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27.00.00-G01-111-16 

22.        Dialogmøde med kommunaldirektør Mads Gammelmark 

Sagsfremstilling 

Kommunaldirektør Mads Gammelmark kommer til dialog møde kl. 16.00 

Beslutning 

Rådet præsenterede sig og herefter orienterede kommunaldirektør Mads Gammelmark, 
dels om faglig baggrund og erfaring med handicapråd dels med nuværende oplevelse af 
Struer Kommunes arbejde med Handicaprådet. En eventuel kommende ny politisk struk-
tur drøftes i forhold til handicaprådets arbejde. En fin drøftelse fandt sted. 
  

27.00.00-G01-111-16 

23.        Drøftelse: Handicap P- pladser i midtbyen 

Anna Marie Brix Poulsen medlem af Handicaprådet indstiller 

til drøftelse af handicapparkeringspladser i midtbyen 

Beslutning 

Formand for sundhedsudvalget Anna Marie Brix Poulsen oplyser, at hun har sat proble-
matikken på byrådsmødet kommnede tirsdag den 30. august 

Der er utilfredshed med svarene fra teknik og miljø. De udpegede handicap p-pladser i 
Rådhusstrædet fungerer ikke. 
Problematikken fremsendes påny, vedhæftet billeder. Handicaprådet stiller spørgsmål til, 
hvorvidt forskrifterne i forhold til størrelse, beliggenhed , tilgængelighed mm er over-
holdt. 
Der efterspørges alternative løsninger snarest.  
  
Ovenstående tekst med billeder sendes til sekretariatet med henblik på, at problematik-
ken medtages på kommende byrådsmøde. 
  
Teknik og miljø inviteres til næste møde med henblik på orientering, opfølgning af "byg-
geriet" belægning p.pladser mm. 

Bilag 

• 20170809_135006.jpg 
• 20170809_135041.jpg 
• Rykker for svar vedr Handicapparkering 
• Forespørgsel vedr p pladser 
• Svar til Handicaprådet -  

  

file://///671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_23_Bilag_1_20170809_135006jpg.jpg
file://///671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_23_Bilag_2_20170809_135041jpg.jpg
file://///671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_23_Bilag_3_Rykker_for_svar_vedr_Handicapparkering.pdf
file://///671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_23_Bilag_4_Forespoergsel_vedr_p_pladser.pdf
file://///671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_23_Bilag_5_Svar_til_Handicapraadet_.pdf
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29.15.16-K07-1-17 

24.        Orientering: Bestilling af pladser i Den Regionale Specialtandpleje 

2018 

Resumé 

Beslutning om bestilling af pladser i 2018 i Den Regionale Specialtandpleje. 

Sundhedsudvalget indstiller, (6. juni 2017, pkt. 32): 

til orientering 

Sagsfremstilling 

Der skal senest den 16. juni 2017 bestilles pladser i forhold til forventet forbrug af be-
handlingstilbuddet i Den Regionale Specialtandpleje (RSP) for 2018 samt overslagsårene 2019-

2021.  Denne bestilling danner grundlaget for indgåelse af den årlige rammeaftale med 
Regionen.  
  
Bestillingen har taget udgangspunkt i forbruget for de sidste år og bestillingen er næsten 
uændret i forhold til sidste år, på nær antallet af børn i narkose, hvor der er bestilt 1 
plads mere end sidst. 

  
Oversigten over forbruget i de sidste år er medsendt og viser, at antallet af borgere, der 
har været i narkose, svinger rigtig meget både for voksne og børn.  
  
De voksne, der kommer i narkose, er både de borgere, der er regelmæssig tilknyttet 
RSP og de omsorgspatienter, som har behov for at blive behandlet i narkose samt hen-
visninger der kommer fra for eksempel distriktspsykiatrien. 
  
De børn, der kommer i narkose, er både dem, der regelmæssigt er tilknyttet RSP og de 
"almindelige" børn fra børne-unge tandplejen, som har et specielt/voldsomt behand-
lingsbehov, og som ikke kan gennemføre behandlingen i vågen tilstand. 
  
Vi ligger på nuværende tidspunkt på det rigtige niveau angående borgere, der er regel-
mæssig tilknyttet RSP, derfor ændres dette tal ikke. 

 
 
Administrationen indstiller: 
at bestilling af pladser godkendes  
 
Sundhedsudvalg, 6. juni 2017, pkt. 32: 
Godkendt som indstillet. 

Beslutning 

Pladser i  Den Regionale Specialtandpleje taget til efterretning. 

Bilag 

• Overblik over forbrug i RSP 

file://///671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_24_Bilag_1_Overblik_over_forbrug_i_RSP.pdf
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• Bestilling af behandlingstilbud i RSP 2018 
• Aftalegrundlag specialtandpleje 2018 

  

27.06.08-P22-1-17 

25.        Orientering: Godkendelse af Rammeaftale for det specialiserede 

socialområde 2018 

Resumé 

Kommunerne og Region Midtjylland indgår årligt en rammeaftale om samarbejdet på det 
specialiserede social- og specialundervisningsområde.  
  
Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre koordinering af 

tilbud og ydelser på det sociale område. Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel 
(udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (styringsaftalen). 
  
Rammeaftalen er forenklet i form og indhold i forhold til tidligere års rammeaftaler. KKR 
Midtjylland har på møde den 15. juni 2017 besluttet at anbefale, at udkast til Rammeaf-
tale 2018 godkendes i byrådene samt i regionsrådet.  
  
Rammeaftale 2018 skal være godkendt i byrådene og regionsrådet senest den 15. okto-
ber 2017. 
  

Handicap, Social og Psykiatri indstiller, 

at Handicaprådet tager udkast til Rammeaftale 2018 (inkl. bilag) på det specialiserede 
social- og undervisningsområde til orientering. 

Sagsfremstilling 

Kommunerne og Region Midtjylland indgår årligt en rammeaftale om samarbejdet på det 
specialiserede social- og specialundervisningsområde.  
  
Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre koordinering af 
tilbud og ydelser på det sociale område. Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel 
(udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (styringsaftalen). 
  
Udkast til Rammeaftale 2018 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og 
Region Midtjylland, hvorved der er skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på 
det sociale område. 

  
Rammeaftalen er forenklet i form og indhold i forhold til tidligere års rammeaftaler. 
Samtidig har kommunerne og regionen haft mulighed for at komme med indspil til ram-
meaftalen undervejs i forløbet. Dette har adskillige kommuner benyttet sig af. 
  
KKR Midtjylland har på møde den 15. juni 2017 behandlet udkast til Rammeaftale 2018. 
Parterne er enige om at anbefale, at udkast til Rammeaftale 2018 godkendes i byrådene 
samt i regionsrådet.  

  

file://///671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_24_Bilag_2_Bestilling_af_behandlingstilbud_i_RSP__2018.pdf
file://///671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_24_Bilag_3_Aftalegrundlag_specialtandpleje_2018.pdf
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Udviklingsstrategien 
Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling af de tilbud, der er omfattet af 
rammeaftalen, og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. 
  
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 udvalgt 2 udviklingsområder, som kommunerne og regionen ønsker at sætte fæl-
les fokus på i 2018: 
  
• Voksenhandicap - implementering af rammepapir 
• Effekt og progression - hvordan ved vi, at indsatsen virker? 
  
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 

koordinere rammerne for køb og salg af tilbud på det specialiserede social- og specialun-
dervisningsområde.  
  
I styringsaftalen for 2018 fortsættes KKR Midtjyllands beslutning om, at kommunerne og 
regionen skal udmønte en takstreduktion på min. 3 % i perioden 2015 – 2018, med mu-
lighed for at medregne den reduktion af taksterne, der er gennemført fra 2014 til 2015.  
  
Der gøres opmærksom på, at konkrete aftaler om principper for bl.a. finansiering, takst-
beregning og betalingsmodeller er samlet i bilag 1 til styringsaftalen. 
  
Udkast samt bilag er vedhæftet. Enkelte bilag er først tilgængelige primo 2018. 
  
Den elektroniske udgave af udkast til Rammeaftale 2018 samt bilag findes på adressen: 
http://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2018.  
  

Beslutning 

Orientering ved Lene Hornstrup taget til efterretning. Områder som voksenhandicap, 
metodeudvikling og socialpsykiatrien er fortsat fokuspunkter i den nye rammeaftale. 

Bilag 

• Udkast til Rammeaftale 2018_06062017 
• Bilag 1 Nuværende og fremtidige behov 
• Bilag 2 Tilbud og sikrede afdelinger 
• Bilag 3 Udviklingsplan for Landsbyen Soelund 
• Bilag 4 Udviklingsplan Autisme 2018 
• Bilag 5 Udviklingsplan Socialpsykiatri Voksne 2018 
• Bilag 6 Fællleskommunalt og regionalt samarbejde 
• Bilag 9 Bilag til Styringsaftale 2018 

  

27.69.32-G01-1-15 

http://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2018
file://///671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_25_Bilag_1_Udkast_til_Rammeaftale_2018_06062017.pdf
file://///671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_25_Bilag_2_Bilag_1_Nuvaerende_og_fremtidige_behov.pdf
file://///671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_25_Bilag_3_Bilag_2_Tilbud_og_sikrede_afdelinger.pdf
file://///671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_25_Bilag_4_Bilag_3_Udviklingsplan_for_Landsbyen_Soelund.pdf
file://///671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_25_Bilag_5_Bilag_4_Udviklingsplan_Autisme_2018.pdf
file://///671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_25_Bilag_6_Bilag_5_Udviklingsplan_Socialpsykiatri_Voksne_2018.pdf
file://///671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_25_Bilag_7_Bilag_6_Faellleskommunalt_og_regionalt_samarbejde.pdf
file://///671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_25_Bilag_8_Bilag_9_Bilag_til_Styringsaftale_2018.pdf
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26.        Orientering: Tilsynets godkendelse af Center Midtbyen  

Administrationen indstiller, 

til orientering om Tilsynets godkendelse af Center Midtbyen 

Sagsfremstilling 

Der gives en orientering om Socialtilsynets vurdering af tilsynsbesøg, aflagt i Center 

Midtbyen i april 2017.   
  
Tilbuddet er godkendt. Begrundelse for afgørelsen er, at tilbuddet samlet set opfylder 
betingelserne i § 6 i lov om socialtilsyn.  
  
Socialtilsyn Midt vurderer, at Center Midtbyen er egnet til godkendelse og samlet set 
opfylder betingelserne jf. §§ 5 og 6 i lov om socialtilsyn.  

  
Center Midtbyen er godkendt efter servicelovens §§ ABL § 105, stk. 2 -almen ældrebo-
lig/-handicapvenlig bolig og § 107 - midlertidigt botilbud til voksne.  § 108 - almindeligt 
længerevarende botilbud til voksne og § 66, stk. 1, nr. 6 - almindelig døgninstitution. 
  
Center Midtbyen er godkendt til at modtage 31 borgere i aldersgruppen 17 - 85 år. Mål-
gruppen er borgere med udviklingshæmning. Målgruppen kan som sekundær have an-

den intellektuel/kognitiv forstyrrelse og/eller være i autismespektrumet. 
  
Socialtilsyn Midt har ved det anmeldte tilsyn foretaget vurdering af Center Midtbyens 
kvalitet ud fra kvalitetsmodelens 8 temaer og har følgende bemærkninger: 
  
1) Uddannelse og beskæftigelse, at Center Midtbyen som udgangspunkt yder en indsats 
der understøtter borgernes deltagelse i uddannelse, beskæftigelse og forskellige aktivite-
ter uden for tilbuddet, ud fra den enkelte borgers forudsætninger og behov. Dog vurde-

rer tilsynet, at tilbuddet i højere grad bør tilrettelægge indsatsen mere systematisk og 
struktureret.  
  
2) Selvstændighed og relationer, at Center Midtbyen som udgangspunkt understøtter, at 
borgerne har kontakt til familie og andet netværk, ligesom borgerne indgår i sociale rela-
tioner, sociale aktiviteter, fællesskaber og lever et selvstændigt liv, i så høj grad det er 
som muligt, i overensstemmelse med deres egne ønsker og behov. Socialtilsynet vurde-
rer dog, at tilbuddet i højere grad bør tilrettelægge indsatsen mere systematisk og struk-
tureret.  
  
3) Målgruppe, metoder og resultater, at Center Midtbyen har klare mål for indsatsen og 
gennem relevante faglige tilgange og metoder, sikre målgruppens trivsel og udvikling. 
Tilsynet vurderer ligeledes at der har været en udvikling på tilbuddet, i forhold til at im-
plementerer og anvende de angivne faglige tilgange og metoder. Dog vurderer tilsynet, 

at tilbuddet i højere grad kan arbejde med resultatdokumentationen for at synliggøre 
effekten af tilbuddets indsats. 
  
4) Sundhed og trivsel, at Center Midtbyen som udgangspunkt understøtter borgernes 
fysiske og mentale sundhed og trivsel. Ligesom tilsynet vurderer, at tilbuddet respekte-
rer og anerkender borgerne. Tilsynet vurderer endvidere, at tilbuddets pædagogiske ind-
sats forebygger magtanvendelser, samt at tilbuddet har et større fokus på at forbygge 
vold og overgreb på tilbuddet. 
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5) Organisation og ledelse, at Center Midtbyens ledelse er i besiddelse af de nødvendige 
faglige og ledelsesmæssige kompetencer. ligesom tilsynet vurderer, at ledelsen tager 
ansvar for, at sætte rammerne på tilbuddet.  
  
6) Kompetencer, at Center Midtbyen medarbejdere overordnet har de kompetencer der 
er nødvendig i forhold til tilbuddets målsætning, metoder og borgernes behov. Tilsynet 
vurderer endvidere, at tilbuddets medarbejdere møder borgerne med anerkendelse og 
respekt. 
  
7) Fysiske rammer, at Center Midtbyens fysiske rammer overordnet understøtter bor-
gernes trivsel og udvikling. Ligesom tilsynet vurdere, at tilbuddets fysiske rammer dan-
ner grundlag for et hjem for borgerne, med mulighed for privatliv, aktiviteter og samvær 
i fællesarealerne. Tilsynet vurderer dog, at tilbuddet er udfordret i forhold til fællesarea-
lerne i afdeling Bjerggade 50. 
  
8) Økonomi, at Center Midtbyens økonomi er bæredygtig, idet det er en kommunal øko-
nomi, der understøtter driften af tilbuddet. Økonomien vurderes at være gennemskuelig 

for både tilsyn og de visiterende kommuner for så vidt angår takstfastsættelsen. Vedrø-
rende økonomien i øvrigt, anses der ikke for at være gennemskuelighed overfor de visi-
terende kommuner.  
  
  

Beslutning 

Lene Hornstrup orienterer. Rapporten er diskuteret og taget til efterretning og rådet no-
terer sig, at tilbudet er kommet langt videre siden seneste tilsynsrapport. 

Bilag 

• Tilsynsrapport Center Midtbyen 2017 anmeldt 

  

00.01.00-G01-6-17 

27.        Orientering: Tilsynsbesøg i TROIA 2017 

Administrationen indstiller, 

til orientering om Tilsynets anmeldte driftsorienterede tilsyn af TROIA. 

Sagsfremstilling 

Socialtilsyn Midt har aflagt anmeldt driftsorienteret tilsyn i TROIA i april 2017. Tilsyns-
rapporten indeholder Socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat 
har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.  
  
Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten, foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodel-
lens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. § 6 i Lov om socialtilsyn.  
  

file://///671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_26_Bilag_1_Tilsynsrraport_Center_Midtbyen_2017_anmeldt.pdf
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Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af 
tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der 
ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.  
  
Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for 
godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf. §§1 2-18 i Lov om 
socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfyl-
der betingelserne for godkendelse. 
  
Tilbuddet er godkendt. Begrundelse for afgørelsen er, at tilbuddet samlet set opfylder 
betingelserne i § 6 i lov om socialtilsyn. 
  
Socialtilsyn Midt vurderer, at TROIA lever op til kravene jf. § 6 i lov om socialtilsyn. 
  
TROIA er godkendt jf. ABL § 105, stk. 2 til 14 borgere i alderen 18-85 med erhvervet 
hjerneskade og/eller psykiske vanskeligheder. Målgruppen afgrænset ved at udadreage-
rende adfærd, aktivt misbrug eller en behandlingsdom for personfarlig kriminalitet ikke 

er forenelig med at bo på TROIA. Tilbuddet har desuden en aflastningsplads, som ikke er 
omfattet af socialtilsyn. 
  
Det er Socialtilsynets vurdering, at TROIA: 
  

• støtter borgerne i forhold til uddannelse og beskæftigelse 

• arbejder med at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed 

• har en målgruppe, som er tydelig defineret og lever op til sin målsætning om at 
yde en rehabiliterende og recovery understøttende indsats 

• anvender relevante faglige tilgange og metoder som KRAP og inddrager metoder 
som LYD og NADA 

• tilrettelægger indsatsen på baggrund af de mål, der er opstillet i den kommunale 
handleplan 

• møder borgerne med anerkendelse og respekt 
• yder borgerne relevant støtte til at modtage sundhedsydelser 

• har viden om borgernes mentale sundhed, fremmer trivsel og støtter borgerne i 
at holde sig ude af aktivt misbrug 

• forebygger magtanvendelse og har kendskab til reglerne omkring indberetning og 
dokumentation af magtanvendelse 

• i sin pædagogiske tilgang er konfliktnedtrappende og har et hensigtsmæssigt be-
redskab i forhold til at forebygge vold 

• har en kompetent ledelse, der har fokus på tilbuddets strategiske udfordringer 

med hensyn til dokumentation og faglig udvikling samt giver medarbejderen ind-
flydelse op arbejdets organisering. 

• sikrer borgeren tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 
• udnytter de ressourcer der er til rådighed for opgaven udnyttes hensigtsmæssigt 
• har medarbejdere med relevante kompetencer, herunder uddannelse, erfaring og 

viden om målgruppen og de faglige tilgange og metoder, som tilbuddet anvender 
• har fysiske rammer, der er velegnede i forhold til tilbuddets målgruppe  
• er økonomisk bæredygtigt 

  
  

Beslutning 

Lene H orienterer. Rapporten taget til efterretning med bmærkning om, at det er en flot 
tilbagemelding fra tilsynet. 
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Bilag 

• Tilsynsrapport 2017 endelig.pdf 

  

27.03.00-G01-11-17 

28.        Orientering:Tilsynsbesøg i Center Nord 2017  

Administrationen indstiller, 

til orientering om Tilsynets anmeldte driftsorienterede til syn i dag- og døgntilbuddene i 
Center Nord. 

Sagsfremstilling 

Socialtilsyn Midt har aflagt anmeldt driftsorienteret tilsyn i dag- og døgntilbuddene i Cen-
ter Nord. Tilsynsrapporten indeholder Socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om 
tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne 
for godkendelse.  
  
Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten, foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodel-
lens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. § 6 i Lov om socialtilsyn.  
  
Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af 
tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der 
ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.  
  
Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for 

godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf. §§1 2-18 i Lov om 
socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfyl-
der betingelserne for godkendelse. 
  
Tilbuddet er godkendt. Begrundelse for afgørelsen er, at tilbuddet samlet set opfylder 
betingelserne i § 6 i lov om socialtilsyn. 
  
Socialtilsyn Midt vurdere, at Center Nord lever op til kravene jf. § 6 i lov om social tilsyn.  
  
Center Nord er godkendt som almen ældrebolig/ handicapvenlig bolig jf. Lov om almene 
boliger § 105, stk. 2 og aktivitets- og samværstilbud jf. Lov om social service § 104.  
  
Botilbuddene i Center Nord er godkendt til at modtage 30 voksne borgere med et meget 
lavt funktionsniveau og med psykiatriske diagnoser og 10 voksne borgere i dagtilbuddet 
Dyrefryd. Socialtilsynet godkender endvidere etablering af det nye dagtilbud VITA ved 
Fønixgården med 26 pladser jf. servicelovens § 104, marts 2017.  
  
Socialtilsynet vurdere, at Center Nord: 
  

• Støtter borgerne i deres beskyttede beskæftigelse - eller aktivitets og samværs-
tilbud med hensyntagen til borgernes funktionsevne 

• støtter og udvikler borgernes sociale kompetencer og selvstændighed under hen-

syntagen til målgruppens behov og forudsætninger  
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• har klarhed over målgruppen og arbejder med formål for indsatsen med relevante 
tilgange og metoder hen imod positive resultater for borgerne, ligesom tilbuddet 
samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene 
for borgerne opnås  

• arbejder med, og har fokus på borgernes indflydelse på eget liv og hverdagen i 
tilbuddet, med hensyntagen til målgruppens udfordringer 

• har fokus på borgernes mentale og fysiske sundhed og at borgerne trives i tilbud-
det 

• arbejder med pædagogiske tilgange som gør, at magtanvendelse så vidt muligt 
undgås og overgreb forebygges 

• har en faglig og kompetent ledelse, som varetager tilbuddets daglige drift og sæt-
ter rammer for tilbuddets strategiske udvikling 

• har medarbejdere, der besidder relevante faglige og personlige kompetencer i 
forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder og som indgår i et konstruk-
tivt samspil med borgerne 

• kan tilbyde fysiske rammer som understøtter borgernes udvikling og trivsel 
  

Beslutning 

Lene H. orienterer. Rapporten taget til efterretning. 

Bilag 

• Anmeldt tilsyn Center Nord 2017 

  

00.15.00-G01-52-17 

29.        Orientering: Organisationstilpasninger i HOPS  

Administrationen indstiller, 

til orientering  om fremtidig ledelses- og organisationsstruktur i Center Handicap, social 
og psykiatri. 

Sagsfremstilling 

Handicaprådet orienteres om fremtidig ledelses- og organisationsstruktur i Center Handi-
cap, social og psykiatri. 
  
Centerleder i Nord har søgt nye udfordringer. På baggrund heraf har der været behov for 
at sikre, at den fremtidige ledelses- og organisationsstruktur i højere grad matcher den 

nye overordnede Strategi 2017 - 2020, som Center Handicap, social og psykiatri netop 
har sat i søen. En strategi, hvor fokus er at skabe sammenhængskraft på tværs af alle 
sociale tilbud, og hvor målet er en ny fælles ansvarlig kultur der minimere selvstyre ten-
densen i den enkelte enhed. En kultur, som fremmer den bærende ide om at fremtidens 
velfærd i Struer Kommune skabes i fællesskaber, i en kultur hvor vi hjælper hinanden, 
og hvor der oparbejdes en øget solidaritet enhederne imellem.  
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Det er derfor besluttet, at stillingen som centerleder i nord ikke genbesættes og at der i 
stedet anvendes ekstra midler på at opnormere den daglige ledelse direkte ude på den 
enkelte institution. Det betyder, at der i Center HOPS fremover vil være tale om tre spor 
som varetages af tre centerleder: 
  
1) Center for psykiatri og rehabilitering,  
2) Center for uddannelse og beskyttet beskæftigelse 
3) Center for bo- og dagtilbud  
  

Beslutning 

Lene H. orienterer. Ny organisering i HOPS taget til efterretning. 

Bilag 

• Organisering i Center HOPS 

  

27.03.00-P22-1-16 

30.        Orientering: Strategioplæg Handicap, Social og Psykiatri 2017 - 

2020  

Administrationen indstiller, 

til orientering om Strategi for Center Handicap, social og psykiatri 

Sagsfremstilling 

Centerstrategien tager sit afsæt i den bærende ide om, at fremtidens velfærd skabes i 
fællesskaber. Det er ambitionen, at vi i Center Handicap, Social og Psykiatri, udformer 
og udvikler vores indsatser med inddragelse af civilsamfundet, de berørte borgere og 
deres netværk, og at disse i høj grad ses som en aktiv del af løsningen.  
  
Centerstrategi skal endvidere ses i sammenhæng med Struer Kommunens overordnede 

strategier, og de enkelte tilbud på området skal kunne målrette egne mål og strategier 
ind i centerstrategien.  
  
For at skabe denne sammenhængskraft er der udvalgt seks strategiske pejlemærker, 
som bl.a. skal sikre sammenhæng og effektiv faglig praksis i den fælles opgaveløsning 
på centerniveau. Pejlemærkerne skal efterfølgende tænkes ind og konkretiseres i hvert 
enkelt tilbud. Strategien skal give mening for alle medarbejdere, og samtidig være mål-

rettet vores forskellige typer af borgere. Strategien er udarbejdet i et samarbejde med 
ledere, konsulenter, og centerchef med det formål, at strategien først og fremmest er en 
administrativ strategi der skal kendes og implementeres i de enkelte sociale tilbud, hos 
den enkelte leder og i samtlige medarbejdergrupper. Alle skal tage ansvar for, at strate-
gien lykkedes og bliver en vigtig del af den daglige praksis.  
  

Beslutning 
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Lene H orienterer. Ny strategi i HOPS taget til efterretning. 

Bilag 

• HOPS Strategi 2017 Endelig 

  

27.36.20-P35-1-17 

31.        Orientering: Psykiatrien i Nordvest 

Resumé 

Arbejdsgruppens samlede oplæg til Psykiatrien i Nordvest findes i bilaget til sagsfremstil-
lingen.  

Administrationen indstiller, 

oplæg til psykiatrien i Nordvest til orientering 

Sagsfremstilling 

I løbet af de kommende år vil hele Regionspsykiatrien Vest samles i Gødstrup. Dermed 
ændres de fysiske rammer for og indholdet af de psykiatriske tilbud.  

Region Midtjylland og de tre nordvestjyske kommuner Lemvig, Holstebro og Struer øn-
sker i samarbejde med almen praksis at etablere ”Psykiatrien i Nordvest” som en ny 
platform for indsatsen for mennesker med psykisk sårbarhed/psykisk sygdom i Nord-
vestjylland. 

Struer Byråd godkendte den 31. januar 2017 et kommissorium for udviklingen af Psyki-
atrien i Nordvest og den 27. juni principgodkendte byrådet forslaget. Forslaget er udar-
bejdet af en tværkommunal og -regional arbejdsgruppe med inddragelse af almen prak-
sis samt borgere, pårørende og medarbejdere. 

Arbejdsgruppen har undervejs i processen afholdt en workshop med deltagelse af bruge-
re, pårørende, almen praksis og medarbejdere fra Regionspsykiatrien Vest og kommu-
nerne, hvor deltagerne bidrog med ideer til det fremtidsrettede psykiatritilbud. 

Vision og mål 

Visionen for Psykiatrien i Nordvest kobler sig op på Sundhedsaftalens vision om ”Mere 
sundhed i det nære – på borgerens præmisser” og formuleres som ”En tidlig indsats af 
høj kvalitet i nærområdet”. 

Psykiatrien i Nordvest er et fællesskab, hvor alle ressourcer mobiliseres, for at give bor-
gerne det bedst mulige tilbud. Psykiatrien i Nordvest er en paraply for de tilbud og ind-
satser, som findes lokalt i de tre kommuner og i Regionspsykiatrien Vest, og som derfor 
fremadrettet leveres under det fælles navn "Psykiatrien i Nordvest" og med den kommu-
nale eller regionale tilknytning som undertekst.  

Psykiatrien i Nordvest omfatter ikke kun de aktører, der beskæftiger sig med psykiatri. 
Afhængig af borgerens livssituation kan Psykiatrien i Nordvest også omfatte aktører fra 

beskæftigelsesområdet, uddannelsesområdet, ældreområdet, børneområdet osv. Samti-
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dig etableres sammentænkte tilbud på tværs af de tre kommuner og regionen med pla-
cering i Center for Sundhed i Holstebro.  

Der er opstillet følgende overordnede mål for Psykiatrien i Nordvest: 

• At borgeren oplever et tilbud af høj faglig kvalitet, som tager afsæt i borgerens 
behov og hverdag, og at borgeren understøttes bedst muligt i at være en aktiv 
aktør i sin egen helbredelsesproces.  

• At borgeren oplever en nem, tilgængelig og hurtig adgang til hjælp, og at hjæl-
pen hænger sammen på tværs af tilbud og sektorer.  

• At flest mulige borgere hjælpes til at komme sig og have et aktivt og deltagende 

liv.  
• At forebygge indlæggelser og genindlæggelser.  
• At få mest mulig sundhed ud af de samlede ressourcer.  
• At udvikle en styrket indsats for ungegruppen (18-25 år). 

I de første 2-3 år prioriteres følgende fælles indsatsområder i Psykiatrien i Nordvest: 

• Udvikling af et fælles koncept for tæt sparring og dialog.  
• Tidlig og hurtig fælles indsats.  
• Etablering af 5 regionale og 3 tværkommunale ambulante pladser i Center for 

Sundhed i Holstebro.  

Anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger. 

  
  

Beslutning 

Lene H orienterer om arbejdet og planer med Psykiatrien i Nordvest. Der kom positive 
tilbagemeldinger fra rådet. 

Bilag 

• Afrapportering - Psykiatrien i Nordvest 01.06.2017 

  

27.00.00-G01-111-16 

32.        Evt. 

Administrationen indstiller, 

at medlemmer af rådet orienterer om relevante områder. 

Beslutning 

Tine hammer orienterer om to nye tilbud: 
1. Der er etablereret idræt på børnehandicapområdet i form af et håndboldhold. 
2. Lagunen har sammen med nogle forældre dannet Struer Autisters computerklub, 

  
Lene Hornstrup orienterer om, at Struer Frivillighedscenter arbejder med at få frivillige til 

at hjælpe borgere med indkøb. 
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