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27.00.00-G01-76-15 

9.        Ankestyrelsen, statistik for Struer kommune 

Administrationen indstiller, 

Statistik for 2016 til orientering 

Beslutning 

Orientering givet. 

Bilag 

• Tal fra ankestyrelsen 2016  

  

27.00.00-G01-76-15 

10.        Udpegning af fokus områder for arbejdet i 2017 

Formand og næstformand indstiller, 

at der arbejdes med vedtægter og forretningsorden med henblik på at gøre dem nutidi-

ge. 

Beslutning 

Vedtægter og forretningsorden gennemlæses til næste møde, hvor det drøftes, hvorvidt 

der skal være særlig fokus herpå. Endvidere blev følgende emner også taget op som 

spændende fokusområder:  

• fra barn til voksen 

• overgange i folkeskolen 

• STU opfølgning af tilbud hvad virker, hvor langt kan vi støtte de unge på vej 

• afholdelse af temadag 

• Jobcenter og fleksjobordninger 

  

Flere af emnerne er at finde som pejlemærker i Rammeaftalen 2018 og vil derfor give 

god sammenhæng til det fælles kommunale rammepapir. 

Bilag 

• forretningsorden 19. august 2014.doc 

• Vedtægter 19. august 2014.doc 

  

27.06.08-P22-1-17 

file://///671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_9_Bilag_1_Tal_fra_ankestyrelsen_2016.pdf
file://///671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_10_Bilag_1_forretningsorden_19_august_2014doc.pdf
file://///671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_10_Bilag_2_Vedtaegter_19_august_2014doc.pdf
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11.        Vision og pejlemærker for Rammeaftale 2018  

Resumé 

Byrådene og regionsrådet i hver region udarbejder hvert år én samlet rammeaftale på 

det specialiserede social- og specialundervisningsområde. KKR besluttede den 27. febru-

ar 2017, at rammeaftalen skal ændre form, så den får mere fokus på det strategiske 

indhold samt det politiske og lokale ejerskab. Derfor inviteres der til en drøftelse af en 

ny fælles vision og konkrete peljemærker for Rammeaftale 2018. 

Administrationen indstiller, . 

at Handicaprådet drøfter og kommenterer (afgiver høringssvar) på vision og pejlemær-

ker beskrevet i vedlagte Fælleskommunale rammepapir 

Sagsfremstilling 

  
Forslag til en ny vision  
De 19 kommuner og Region Midtjylland står sammen om rammeaftalen. Den skaber et fælles ud-
gangspunkt for det mellemkommunale samarbejde og samarbejdet mellem kommunerne og Regio-
nen om indsatsen på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.  
  
Rammeaftalen baserer sig på en fælles vision, der danner en ramme om de fælles indsatser og om 
kommunernes og regionens udmøntning heraf.  
  
KKR’s forslag til fælles mål og visioner for borgerne  
  
Samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland kendetegnes 
ved, at det gør en forskel for borgerne. Vi arbejder sammen på tværs af kommuner og region for:   
  
• At borgeren har mest muligt ansvar og kontrol over egen tilværelse  
• At indsatser hænger sammen og skabes sammen med borgeren - hele vejen rundt  
• At borgerens ressourcer kommer i spil og skaber værdi i en tidlig og fokuseret indsats  
• At alle er en del af et fællesskab  
  
Forslag til pejlemærker i Rammeaftale 2018  
Rammeaftalens udviklingsstrategi og en styringsaftale skal sikre fælles principper for koordinering, 
styring og udvikling af de kommunale og regionale tilbud. Hvert år udstikker KKR bl.a. på baggrund af 
januarkonferencen politiske pejlemærker for den kommende rammeaftale, og for 2018 har KKR pe-
get på følgende:  
  
KKR’s forslag til pejlemærker i Rammeaftale 2018   
  
• Voksenhandicap – implementering af rammepapir (se bilag)  
KKR foreslår, at voksenhandicapområdet videreføres som udviklingsområde i 2018 med særligt fokus 
på implementering af det fælleskommunale rammepapir, der er udarbejdet i forbindelse med Ram-
meaftale 2017. Rammepapiret beskriver fælles målsætninger og tilgange på voksenhandicapområ-
det.  
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KKR har formidlet rammepapiret til kommunerne og regionen med henblik på, at rammepapirets 
fælles overordnede målsætninger indtænkes og forankres lokalt. Arbejdet med at fastsætte og im-
plementere de lokalpolitiske mål og indsatser anbefales at fortsætte i 2018.  
  
  
• Effekt og progression - hvordan ved vi, at indsatsen virker?  
  
KKR foreslår, at der sættes fokus på viden- og erfaringsudveksling på tværs af kommunerne og regio-
nen i forhold til, hvordan man kan arbejde med at sætte faglige mål for borgerne med fokus på pro-
gression og udvikling. KKR ønsker herigennem at der arbejdes med andre tilgange til styring, end den 
traditionelle økonomiske styring.  
Udviklingsområdet skal understøtte øget fokus på effekt og progression med henblik på at sikre, at 
indsatsen giver størst muligt udbytte for den enkelte borger.  
  
  
• Fortsat udgiftsstyring med fokus på særlig dyre enkeltsager  
  
I styringsaftalen har det de seneste år været aftalt, at kommunerne og regionen skal leve op til en 
takstreduktionen på minimum 3 % i perioden 2015 – 2018. Den aftale takstreduktion videreføres i og 
afsluttes med Rammeaftale 2018. KKR foreslår, at der udover den aftalte takstreduktion arbejdes 
med metoder og værktøjer til udgiftsstyring med fokus på særlig dyre enkeltsager.  
  
  
Vision og pejlemærker er dagsordensat i Børne- og Uddannelsesudvalget den 3. april og Socialudval-
get den 5. april. Kommentarer og forslag fra Handicaprådet skal foreligge 30. marts 2017 for at kun-
ne nå at blive inddraget i de politiske drøftelser. 

Beslutning 

  

Rammeaftalen drøftet og Handicaprådet har ingen kommentarer til den fælleskommuna-

le rammeaftale 2018. 

Bilag 

• Fælleskommunalt rammepapir for voksenhandicap 

  

27.00.00-G01-111-16 

12.        Opfølgning af møde med God Adgang 

Administrationen indstiller, 

til evaluering af mødet med God Adgang 

Sagsfremstilling 

file://///671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_11_Bilag_1_Faelleskommunalt_rammepapir_for_voksenhandicap.pdf
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Der er den 22.3.2017 modtaget svar fra John Paustian, Jørn Bech Ladekjær og Jørgen 

Jensen, som har drøftet "God Adgang" på møde dd. 

Aftalen er at Jørn B Ladekjær laver forslag til budgetudvidelse på betaling af registrering 

af kommunale bygninger ved "God Adgang". 

Forslaget medtaget på budgetseminar i august, hvor budgetterne for 2018 fastlægges. 

Beslutning 

Orientering givet. 

  

27.00.00-G01-111-16 

13.        Årsberetning 2016 

Administrationen indstiller, 

til godkendelse af årsberetningen 2016 

Sagsfremstilling 

Efter aftale med Formand og næstformand følger udkast til godkendelse snarest. Årsbe-

retningen udarbejdes udfra samme skabelon som for 2015. 

Beslutning 

Årsberetning gennemgået. Den formelle indledning flyttes til sidst i årsberetning og 

punktet fokusområder for det videre arbejde drøftes på næste møde og også drøftelsen 

af fokusområder fortsætter. 

  

27.00.00-G01-111-16 

14.        Evt. 

Administrationen indstiller, 

til orientering fra medlemmer af Handicaprådet 

Beslutning 

Forpremiere på undervandskoncert afholdes i folkets hus kl 17 fredag den 31.3.2017 

Arrangement på torvet  "Lyden af Struer der spiser sammen" kl. 15 - 17. Afholdes af 

Struer kommunes psykiatriskole 

Arrangement Go to the Beat for borgere med særlige behov afvikles  den 23. maj med 

start fra torvet kl. 16.00 

Rådet møde i efteråret afholdes på Limfjordsskolen 

Næste møde medtages revideret årshjul 

Der var forespørgsel om hvorvidt der i klagevejledningen på afgørelser kan henvises til 

borgerrådgiveren. 
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