
 

 

  
 

 
Handicaprådet 

Referat 
 
 
 
Møde 21. august 2018 kl. 16:00 i Mødelokale i HOPS, indgang B 
 
 
 
 
Pkt. Tekst Side 

26 Velfærdsbygning Peter Bangs Vej - Mathias Morgen kl. 16.05 1 

27 Familieiværksætterne - Ane Katrine Toftgård kl. 16.15 2 

28 Overvægtsklinik - Ane Katrine Toftgård 2 

29 Rådgivende samtaler om alkohol - Susanne Strunk kl. 16.30 2 

30 Godkendelse af Rammeaftale 2019-2020 - Lene Hornstrup 3 

31 Udspil: Den nære psykiatri - Lene Hornstrup 4 

32 Psykiatrien i Nordvest - Lene Hornstrup 5 

33 Organisering og implementering af forebyggelsesindsats - Lene Hornstrup 6 

34 Afgørelse om dispensation i byggesag 7 

35 Indkommet materiale  8 

36 Evt. 9 

  



 

 

Handicaprådet, 21. august 2018 Side 1 
 

27.69.48-G01-1-18 

26.        Velfærdsbygning Peter Bangs Vej - Mathias Morgen kl. 16.05 

Administrationen indstiller, 

til Handicaprådets orientering. 

Sagsfremstilling 

Orientering om det nye velfærdshus på Peter Bangs Vej 

Op gennem Struers historie har både Struer Kommune og Bang & Olufsen været en del af lokalsam-
fundets fundament, og den relation får nu et lag mere. Struer Kommune har købt den tidligere ad-
ministrationsbygning på Peter Bangs Vej 15 ud til Hjermvej, som fremover skal huse ca. 210 admini-
strative medarbejdere samt op mod 120 udkørende syge- og hjemmeplejere. Centrene, der skal 
flytte administrative medarbejdere til Peter Bangs Vej, er: 

•       Skoler & Dagtilbud,  
•       Sundhed & Omsorg,  
•       Handicap, Social og Psykiatri,  
•       Jobcenter Struer 
•       Samtidig skal Hjemmeplejen bruge bygningen som udkørselssted. 

Selvom det har været administrationskontor før, skal det tilpasses til borgerbetjening – og det skal 
tilpasses til det faglige arbejde, det skal danne ramme om. Til det skal både medarbejdere og bruge-
re af centrene have mulighed for at give deres mening til kende. Derved kan vi sammen skabe nogle 
gode rammer for fremtidens velfærdshus.  

Denne orientering skal ses som en forventningsafstemning af det kommende forløb, og handicaprå-
dets interesse i projektet. 

Til sagen er vedlagt bilag, som er projektleder Mathias' præsentation til mødet. Der kan være sket 
ændringer fra det oplæg som er sendt, til det som bliver præsenteret.  

  

Beslutning 

Mathias har fremlagt procesplan for udflytningen til velfærdshuset på Peter Bangs Vej. 
  
Mathias indgår i dialog med DH ift sparring på de foreløbige planer.  

Bilag 

• Præsentation Peter Bangs Vej Projekt  

  

27.69.48-G01-1-18 

file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_26_Bilag_1_Praesentation__Peter_Bangs_Vej_Projekt.pdf
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27.        Familieiværksætterne - Ane Katrine Toftgård kl. 16.15 

Administrationen indstiller, 

til Handicaprådets orientering. 

Sagsfremstilling 

Projekt Familieiværksætterne er igangsat af Børne- Familiecentret og er et kursusforløb 
for kommende forældre, der venter deres første barn. 
Formålet er at skabe netværk, udveksle erfaringer og få ny viden. 
Ane Katrine Toftgaard, koordinator i Sundhedsplejen, vil orientere om projektet. 

Beslutning 

Orientering givet. 
  

27.69.48-G01-1-18 

28.        Overvægtsklinik - Ane Katrine Toftgård 

Administrationen indstiller, 

til Handicaprådets orientering. 

Sagsfremstilling 

Projekt Overvægtsklinik. 
Ane Katrine Toftgaard, koordinator i Sundhedsplejen, vil deltage på mødet og orientere 
om projektet. 

Beslutning 

Orientering givet. 
  
Det er et virkeligt godt tiltag. Handicaprådet udtrykker bekymring over ½ års ventetid. 
  

27.69.48-G01-1-18 

29.        Rådgivende samtaler om alkohol - Susanne Strunk kl. 16.30 

Administrationen indstiller, 

til Handicaprådets orientering. 

Sagsfremstilling 

Rådgivende samtaler om alkohol. 
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Susanne Strunk, faglig teamleder i Handicap, social og psykiatri, vil deltage på mødet og 
orientere om projektet. 

Beslutning 

Orientering givet.  
  

27.06.08-P22-1-18 

30.        Godkendelse af Rammeaftale 2019-2020 - Lene Hornstrup 

Resumé 

Rammeaftale 2019-2020 for det specialiserede socialområde sendes til orientering i Handicaprådet. 
  
Kommunerne og Region Midtjylland indgår årligt en rammeaftale om samarbejdet på det specialise-
rede social- og specialundervisningsområde. For første gang er der aftale om, at rammeaftalen nu 
indgås for en 2-årig periode 2019-2020. 
  
Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre koordinering af tilbud og ydel-
ser på det sociale område. Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (udviklingsstrategien) og 
en kapacitets- og økonomistyringsdel (styringsaftalen). 
  
KKR Midtjylland har på møde den 14. juni 2018 besluttet at anbefale, at udkast til Rammeaftale 2019-
2020 godkendes i byrådene samt i regionsrådet.  
  
Rammeaftale 2019-2020 skal være godkendt i byrådene og regionsrådet senest den 15. oktober 
2018. 

Administrationen indstiller, 

at Handicaprådet tager Rammeaftalen til orientering. 

Sagsfremstilling 

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår fremadrettet hvert andet år en rammeaftale om samar-
bejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.  
  
Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommu-
ner og region. 
  
Udkast til Rammeaftale 2019-20 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region 
Midtjylland, hvor kommunerne og regionen har haft mulighed for at komme med indspil til rammeafta-
len undervejs. Dette har skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det sociale område. 
  
KKR Midtjylland har på møde den 14. juni 2018 behandlet udkast til Rammeaftale 2019-20. Par-
terne er enige om at anbefale, at udkast til Rammeaftale 2019-20 godkendes i byrådene samt i 
regionsrådet.  
  
Fælles faglige udviklingsområder 
Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling, og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og 
tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng mellem kommu-
nernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.  
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I Rammeaftale 2019-20 sætter kommunerne og regionen fokus på følgende 3 udviklingsområ-
der: 
•       Den nære psykiatri – et fælles udviklingsområde mellem Sundhedsaftalen og Rammeaftalen  
•       Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme  
•       Effekt, kvalitet og progression i tilbud og takster 
  
Styring og økonomi 
Ud over de faglige udviklingsområder, sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- 
og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Aftaler herom er beskrevet i styringsaftalen, der 
er et bilag til rammeaftalen. 
  
Formålet med styringsaftalen er at koordinere rammerne for køb og salg af tilbud på det specialisere-
de social- og specialundervisningsområde.  
  
De 19 Kommuner og Region Midtjylland indgår følgende aftale om udvikling i taksterne i perioden 
2019–22:  
•       Taksterne kan ikke stige i perioden 
•       Taksterne reduceres med minimum 2 pct. i hele perioden 
•       Der er mulighed for at fratrække den del over 3 pct., der blev aftalt i sidste periode 
•       Det aftales, at aftalen tages op til fornyet drøftelse i 2019 
  
Herudover er styringsaftalen for 2019-20 stort set identisk med tidligere års aftaler i forhold til de ad-
ministrative procedurer ift. takstberegning, opsigelsesvarsler mv.   
  

./. Udkast til Rammeaftale 2019-2020 er vedlagt. Den elektroniske udgave af udkast til Rammeaftale 
2019-2020 samt bilag findes på adressen: https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-
2019--2020 Enkelte bilag er først tilgængelige primo 2019.  
  
Udkast til Rammeaftale 2019-2020 har været til orientering i Handicaprådet den 21. august 2018.  
  

Beslutning 

Orientering givet 

Bilag 

• Udkast til Rammeaftale 2019-20.pdf 

  

27.00.00-I02-1-18 

31.        Udspil: Den nære psykiatri - Lene Hornstrup 

Administrationen indstiller, 

at handicaprådet kan fremkomme med bemærkninger til kontakudvalget 

Sagsfremstilling 

Der er dannet en fælles alliance om den nære psykiatri mellem de 19 kommuner, regio-
nen, PLO Midt og brugere- og pårørende organisationer. Der er endvidere nedsat en fæl-

https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2019--2020
https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2019--2020
file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_30_Bilag_1_Udkast_til_Rammeaftale_201920pdf.pdf
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les tværsektoriel styregruppe for alliancen om den nære psykiatri med repræsentanter 
fra alliancens fire parter. Styregruppens opdrag er i første omgang at udarbejde udspil 
om en fælles vision for og definition af den nære psykiatri, udpege målgrupper og udfor-
dringer samt planlægge processen.  
  
Samtidig er det en opgave at prioritere politisk, hvor der først skal sættes ind med kon-
krete handlinger og udviklingsrum, som kan bidrage til at forbedre og udvikle den nære 
psykiatri i Midtjylland. Alliancen er forankret i KKR og i Regionsrådet og drøftes mellem 
parterne i Kontaktudvalget (Regionsrådsformanden og de 19 borgmestre). Sundhedsko-
ordinationsudvalget og Praksisplanudvalget inddrages løbende i processen. 
  
At forbedre og udvikle den nære psykiatri er en løbende og langsigtet proces. Processen 
er således dynamisk, hvor parterne aftaler, hvor man sætter ind først – herefter skal der 
løbende ske prioriteringer. Processen vil derfor indeholde flere spor, hvor dele forankres i 
sundhedsaftaleregi, og dele uden for sundhedsaftaleregi. Det er aftalt, at første del/spor 
kører i sundhedsaftaleregi, da Sundhedskoordinationsudvalget har foreslået, at et af de 
prioriterede indsatsområder i den kommende sundhedsaftale (2019-2023) er den nære 
psykiatri. 
  
Der er vedhæftet en oversigt over den foreløbige procesplan. Her fremgår det, at udkast 
til udspil om den nære psykiatri var dagsordenssat på KKR mødet 14/6 2018 og er dags-
ordenssat på regionsrådets temamøde 25/6 2018 og på møde i Sundhedskoordinations-
udvalget 27/6 2018. Udspillet skal drøftes på mødet i Kontaktudvalget den 31. august 
2018 med henblik på godkendelse.  
  
Bemærkninger til udspillet, som I ønsker at bringe ind i Kontaktudvalgets drøftelse, skal 
indsendes senest den 22. august 2018.  
  
  
  

Beslutning 

Orientering givet.  
  
Ingen kommentarer til kontaktudvalget.   

Bilag 

• Udspil om den nære psykiatri (juni 2018).pdf 
• Følgebrev til region og kommuner - 
• Tids- og procesplan  

  

27.69.48-G01-1-18 

32.        Psykiatrien i Nordvest - Lene Hornstrup 

Administrationen indstiller, 

til Handicaprådets orientering. 

file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_31_Bilag_1_Udspil_om_den_naere_psykiatri_juni_2018pdf.pdf
file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_31_Bilag_2_Foelgebrev_til_region_og_kommuner_.pdf
file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_31_Bilag_3_Tids_og_procesplan.pdf
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Sagsfremstilling 

Psykiatrien i Nordvest er et samarbejde mellem Lemvig, Holstebro og Struer Kommuner 
samt Regionspsykiatrien Vest. 
Samarbejdet omfatter 8 ambulante døgnpladser i Center for Sundhed i Holstebro, som 
skal bruges til korterevarende ophold til observation og psykiatrisk behandling. 
Lene Hornstrup vil detage på mødet og orientere om samarbejdet. 

Beslutning 

Orienteret givet 
  

27.00.00-P20-1-18 

33.        Organisering og implementering af forebyggelsesindsats - Lene 
Hornstrup 

Resumé 

Den 4. november 2016 indgik Regeringen en aftale om revision af servicelovens voksen-
bestemmelser. En revision som har øget fokus på forebyggelse, rehabilitering og inklusi-
on i samfundet. Det er bla. blevet muligt at tilbyde forebyggende indsatser, jf. servicelo-
vens § 82 a,b,c. 

Administrationen indstiller, 

at handicaprådet orienteres om nye forbyggende indsatser. 

Sagsfremstilling 

Aftalen med de nye bestemmelser giver byrådet mulighed for at kunne vælge at afhjæl-
pe en borgers behov for støtte ved at henvise til tidlig, forebyggende indsats. De nye 
bestemmelser medfører ingen regulering af bloktilskud. 
  
Målgruppen for tidlig, forebyggende indsats er borgere med en eller flere af følgende 
udfordringer: let nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, lettere sociale problemer eller 
i risiko for at udvikle funktionsnedsættelser eller sociale problemer. Desuden er mål-
gruppen borgere, hvor risikoen for forværring af funktionsnedsættelsen/de sociale pro-
blemer eller risikoen for at udvikle sådanne, vil kunne forebygges med en tidlig, fore-
byggende indsats. Der er således tale om en borgergruppe, som i dag endnu ikke har en 
nedsat funktion i et omfang, som kræves i de øvrige bestemmelser i serviceloven om 
hjælp og støtte. Alle borgere med funktionsnedsættelse eller sociale problemer, som 
falder inden for den personkreds, der i øvrigt vil kunne modtage visiterede ydelser efter 
serviceloven, vil kunne henvises til at gøre brug af den tidlige, forebyggende indsats i 
stedet for at modtage andre ydelser jf. serviceloven, så længe indsatsen modsvarer 
hjælpebehovet.  
  
Den tidlige, forebyggende indsats skal have fokus på hjælp til selvhjælp, på at aktivere 
borgernes egne ressourcer og på at skabe sociale netværk, som både kan blive en del af 
borgerens hverdag og være en stor støtte fremover. Der er som udgangspunkt ikke no-
gen begrænsninger i forhold til omfanget af den tidlige, forebyggende indsats, hverken i 
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forhold til længden på den periode, som byrådet kan tilbyde at give indsatsen i eller i 
forhold til timetallet, som byrådet kan fastsætte. Dog er der i forhold til individuelle til-
bud om hjælp og støtte fastsat en øvre grænse for den tidsmæssige udstrækning på 6 
måneder. Afgørelser vedrørende tilbud om tidlig, forebyggende indsats efter servicelo-
vens § 82 a, b, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.  
  
Der er politisk beslutttet, at de forebyggende indsatser organiseres og etableres i Center 
Handicap, Social og Psykiatri, og at finansieringen afholdes indenfor det nuværende 
rammebudget på handicapområdet. Den tidlige og forebyggende indsats forventes at 
afhjælpe eller udskyde et senere behov for mere omfattende støtte.  
  

Økonomi 

Økonomi har ingen yderligere bemærkning.  

Beslutning 

Orientering givet.  

Bilag 

• Orientering om regelændringer.docx 
• Indsatstrappen 

  

27.69.48-G01-1-18 

34.        Afgørelse om dispensation i byggesag 

Administrationen indstiller, 

til orientering og beslutning om, hvorvidt afgørelse skal påklages. 

Sagsfremstilling 

Der er fra Plan og Miljø modtaget følgende mail: 
  
"Efter aftale med formand for Handicaprådet Jeanette Juul Quaade fremsendes vedhæftet afgørelse 
om dispensation fra tilgængelighedsbestemmelserne i en byggesag. 
  
Byggesagen omfatter ombygning- og ændring i anvendelsen af en eksisterende lager- og industri-
bygning, hvor en del af bygningen ønskes ombygget og ændret til undervisnings- og træningslokaler 
for personer, der arbejder i højden i vindmølle- og offshore industrien. 
 
Fordi der er særlige fysiske krav til såvel kursusdeltagere som til undervisere for at de kan udføre 
deres erhverv, som består i at udføre arbejde og tilsyn i og udvendig på vindmølletårne og i offshore 
industrien, finder byggekontoret, at der kan meddeles dispensation fra tilgængelighedsbestemmelser-
ne. 
  
Af omstændigheder, som byggekontoret ikke er herre over, er vi kommet på bagkant med sagsbe-
handlingen, hvorfor vi ikke har haft mulighed for at udføre en passende høringsproces ved handicap-

file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_33_Bilag_1_Orientering_om_regelaendringerdocx.pdf
file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_33_Bilag_2_Indsatstrappen.pdf
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rådet, inden vi har truffet afgørelse om at meddele dispensationen. Handicaprådet er klageberretiget 
for afgørelsen, således at der mulighed for at klage over den meddelte dispensation. 
  
Jeg har drøftet sagen med Jeanette Juul Quaade, og aftalt med hende, at jeg sender materialet til dig, 
således at I kan gennemgå det inden næste møde. 
  

./. For spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig enten på telefon eller på mail. 
 
Venlig hilsen  
 
Henning Uth Sørensen 
Byggesagsbehandler 
 
Direkte: 96 84 84 44  
E-mail: hus@struer.dk 
 
----------------------------------------------  
Plan og Miljø  
Struer Kommune, Østergade 11-15  
7600 Struer  
---------------------------------------------- 

Beslutning 

Handicaprådet vil ikke påklage dispensationen. 
  
Handicaprådet pointerer at der er tale om uhensigtsmæssig sagbehandling.  
  
Handicaprådet påpeger at gældende lovgivning skal overholdes.  

Bilag 

• Sydkajen 10 - Kort for planlagt anvendelsesændr. 
• Sydkajen 10 - Plan over panlagt byggearbejde 
• Dispesation fra tilgængelighedsbestem. 

  

27.69.48-G01-1-18 

35.        Indkommet materiale  

Sagsfremstilling 

Orientering om evt. indkommet materiale. 
P.t. intet. 
  

Beslutning 

Se næste punkt. 
  

mailto:hus@struer.dk
file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_34_Bilag_1_Sydkajen_10__Kort_for_planlagt_anvendelsesaendr.pdf
file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_34_Bilag_2_Sydkajen_10__Plan_over_panlagt_byggearbejde.pdf
file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_34_Bilag_3_Dispesation_fra_tilgaengelighedsbestem.pdf
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36.        Evt. 

Administrationen indstiller, 

til drøftelse og orientering. 

Sagsfremstilling 

Evt.  
Drøftelse og orientering. 

Beslutning 

Der er kommet invitation til dialogmøde den 1.10 kl 16.00. 
  
Invitationen sendes med referatet ud.  
  
 
 



 

 

Handicaprådet, 21. august 2018 Side 10 
 

 
 


	27.69.48-G01-1-18
	26.        Velfærdsbygning Peter Bangs Vej - Mathias Morgen kl. 16.05
	Administrationen indstiller,
	Sagsfremstilling
	Beslutning
	Bilag
	27.69.48-G01-1-18


	27.        Familieiværksætterne - Ane Katrine Toftgård kl. 16.15
	Administrationen indstiller,
	Sagsfremstilling
	Beslutning
	27.69.48-G01-1-18


	28.        Overvægtsklinik - Ane Katrine Toftgård
	Administrationen indstiller,
	Sagsfremstilling
	Beslutning
	27.69.48-G01-1-18


	29.        Rådgivende samtaler om alkohol - Susanne Strunk kl. 16.30
	Administrationen indstiller,
	Sagsfremstilling
	Beslutning
	27.06.08-P22-1-18


	30.        Godkendelse af Rammeaftale 2019-2020 - Lene Hornstrup
	Resumé
	Administrationen indstiller,
	Sagsfremstilling
	Beslutning
	Bilag
	27.00.00-I02-1-18


	31.        Udspil: Den nære psykiatri - Lene Hornstrup
	Administrationen indstiller,
	Sagsfremstilling
	Beslutning
	Bilag
	27.69.48-G01-1-18


	32.        Psykiatrien i Nordvest - Lene Hornstrup
	Administrationen indstiller,
	Sagsfremstilling
	Beslutning
	27.00.00-P20-1-18


	33.        Organisering og implementering af forebyggelsesindsats - Lene Hornstrup
	Resumé
	Administrationen indstiller,
	Sagsfremstilling
	Økonomi
	Beslutning
	Bilag
	27.69.48-G01-1-18


	34.        Afgørelse om dispensation i byggesag
	Administrationen indstiller,
	Sagsfremstilling
	Beslutning
	Bilag
	27.69.48-G01-1-18


	35.        Indkommet materiale
	Sagsfremstilling
	Beslutning
	27.69.48-G01-1-18


	36.        Evt.
	Administrationen indstiller,
	Sagsfremstilling
	Beslutning


