
 

 

  

 

 

Handicaprådet 

Referat 

 

 

 

Møde 24. august 2016 kl. 15:30 i Byrådssalen 
Tilstede: Palle Ravn, Mona Rask, Per Larsen Ravn, Gert Lund,  

Jeanette Juul Qaade, suppl for Lene Rysgaard, Steen Jakobsen, 

Anna Marie Brix Poulsen, Lene Hornstrup. 

Afbud: Lene Houe og suppleant for samme Lars Møller, Tine Hammer. 

Sekr.: Susanne Strunk 

 

Under punkt 32 og 33 deltager Henrik Jeberg, Økonomiafd. og Kjeld Berthelsen, 

Direktør. 

Under punkt 34 deltager Christian Konge, teamleder Jobcentret og Rene Geisler 

Rosenkilde , arbejdsmarkedschef.  

 

 

Pkt. Tekst Side 

32 Huslejepriser 2017, ældreboliger.  1 

33 Orientering fra Rådets medlemmer  1 

34 Generel orientering om sygedagpengeområdet, herunder lovgivning, regler 

m.m.  

2 

35 Godkendelse af Rammeaftale 2017 samt afrapportering af spiseforstyrrelser  2 

36 Høring af den årlige revision af kvalitetsstandarder for personlig og praktisk 

hjælp samt kommunal træning m.m.  

4 

37 God adgang og tilgængelighed  5 

38 Evt.  5 
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27.00.00-G01-76-15 

32.        Huslejepriser 2017, ældreboliger. 

Administrationen indstiller, 

til orientering om tidligere behandlede sag vedr. husleje priser.v/ Henrik Jeberg, økono-

miafdelingen 

Beslutning 

Henrik Jeberg og Direktør Kjeld Berthelsen deltager under punktet. Henrik Jeberg orien-

terer om status. Sagen er afsluttet og afregning til ramte borgere er på plads. På fore-

spørgsel om man kan få revisionen til at tjekke op på sagens behandling svarer Kjeld 

Berthelsen at der ikke vil ske anmodning herom. Revisonen vælger selv deres områder 

for revision ud.  

Bilag 

 Husleje 2017 for Ældre- og plejeboliger.xlsx 
 Husleje 2015 til 2017 .pdf 

  

27.00.00-G01-76-15 

33.        Orientering fra Rådets medlemmer 

Administrationen indstiller, 

til orientering om følgende : 

1. Orientering om fælleskommunalt program for velfærdsteknologi, se bilag ( Lene 

Hornstrup) 

2. Orientering om budgetforhandlingsforløbet/procedure, herunder en procesplan for 

hvornår Rådet kan udarbejde høringssvar til budgetforslagene.V/ Henrik Jeberg, 

økonomiafdelingen, det ubearbejdede sparekatalog vedægges til orientering. 

Beslutning 

Orientering om program for velfærdsteknologi givet. v/ Lene Hornstrup. 

Orientering om oplægget for det kommende budget seminar. Kjeld Berthelsen anbefaler 

at der afholdes møde vedr høring af budget så hurtigt som muligt efter budgetseminar 

og tidligere end det aftalte møde den 21.9. 

Sekretær indkalder hurtigst muligt. Henrik Jeberg sætter budgetforslag til høring på 

dagsordenen. 

Bilag 

 Fælleskommunalt program for velfærdsteknologi 
 Sparekatalog - endelige version.pdf 

file://///671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_32_Bilag_1_Husleje_2017_for_Aeldre_og_plejeboligerxlsx.pdf
file://///671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_32_Bilag_2_Husleje_2015_til_2017_pdf.pdf
file://///671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_33_Bilag_1_Faelleskommunalt_program_for_velfaerdsteknologi.pdf
file://///671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_33_Bilag_2_Sparekatalog__endelige_versionpdf.pdf
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27.00.00-G01-76-15 

34.        Generel orientering om sygedagpengeområdet, herunder lovgiv-
ning, regler m.m. 

Administrationen indstiller, 

Sygedagpengeområdet til orientering i forhold til love, regler m.m. 

Sagsfremstilling 

Orientering vil blive givet af Jobcentret v/ Centerchef Rene Geisler Rosenkilde og team-

leder Christian Konge. Herudover deltager Direktør Kjeld Berthelsen. 

Beslutning 

Orientering omkring sygedagpengeregler og Jobcentrets arbejde hermed givet ved team-

leder Christian Konge. I mødet deltager også arbejdsmarkedschef Rene Geisler Rosenkil-

de. 

herudover gives følgende information til rådets medlemmer:  

Der foreligger ikke en opgørelse over hvor mange klager der handler om selve sagsbe-

handlingen. 

Ankestyrelsen behandler udelukkende afgørelser truffet med henvisning til loven. 

Ankestyrelsens hjemmeside kan tilgås af alle, således at afgørelser, antallet af behand-

lede sager mm. kan sammenlignes med andre kommuner. 

  

27.06.08-P22-1-16 

35.        Godkendelse af Rammeaftale 2017 samt afrapportering af spisefor-
styrrelser 

Administrationen indstiller, 

Til orientering ved Lene Hornstrup. 

Eventuelt høringssvar skal fremsendes senest den 29. august 2016 til hop@struer.dk, så 

det kan vedlægges som bilag i udvalgs- og byrådsbehandlingen. Høringssvar skal være 

særskilte i forhold til henholdsvis Rammeaftale 2017 og Afrapportering på central ud-

melding vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser.  

Sagsfremstilling 

Kommunerne og regionen indgår årligt en Rammeaftale om samarbejdet på det speciali-

serede social- og undervisningsområde.  

  

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet over-

blik over tilbudsviften på det område, som kommunerne og regionen samarbejder om. 

Samtidig er formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og 

efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for det specialiserede social- og undervisnings-

område.  
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Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- 

og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). 

  

Udkast til Rammeaftale 2017 er vedlagt som bilag 1. Rammeaftalen er udarbejdet i en 

tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region 

Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale om-

råde. 

  

Kommunekontaktrådet (KKR Midtjylland) har på møde den 16. juni 2016 behandlet 

udkast til Rammeaftale 2017. Parterne er enige om at indstille forslaget til godken-

delse i byrådene samt i regionsrådet, således at udkastet behandles senest den 15. 

oktober 2016.  

  

1.    Udviklingsstrategien 

Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling af de tilbud, der er omfattet af 

Rammeaftalen, og skal samtidig indeholde et samlet skøn over behovet for pladser og 

tilbud. Udviklingsstrategi 2017 tager afsæt i indberetninger fra de 19 kommuner og Re-

gionen, hvor kommunerne er blevet bedt om at udarbejde en vurdering af sammenhæn-

gen mellem deres behov for tilbud og det samlede udbud af tilbud i 2017 samt driftsher-

rers overvejelser om tilbudsviften.  

  

Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj 

grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det sam-

lede udbud af tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Dette gælder på såvel voksen-

området som børn- og ungeområdet.  

  

1.1 Fælles fokus- og udviklingsområder i Udviklingsstrategi 2017 

I Rammeaftale 2017 har de midtjyske kommuner og Region Midtjylland i fællesskab en 

række fokusområder, hvor det findes særlig vigtigt, at der i det fremadrettede samar-

bejde er en øget bevågenhed: 

  

 Kommunikationsområdet (tale-, høre- eller synshandicap) 

 Voksenhandicapområdet (rammepapir for KKR-målsætning) 

 Fælles metodeudvikling- og anvendelse 

  

Rammepapiret på Voksenhandicapområdet er under udarbejdelse og vil blive vedlagt 

som bilag til Rammeaftale 2017 efter Rammeaftalens godkendelse. 

  

   

1.2 Borgere med svære spiseforstyrrelser 

Til behandling i Udviklingsstrategi 2017 udsendte Socialstyrelsen i 2015 en central 

udmelding vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringen fra 

de midtjyske kommuner er vedlagt til godkendelse i bilag 2. Afrapporteringen skal 

have en særskilt godkendelse. 

  

Afrapporteringen viser, at kommunerne i vid udstrækning oplever, at der er sam-

menhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til voksne 

med en svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Enkelte kommuner an-

giver, at de oplever udfordringer med at sikre sammenhæng mellem kommunernes 

behov for højt specialiserede indsatser til børn og unge med en svær spiseforstyr-

relse og det samlede udbud heraf. Dette er der, for flere kommuners vedkommen-

de, fokus på at håndtere.  

  

1.3 Fælles fokus på de sikrede institutioner  
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Kommuner og regioner har på tværs af landet i de to seneste Rammeaftaler sat fokus på 

tværgående koordination og udvikling af de sikrede institutioner.  

  

Kommuner og regioner på tværs af landet og i den enkelte region indgår i en forpligten-

de dialog om følgende udviklingsområder: 

1. Kapacitetsudvikling på de sikrede institutioner 

2. Kerneopgaven i de sikrede institutioner 

3. Samarbejde om den unge fra indslusning til udslusning 

  

2.    Styringsaftalen  

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende 

år for de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Formålet med styringsaftalen er at 

øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kom-

munerne er afhængige af at købe og sælge på tværs af kommunegrænserne. Det med-

fører et behov for at koordinere rammerne for køb og salg på det specialiserede social- 

og undervisningsområde.  

  

Styringsaftalen er i al væsentligt uændret i forhold til Rammeaftalen for 2016, herunder 

takstreduktionen på minimum 3 % i perioden 2015 – 2018, med mulighed for at med-

regne den reduktion af taksterne, der er gennemført fra 2014 til 2015.  

  

Dog er der sket ændringer mht. opgørelse af over- og underskud som konsekvens af den 

nye bekendtgørelse for beregning af takster. 

  

For øvrige aftaler om udvikling i taksterne henvises til Rammeaftalens side 8. 

  

Rammeaftale for det specialiserede socialområde samt afrapportering på Socialstyrelsens 

centrale udmelding vedr. borgere med svære fremsendes til orientering i Handicaprådet 

24. august. Behandles 5. september i Børne- og Uddannelsesudvalget, 7. september i 

Socialudvalget, 12. september i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget og endelig 20. 

september i Byrådet. 

  

Beslutning 

Orientering v/Lene Hornstrup 

Struer bibeholder aftaler omkring bl.a center for kommunikation. 

Der er ikke planer om at hjemtage højt specialiserede opgaver. 

Takstreduktionen får ingen betydning for tilbudene. 

Bilag 

 Bilag 1 Rammeaftale 2017 

 Bilag 2 Afrapportering Svære spiseforstyrrelser 

  

27.00.00-G01-76-15 

36.        Høring  af den årlige revision af kvalitetsstandarder for personlig og 

praktisk hjælp samt kommunal træning m.m. 

Administrationen indstiller, 

file://///671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_35_Bilag_1_Bilag_1_Rammeaftale_2017.pdf
file://///671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_35_Bilag_2_Bilag_2_Afrapportering_Svaere_spiseforstyrrelser.pdf
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til drøftelse af kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk hjælp samt kommunal 

træning m.v. samt stillingtagen til udarbejdelse af et høringssvar, som skal være Myn-

dighed, sundhed og omsorg i hænde senest den 9. sept. 2016. 

Beslutning 

Det besluttes at Mona Rask snarest indkaldes til møde og i samarbejde med Susanne 

Strunk, socialfaglig konsulent  udarbejder høringssvaret. 

Bilag 

 Kvalitetsstandard 2016 pers og praktisk hjælp. 

  

27.00.00-G01-76-15 

37.        God adgang og tilgængelighed 

Administrationen indstiller, 

til afholdelse af møde/oplæg med Ulla Kramer fra God adgang til næste ordinære møde 

den 26.10.16 kl. 16. Alternativt onsdag den 23.11.16. 

Sagsfremstilling 

./. Ulla Kramer vi komme med et oplæg omkring god adgang, arbejdet hermed, mærkning 

af bygninger og der vil efterfølgende være mulighed for at drøfte god adgang og tilgæn-

gelighed og tilrettelæggelse af arbejdet i Struer. DH Struer og relevante medarbejdere 

og chefer fra kommunens afdelinger inviteres til mødet. Der er mulighed for, at orientere 

sig om God adgang på hjemmesiden www.godadgang.dk  

Beslutning 

Det aftales at Susanne Strunk aftaler tidspunkt med God Adgang snarest muligt og at 

Handicaprådet med deltagelse af DH og relevante afdelinger på rådhuset deltager. 

Der indkaldes via outlookkalenderen på samme vis som øvrige møder. 

  

27.00.00-G01-76-15 

38.        Evt. 

Administrationen indstiller, 

eventuelle øvrige punkter til orientering 

Beslutning 

Ingen orientering herunder. 

  

file://///671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_36_Bilag_1_Kvalitetsstandard_2016_pers_og_praktisk_hjaelp.pdf
file://///671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/www.godadgang.dk
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