv, hvor de kan indgå i og profitere af
fællesskaber, der imødekommer deres særlige behov. En arbejdsgruppe på tværs af Skoleforvaltningen og
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har derfor udarbejdet anbefalinger til de fritidstilbud, som
specialklasserne tilbydes fra 2019.
Overordnet er der ikke større forskelle i arbejdsgruppens anbefalinger og den eksisterende praksis. Dog har
Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i større grad mulighed for at vurdere, hvilke
elever der ikke trivselsmæssigt vil have godt af et skifte, og kan derfor forblive på egen skole. Derudover har
forældrene større mulighed for frit at vælge, hvilket fritidstilbud de ønsker til deres børn.
Inkluderende fællesskaber i fritidstilbud
Det har stor betydning, at børn fra specialklasserne kan indgå i inkluderende fællesskaber med
almengruppen.
På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger etableres der derfor ikke fritidstilbud, som udelukkende
tilbyder fællesskab med ligestillede. Målgruppen overgår derfor primært til fritidstilbud på fritidscentrene fra
og med 5. klasse.
Der kan være undtagelser, f.eks. hvor barnet kan profitere af opstart fra 4. klasse, eller vente til 7. klasse. Pt.
er der desuden en gruppe på ca. 15 børn/unge, der pga. deres handicap vil opleve et miljøskifte som en for
stor belastning.
På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger tilbydes denne gruppe derfor helhedstilbud på skolen i stedet
for et eksternt fritidstilbud på et fritidscenter.
Fokus på overgange – særligt ift. ungdomsuddannelserne og fritidstilbud
Børn fra M-klasserne har generelt en sårbarhed i forhold til at etablere og fastholde socialt netværk og
kontinuitet i deres liv. Særligt overgangen fra 10. klasse til ungdomsuddannelse kan være vanskelig.
Fritidscentrene kan yde målgruppen støtte i denne overgang, da fritidscentrene har muligheden for at være
gennemgående fra det 10. til 23. år.
Specialgrupperne på fritidscentrene har endvidere et godt og etableret samarbejde med en række
ungdomsuddannelser på specialområdet, herunder VUK (Voksenskolen for Undervisning og
Kommunikation) og STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).
På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger vurderes det, hvorvidt børn fra specialgruppen på Vester
Mariendal Skole kan profitere af et fritidstilbud på fritidscentrene for at lette overgangen til
ungdomsuddannelserne.
Overgangen mellem skole/DUS og fritidscenter kan også være kritisk og er derfor et vigtigt fokusområde.
På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger undersøges best practise på området, f.eks. på de skoler,
som har understøttende undervisning i samarbejde med fritidscentrenes specialgrupper, og hvor overgangen
opleves som tryg.
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Ny visitationsprocedure
På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger oprettes der ny procedure for visitation til fritidstilbud, hvor
relevante fritidscentre inddrages i visitationsprocessen og forældrene oplyses om de forskellige tilbud.
Styrket forældresamarbejde
På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger indledes der et formelt samarbejde mellem skole og
specialgrupper på fritidscentrene om fælles informationsaftener for forældrene, hvor der orienteres om
mulighederne for fritidstilbud. Der skal i den forbindelse udarbejdes informationsmateriale til forældrene.
Forældrene skal desuden inddrages i en konkret prioritering af ønsker til fritidscenter.

Tidsplan
FSU: 26. oktober 2018
SKO: 6. november 2018
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Punkt 8.

Orientering om Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2018
2018-022606
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering
Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2018
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune har stort fokus på vedvarende udvikling af kvaliteten på dagtilbudsområdet, men
kommunerne er ikke længere pålagt at skulle offentliggøre faglige kvalitetsoplysninger til politisk drøftelse,
som førhen skulle ske hvert andet år. En overordnet kvalitetsrapport kan dog stadigvæk give såvel politikere,
ledelse, medarbejdere som forældre et samlet billede af status for kvaliteten i kommunens dagtilbud om end
det er på et meget overordnet niveau.
Forvaltningen har valgt også at udarbejde en kvalitetsrapport for 2018, som opsummeres de væsentligste
resultater fra de seneste 2 år. Det vil fremgå, at der lige som i kvalitetsrapporten for 2016, er en meget høj
kvalitet på området, men at der også er potentialer for udvikling.
Der vil fortsat være krav om, at udviklingen på området, herunder med særlig fokus på prioriterede indsatser,
skal drøftes politisk. Men fremover vil kvalitetsrapporten blive erstattet af andre tiltag, fx en toårig køreplan
for udvikling af kvalitetstiltag på 0-6 års området, ligeledes skal et selvevalueringsredskab fra Børne- og
Socialministeriet bidrage til udviklingen af dagtilbuddenes egenanalyse, og en nyudviklet informationsportal,
skal søge at sammenligne alle landets institutioner på tværs.
Endvidere vil etableringen af en tilsynsenhed fra 2019 bl.a. have til opgave, at opnå et datagrundlag, der
understøtter muligheden for at anvende resultater og tendenser fra tilsynene til læring, igangsætning af
fælles udviklingstiltag og langsigtede strategier for forandringer inden for området.
Ligeledes er det forventningen, at tilsynsenheden med en systematisk og ensartet tilgang vil kunne bidrage
til et mere nuanceret billede af kvalitetsvurderingen samt komme tættere på vurderingerne af effekter af
iværksatte tiltag på området.
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Bilag:
Kvalitetsrapport 2018
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Punkt 9.

Orientering fra Rådmand og direktør

1.
Invitation til dialogmøde med forældrebestyrelser 06.11.2018 på Sønderbro.
Rådmanden ønsker at vide, hvor mange fra Familie- og Socialudvalget, der deltager.
Følgende deltager i dialogmødet med forældrebestyrelserne: Christina Halkjær, Vibeke Gamst, Anna Kirsten
Olesen og Mai-Britt Iversen.
2.
Forvaltningen orienterede om den tv-udsendelse, der er på vej om anbringelser.
3.
Svar fra Børne- og Socialminister Mai Mercado om regler for egenbetaling for anbringelse - vedhæftet referat.

Beslutning:
Til orientering.
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Bilag:
Svar fra Børne- og Socialminister på henvendelse om regler for egenbetaling for anbringelse
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Punkt 10.

Eventuelt
Beslutning:
Til orientering.
På baggrund af spørgsmål fra Christina Halkjær orienterede forvaltningen om, at man i 6-byregi overfor
ministeriet har anfægtet det lovgrundlag, der er for oprettelse/drift af f.eks. private forsorgshjem, krisecentre,
alkoholbehandling, som giver økonomiske styringsproblemer for kommunerne.
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Punkt 13.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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