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Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr10730
SagsID: EMN-2018-05526

Beslutning
Pkt. 4 udsættes til næstkommende møde.
Dagsordenen herefter godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Godkendelse af mødeplan 2020 for
Socialudvalget
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2019-03007

Resume
Fastsættelse af tid og sted for afholdelse af møder i Socialudvalget 2020.

Indstilling
Direktør Anders Kjærulff indstiller til Socialudvalget,







at
at
at
at
at
at

møder afholdes tirsdag i 1. hele uge af måneden
mødet for april flyttes til 31. marts
mødet 4. august flyttes til 11. august
møder starter kl. 12.30
møder så vidt muligt afholdes i lokalerne ved byrådssalen
der ikke afholdes møde i juli

Beslutning
Møder afholdes tirsdag i 1. hele uge af måneden - dog med forbehold for udfaldet af
Sundheds- og Ældreudvalgets vedtagelse af mødeplan.
Møder starter med frokost kl 12.
Dato til temamøde for udvalget fastsættes til 14. april 2020 kl. 12 til kl. 16.
Dato til ekstraordinært budgetudvalgsmøde: 10. juni kl 8:30 til kl. 11:30.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Ifølge § 20, stk. 1, i den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget og de stående udvalg
for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.
Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert medlem af udvalget forlanges indbragt til
afgørelse af byrådet.
Byrådet har netop godkendt byrådets mødeplan 2020, og derfor skal mødeplan for
Socialudvalget nu godkendes.
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I det vedhæftede forslag til mødeplan 2020 foreslås møderne placeret på samme måde, som i
2019, nemlig tirsdagen i 1. hele uge af måneden.
Socialudvalget er forkortet SU.

Bilag
1 (Mødeplan 2020 - 7962341)
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3 (Fortrolig) Budget 2019-2020
Sagsbehandler: Dr28196
SagsID: EMN-2018-05736
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4 (Offentlig) Drøftelse af opfølgning på budgetseminar
Sagsbehandler: DR 27833
SagsID: EMN-2018-05736

Resume
Der følges op på budgetseminar-drøftelser vedr. boligstrategier.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Socialudvalget,


at sagen drøftes

Beslutning
Udsat til næste møde.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
På baggrund af oplæg ved Direktør Anders Kjærulf følges der op på budgetseminar- drøftelser
vedr. boligstrategier.
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5 (Offentlig) Godkendelse af forsat anvendelse af
Arendalsvej bodel 1 og 2
Sagsbehandler: Dr15736
SagsID: EMN-2018-05526

Resume
Et forslag om forsat anvendelse af Arendalsvej bodel 1 og 2 har været sendt til høring i
Handicaprådet og MED-systemet. Høringssvaret fremlægges til drøftelse og godkendes.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Socialudvalget,



at Handicaprådets og MED-systemets høringssvar til forslag om forsat anvendelse af
Arendalsvej bodel 1 og 2 drøftes.
At forsat anvendelse af Arendalsvej bodel 1 og 2 godkendes

Beslutning
Høringssvarene blev drøftet. Fortsat anvendelse af Arendalsvej 1 og 2 til længerevarende
tilbud blev godkendt. Udvalget understregede, at anvendelsen kun skulle være midlertidig,
nemlig frem til færdiggørelse af nye bygninger til målgruppen.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Socialudvalget behandlede på mødet 3. september 2019, muligheden for fortsat at
anvende Arendalsvej bodel 1 og 2, som botilbud på voksenhandicap området efter
serviceloven §108. De i alt 14 boliger bliver disponible i forbindelse med, at de nuværende
beboere omkring årsskiftet flytter ind i nyopførte boliger i Alderslyst.
Ved midlertidigt at fortsætte anvendelsen af Arendalsvel bodel 1 og 2 som botilbud, kan
Socialudvalget tilbyde 14 ekstra botilbudspladser i Silkeborg Kommune.
Boligerne er opført i ét plan og består af 10 ét-rumsboliger med eget bad og toilet samt 4 étrumsboliger, der deler to handicapvenlige badeværelser. Boligerne er ca. 30 m2 og har ikke
køkken.
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Scenariet vil muliggøre, at der kan bo 4 borgere, der bruger kørestole – og som vil skulle dele
de 2 handicapvenlige badeværelser. Boliger til kørestolsbrugere er efterspurgte, fordi det
kræver særlige fysiske rammer. Løsningen med 4 kørestolsegnede boliger vil imødegå et
umiddelbart behov.
Socialafdelingen har været i kontakt med Socialtilsyn Nord, som vurderer, at der ikke er
umiddelbare problemer med fortsat anvendelse af Arendalsvej bodel 1 og 2 under den
nuværende godkendelse.
Ejendomsafdelingen vurderer, at det vil koste ca. 1,4 mio. kr. at gøre Arendalsvej bodel 1 og 2
egnet som botilbud i en midlertidig periode. Udgifterne omfatter, opgradering af
brandsikkerhed (0,9 mio. kr.), vedligehold af vinduer og glaskarnap (0,2 mio. kr.) samt
indvendigt vedligehold af døre, gulve mv. (0,3 mio. kr.).
Driftsøkonomi i scenariet:
De årlige driftsudgifter anslås til ca. 9,3 mio.kr., hvilket giver en pladspris på i gennemsnit
662.000 kr. Til sammenligning koster de eksterne pladser, der aktuelt købes til borgere
indenfor samme målgruppe, mellem 1 – 1,5 mio. kr. årligt.
Høringssvar
Handicaprådet skal høres vedrørende alle initiativer, som har betydning i hverdagen for
mennesker med handicap. Forslaget har derfor været sendt til høring i Handicaprådet.
Forslaget er nærmere beskrevet i vedlagte høringsbrev.
MED-systemet skal informeres om alle forholde, som betyder noget for det daglige arbejde og
kommunes virke som helhed. Dette indebærer en gensidig pligt til at give en god og
tilstrækkelig information om forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds-, og
arbejdsmiljøforhold.
Formanden for Handicaprådet har på rådets vegne fremsendt høringssvar.
OmrådeMED samt LokalMED for Voksenhandicapområdet har ligeledes fremsendt høringssvar.
Høringssvarene fra henholdsvis Handicaprådet, OmrådeMED og LokalMED er vedlagt som bilag.

Bilag
1
2
3
4

(Høringssvar vedr. Arendalsvej bodel 1 og 2 - 7988563)
(Høringssvar fra medarbejderne i LokalMED vedrørende Arendalsvej Bodel 1 og 2 - 7988703)
(Høringssvar fra O-MED vedr. Arendalsvej bodel 1 og 2 - 7994944)
(Bilag - opfølgning på boligstrategi på Socialområdet - 7993147)
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6 (Offentlig) Drøftelse af principper for etablering af
borger- og pårørenderåd
Sagsbehandler: Dr15738
SagsID: EMN-2019-04031

Resume
Forhåndsgodkendelse af forslag til fremtidig tilrettelæggelse af brugerindflydelsen på
botilbuddene i Socialafdelingen samt fremsendelse af forslaget til høring ved Handicaprådet.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Socialudvalget,


at udvalget drøfter retningslinjer for etablering af bruger- og pårørenderåd



at udvalget sender retningslinjerne for etablering af bruger- og pårørenderåd i høring i
Handicaprådet

Beslutning
Sagen drøftet og sendt til høring i Handicaprådet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Den generelle bestemmelse om brugerindflydelse fremgår af Servicelovens § 16, hvoraf
fremgår, at "Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får
mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene.
Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen”. Og § 16 stk.
2. ”Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende
tilrettelæggelsen af indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for
og omfanget af rådenes opgaver.”
Frem til 2010 var kommunen forpligtiget til at nedsætte bruger- og pårørenderåd, men i 2010
kom en lovændring, der betød, at denne forpligtigelse blev ophævet. Tilbage er den generelle
bestemmelse i § 16 om indflydelse, som giver kommunalbestyrelserne og botilbuddene større
frihed til at tilrettelægge organiseringen af inddragelsen af beboere og deres pårørende.
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For mange beboere i botilbud er det vigtigt, at personalet bidrager til at understøtte og udvikle
relationen til pårørende, i det omfang beboeren ønsker det. Det er derfor vigtigt, at pårørende
føler sig velkomne og anerkendt af personalet, når de er på besøg hos en beboer i botilbuddet.
Pårørende kan være en ægtefælle, børn, forældre, søskende, anden familie, en ven eller
veninde eller andre.
Det er vigtigt, at personalet er opmærksomt på, at pårørende har forskellige roller og kan
bidrage med forskellige former for viden alt efter den enkelte borgers situation. Der kan være
store forskelle på beboernes ønsker og behov for inddragelse af pårørende. Hertil kommer, at
den konkrete funktionsnedsættelse kan spille ind i forhold til, hvordan pårørende kan
inddrages. Det er derfor vigtigt, at den daglige praksis tilpasses, så der i hver enkelt situation
kan tages højde for beboerens ønsker om inddragelse, og så det kan afdækkes, hvilken
konkret viden de pårørende kan bidrage med, samt hvilken betydning de har for beboeren.
Erfaring viser, at de fleste uoverensstemmelser i samarbejdet mellem pårørende og personale
kan undgås, hvis der er tilstrækkelig information og tydelighed omkring parternes roller,
ansvar og muligheder for indflydelse.
Forslag til fremtidig tilrettelæggelse:
For at skabe tydelighed omkring samarbejdet, herunder rolle- og ansvarsfordeling, er der
udarbejdet retningslinjer, der skal medvirke til at give rammer for samarbejdet. Det foreslås
således, at fremtidig tilrettelæggelse af brugerindflydelsen på botilbuddene bygger på følgende
principper:




Dialogen mellem beboere, pårørende og ledelse skal fastholdes, da beboer- og
pårørendeinvolvering er med til at sikre, at der løbende sker en tilpasning til beboernes
behov.
Metoden og organiseringen er op til de enkelte botilbud, så der gives plads til
decentrale løsninger, der tager hensyn til de lokale forhold, sammenhængen til øvrige
aktører på stedet og beboernes forudsætninger.
Inddragelse af pårørende skal forgå med beboeren som omdrejningspunkt og i
selvfølgelig respekt for beboerens selvbestemmelsesret.

Eksempel på organiseringen kunne være, at hele beboer- og pårørendegruppen inddrages,
eller at der vælges repræsentanter, der varetager funktionen. Det formelle vil nogle steder
blive afløst af de muligheder, der er i de enkelte botilbud og -miljøer, herunder beboernes
forudsætninger, pårørendes villighed til at indgå i arbejdet og øvrige mødefora såsom
beboermøder.
Oversigt over de botilbud i Socialafdelingen, der har bruger- og pårørenderåd samt
beboermøder er vedlagt som bilag.

Borgerinddragelse
Forslaget til fremtidig tilrettelæggelse af brugerindflydelse på botilbuddene fremsendes til
høring ved Handicaprådet.

Bilag
1 (Oversigt over botilbud i Socialafdelingen, der har bruger- og pårørenderåd - 7968841)
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7 (Offentlig) Drøftelse af retningslinjer for udpegning af
afdelingsbestyrelser på plejecentre og botilbud under
almenboligloven
Sagsbehandler: Dr15738
SagsID: EMN-2019-02331

Resume
Almenboliglovens § 34, stk. 3 giver mulighed for, at kommunen kan beslutte at
afdelingsbestyrelsen i botilbud og plejeboliger udpeges af kommunen blandt beboere,
pårørende eller andre, der vil kunne varetage beboernes interesse, hvis der ikke er valgt en
afdelingsbestyrelse, og hvis afdelingen udelukkende består af boliger, der bebos af svage og
plejekrævende borgere.
På den baggrund er der udarbejdet forslag til retningslinjer for udpegning af
afdelingsbestyrelser på plejecentre og botilbud under almenboligloven.

Indstilling
Direktør Anders Kjærulf indstiller til Socialudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget,


at retningslinjer for udpegning af afdelingsbestyrelser på plejecentre og botilbud under
almenboligloven sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning
Indstillingen tiltrådt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget
Dato: 02-10-2019
Der er endnu ikke truffet beslutning.

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune administrerer p.t. 19 botilbud under Socialafdelingen og 441 almene
plejeboliger under Sundhed- og Omsorgsafdelingen. Som en del af administrationen kan der

Side 12

afholdes årlige afdelingsmøder, hvor beboerne – udover at godkende de kommende års budget
– har mulighed for at vælge en afdelingsbestyrelse til at varetage beboernes interesser i
forhold til Socialafdelingen og Sundheds- og Omsorgsafdelingen som udlejer.
Beboernes helbredstilstand i disse boliger gør, at kun få kan deltage i bestyrelsesarbejde, og
derfor sker det kun sjældent, at der bliver valgt en afdelingsbestyrelse. Med hjemmel i
almenboliglovens § 34, stk. 3 kan kommunen beslutte, at afdelingsbestyrelsen udpeges af
kommunen blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kunne varetage beboernes interesse,
hvis der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse, og afdelingen udelukkende består af boliger, der
bebos af svage og plejekrævende borgere.
Afdelingsbestyrelsen kan herefter bestå af beboere, pårørende eller andre, som vil kunne
varetage lejernes interesser, hvorved beboerdemokratiet forventes at blive forbedret. Med en
afdelingsbestyrelse forventes desuden et bedre samspil mellem beboernes ønsker og
afdelingens budget, og dermed mulighed for bedre anvendelse af ressourcerne.
Retningslinjer
Med baggrund i denne mulighed i almenboligloven har Socialafdelingen samt Sundheds- og
Omsorgsafdelingen besluttet at indstille overfor byrådet, at hvis beboerne på det enkelte
plejecenter eller botilbud ikke har valgt et tilstrækkeligt antal personer til, at der kan dannes
en fuldtallig afdelingsbestyrelse, kan der administrativt udpeges en sådan efter nedenstående
retningslinjer (også vedlagt). Processen med udpegning af en afdelingsbestyrelse igangsættes
alene, hvis der er udtrykt et ønske herom.
Indstillingen og udpegningen skal ske i henhold til nedenstående prioriterede rækkefølge,
således at der kun indstilles/udpeges personer fra en kategori, såfremt der ikke er
tilstrækkeligt med personer fra en kategori af højere prioritet:
Sundheds- og Omsorgsafdelingen
1. Personer, som på et nyligt afholdt afdelingsmøde modtog tilstrækkeligt med stemmer til
at blive valgt til en afdelingsbestyrelse, som dog ikke kunne dannes pga. for få
mødedeltagere/ stemmeafgivere, eller fordi der ikke blev valgt et tilstrækkeligt antal
personer.
2. Personer indstillet af plejecentres bruger- og pårørenderåd, eller såfremt et sådant ikke
haves1, fra et lignende beboerdemokratisk organ fra plejecentret. De indstillede
personer behøver ikke være medlemmer af det indstillede organ, men kan være
beboere, pårørende eller andre med tilknytning til stedet, som organet finder egnede til
at repræsentere stedets beboere.
3. Beboere, pårørende eller andre med tilknytning til stedet, der vil kunne repræsentere
beboerne på stedet, f.eks. medlemmer af bestyrelsen ved de selvejende plejecentre.
Socialafdelingen
1. Personer, som på et nyligt afholdt afdelingsmøde modtog tilstrækkeligt med stemmer til
at blive valgt til en afdelingsbestyrelse, som dog ikke kunne dannes pga. for få
mødedeltagere/ stemmeafgivere, eller fordi der ikke blev valgt et tilstrækkeligt antal
personer.

1

Da det ved ændring af den sociale retssikkerhedslov i 2010 blev gjort frivilligt at oprette
bruger- og pårørenderåd, er det ikke alle plejecentre, der har et sådant.
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2. Personer udvalgt af pårørende tilknyttet botilbuddet. De indstillede personer behøver
ikke være medlemmer af den indstillende forsamling, men kan være beboere,
pårørende eller andre med tilknytning til stedet, som de finder egnede til at
repræsentere stedets beboere.
3. Personer udvalgt af den pågældende botilbuds-/funktionsleder.
I henhold til Almenboligloven er det boligejer, der varetager sekretariatsfunktionen. Det
betyder, at i de tilfælde, hvor bygningen er ejet af en boligforening, vil boligforeningen
varetage sekretariatsbetjeningen af afdelingsbestyrelsen, og i de tilfælde, hvor bygningen er
ejet af kommunen, vil Udlejning (under Ejendomme) varetage sekretariatsbetjeningen af
afdelingsbestyrelsen.

Borgerinddragelse
Det foreslås, at retningslinjerne for udpegning af afdelingsbestyrelser på plejecentre og
botilbud under almenboligloven sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet med henblik på
behandling på Seniorrådsmøde 10. oktober 2019 med høringsfrist 21. oktober 2019, og
behandling på møde i Handicaprådet 10. oktober 2019 med høringsfrist 21. oktober 2019.

Bilag
1 (Retningslinjer for udpegning til afdelingsbestyrelser på plejecentre og botilbud under
almenboligloven - 7721009)
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8 (Offentlig) Orientering om fælles initiativer mellem
Beskæftigelsesafdelingen og Socialafdelingen
Sagsbehandler: DR27833
SagsID: EMN-2018-05526

Resume
Socialudvalget har ønsket en orientering om Socialafdelingens samarbejde med
Beskæftigelsesafdelingen om en koordineret og sammenhængende indsats for borgere, der er i
kontakt med begge områder. Udvalget orienteres om den senere tids udvikling og
fokuspunkter i samarbejdet på tværs af beskæftigelses- og socialindsatsen.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Socialudvalget,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Socialudvalget har ønsket en orientering om status og fokusområder i
Beskæftigelsesafdelingens og Socialafdelingens samarbejde om forløb for borgere, der er i
kontakt med begge områder. Arbejdsmarkedsudvalget fik samme orientering på deres møde i
september 2019. Socialudvalget fik tilbage i maj 2018 en lignende status.
Socialafdelingen oplyser, at afdelingen har 2.231 sager (cpr-numre). Heraf modtager 834
borgere også en beskæftigelsesindsats.
Beskæftigelsesafdelingen og Socialafdelingen har, ofte sammen med øvrige afdelinger og
samarbejdspartnere, et løbende samarbejde om at koordinere sagsforløb og indsatser for den
enkelte borger ud fra borgernes individuelle situation og behov. Denne sagsfremstilling giver et
oprids af de senere års udvikling i samarbejdet og de særlige fokusområder
Beskæftigelsesafdelingen og Socialafdelingen samarbejder om.

Side 15

Sammenhæng og Råderum
Samarbejdet mellem Beskæftigelsesafdelingen og Socialafdelingen er generelt forankret under
paraplyen ”Sammenhæng og Råderum”, der blev etableret i 2014. Sammenhæng og Råderum
fastlægger et fælles kodeks og værdiset for alle ledere og medarbejderes samarbejde om
borgerforløb på tværs af Socialafdelingen, Børne-og Familieafdelingen, Sundheds- og
Omsorgsafdelingen og Beskæftigelsesafdelingen. Formålet med Sammenhæng og Råderum er
at styrke en koordineret og sammenhængende indsats, så borgeren oplever hjælp og støtte af
høj kvalitet, og samtidig at øge det professionelle råderum både fagligt, økonomisk og
organisatorisk.
Faste samarbejdsfora
Herudover deltager Beskæftigelsesafdelingen og Socialafdelingen i en række faste, tværgående
samarbejdsfora og netværk, som drøfter og koordinerer konkrete borgersager. Ofte består
disse samarbejdsfora også af repræsentanter fra andre kommunale afdelinger og i relevante
tilfælde eksterne parter som f.eks. regionspsykiatrien. Eksempelvis:


Fælles forum er overgangskonferencen, hvor man tværfagligt koordinerer det videre
forløb for udsatte unge 15 – 18 årige i deres overgang til voksenområdet.



Rehabiliteringsteamet, som ud fra en tværfaglig helhedsvurdering, indstiller borgere til
ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.



Samarbejdet ift. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), hvor der afholdes Den
Gode Plan – møder, som har til formål at finde den bedst mulige løsning for unge med
særlige uddannelsesbehov. Her er det faglige samarbejde mellem afdelingerne
systematiseret ved fast visitationsudvalg, månedlige sparrings- og visitationsmøder,
samarbejde om alternativer til STU og halvårlige udviklingsmøder. De halvårlige møder
afvikles på tværs af UU-vejledningen, Jobcentret, Voksenhandicap, STU-leverandører
og Børne- og Familiesektionen.

Styrket samarbejde – flere initiativer:
I de seneste 2-3 år har Beskæftigelsesafdelingen og Socialafdelingen taget yderligere
initiativer til at udvikle samarbejdet og sikre, at beskæftigelses- og socialindsatserne
understøtter hinanden. Formålet med det styrkede fokus er:




at borgerne oplever kvalificeret, sammenhængende og målrettet hjælp, som bringer
borgeren videre mod job, uddannelse og øget livskvalitet
at ressourceanvendelsen i den daglige opgaveløsning effektiviseres, bl.a. for at skabe
positiv effekt på kommunens udgifter til forsørgelse
at skabe attraktive faglige miljøer, hvor fagprofessionelle medarbejdere kan opdyrke de
kompetencer og metoder, som bedst hjælper borgerne videre

Nedenfor præsenteres omdrejningspunkterne i det styrkede samarbejde:
A. Pilotprojekter ift. misbrug og autisme
Baseret på en omfattende kortlægning af de konkrete samarbejdsrelationer mellem de to
afdelinger udvalgte afdelingerne i 2018 to konkrete pilotprojekter som spydspids for at skabe
endnu tættere samarbejde og sammenhæng i de daglige indsatser. Erfaringerne fra
pilotprojekterne kører fortsat og har fokus på koblingen mellem beskæftigelses- og
socialindsatsen for unge med misbrug/risiko for misbrug samt for borgere med autisme. Som
et eksempel har projektet på ungeområdet bl.a. medført:


at Rusmiddelcentret deltager fast i Ungeguidens introworkshops for unge
uddannelseshjælpsmodtagere
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at Rusmiddelcentret afholder rådgivningssamtaler i Ungeguidens lokaler, hvis den unge
ønsker det
at medarbejdere fra Ungeguiden og Rusmiddelcentret mere struktureret deltager i
faglige drøftelser og sparring hos hinanden for at fremme kendskabet til hinandens
muligheder og sikre et helhedsperspektiv på de unges samlede forløb

B. Ny organisering af det tværgående samarbejde
Med afsæt i erfaringerne fra pilotprojekterne har Beskæftigelsesafdelingen og Socialafdelingen
i foråret 2019 etableret en mere formaliseret samarbejdsstruktur, der arbejder ud fra et fælles
kommissorium. Konkret er der nedsat en styregruppe med to sektionsledere fra
Socialafdelingen (Socialpsykiatri og Rusmiddel samt Myndighed) og 1 centerleder fra
Beskæftigelsesafdelingen (Jobrehabilitering og Integration). Under styregruppen er der nedsat
en arbejdsgruppe, som består af styregruppen og relevante funktions-/afdelingsledere fra de
to afdelinger. Arbejdsgruppen har sat et særligt fokus på at udvikle et enkelt og smidigt
samarbejde i to overordnede spor:


Fælles mål. Beskæftigelsesafdelingen og Socialafdelingen arbejder ud fra forskelligt
lovgrundlag, forskellige metoder og med hver sin myndighed. Det kræver et
samarbejde om fælles mål, så borgernes sagsforløb og indsatser bliver koordineret ud
fra en fælles retning. Inden for dette spor arbejdes der bl.a. med at etablere fælles
opfølgningsmøder med borgerne, så borgerne oplever færre møder og at kontakten
med de to fagområder bliver enklere og mere sammenhængende.



Øget gensidigt kendskab med tætte samarbejdsrelationer. Et vellykket
tværgående samarbejde kræver tætte relationer og stort kendskab til hinandens
muligheder. Inden for dette spor arbejdes f.eks. med at udvikle en fælles intro på faste
tidspunkter hvert år, hvor medarbejdere fra de to afdelinger mødes for bl.a. at høre om
hinandens erfaringer, tilbud og muligheder. Der arbejdes også på et koncept for
interessentanalyser, som f.eks. kan bruges til at afdække konkrete interessenter
omkring borgeren i forbindelse med opstart og udredning af en borgersag.

Arbejdsgruppen afprøver den kommende tid konkrete initiativer og prøvehandlinger for at
samle erfaringer fra daglig praksis til udviklingen af samarbejdet.
C. Styrket samarbejde under og efter STU
Beskæftigelsesafdelingen og Socialafdelingen samarbejder om at sikre, at STU-forløb med
beskæftigelsessigte har det rigtige indhold og understøtter den faglige udredning / beskrivelse
af erhvervsevnen efter endt STU. Desuden har afdelingerne et styrket samarbejde om at have
unge i mentorforløb i Socialafdelingens § 103 beskæftigelsestilbud, hvis der ikke er et andet
relevant tilbud, når de afslutter f.eks. deres STU eller ikke har kunnet holde fast i andre
beskæftigelsesindsatser.
D. Samarbejdsmodel på ungeområdet
Ungestrategiudvalget har i løbet af 2018 udviklet en ramme for at skabe en enkel indgang til
kommunen for udsatte unge. Kommunens administrative Ungekoordinationsudvalg griber
bolden og arbejder bl.a. videre med at skabe en model for samarbejdet om udsatte unge på
tværs af kommunens afdelinger og fagområder, herunder beskæftigelses- og socialområderne.
Modellen omfatter først og fremmest systematisering af tværgående arbejdsgange samt fælles
kompetenceudvikling af fagprofessionelle. Samarbejdsmodellen udvikles i 2019 og forventes
udrullet i 2020.
Konkrete indsatser/projekter:
Projekt ”Koordineret jobrettet indsats” for unge med psykiske handicap
(Satspuljeprojekt)
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Projekt Koordineret jobrettet ungeindsats har til formål at udvikle en tidlig, koordineret og
beskæftigelsesrettet indsats for de unge med psykisk handicap, der ikke har ressourcer til at
opnå en ordinær ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i målgruppen for særlig tilrettelagt
uddannelse (STU), erhvervsgrunduddannelse (EGU, kombineret grunduddannelse (KUU) eller
andre særligt tilrettelagte uddannelsesforløb.
Målgruppen er unge mellem 15 og 30 år med psykiske udfordringer, der begrænser dem i at
udvikle sig inden for det ordinære uddannelsessystem.
Indsatserne bygges op om en øget koordinering på tværs af Jobcentret, Socialafdelingen,
Familie- og Børnehandicap, Frivilligcenter Silkeborg og de lokale virksomheder med henblik på,
at de unge bliver tidligere afklaret og dermed får en tidligere arbejdsmarkedstilknytning
gennem målrettet støtte.
IPS (Individuelt Planlagt job med Støtte)
Silkeborg kommune har i 2015-2017 indgået i forskningsprojektet IPS, som undersøgte, om
mennesker med psykisk sygdom kan komme tilbage i arbejdslivet, hvis de kommer direkte ud
på en arbejdsplads eller i uddannelse via tæt opfølgning. Målet er ordinært job og uddannelse
og kun begrænset brug af virksomhedspraktik. Indsatsen består i, at der knyttes en IPS
konsulent til den psykisk syge ledige, som selv er motiveret for at komme i job eller
uddannelse. Borgere der har deltaget i IPS har tilkendegivet, at den langvarige støtte og
efterværnet har haft stor betydning for deres evne til at starte og fastholde job og uddannelse.
Som følge heraf er projektet nu gjort permanent for samme målgruppe.
Fælles casemanager-indsats
Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i december 2018 en investering i en
fælles casemanager-indsats for socialt udsatte borgere, der modtager bostøtte, modtager
uddannelses- eller kontanthjælp og har problemstillinger, der primært skal håndteres i
Beskæftigelsesafdelingen og Socialafdelingen. Casemanagerne skal på tværs af social- og
beskæftigelseslovgivningernes muligheder, og gennem tætte samarbejdsrelationer med
borgerne, tilbyde en mere håndholdt, sammenhængende og koordineret indsats ud fra en
helhedsorienteret plan. Forventningen er, at flere borgere med tiden vil blive bedre i stand til
at mestre deres liv med mindre støtte, og at flere vil blive helt eller delvist selvforsørgede i
ordinært job, uddannelse eller fleksjob.
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9 (Offentlig) Orientering om status for Udsatterådet
Sagsbehandler: Dr15738
SagsID: EMN-2017-03537

Resume
Silkeborg Kommune har gennem det sidste år udarbejdet en Udsatte-strategi sammen med
sociale, frivillige organisationer. I sammenhæng med udsattestrategien nedsættes et
Udsatteråd i efteråret 2019 for at styrke dialogen mellem udsatte borgere og politikerne i
kommunen.

Indstilling
Socialchefen indstillinger til Socialudvalget,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Udvalget vil gerne have et indledende møde med Udsatterådet med henblik på gensidig
forventningsafstemning – herunder også overvejelse / genovervejelse af omfang af møder og
fællesmøder.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Socialudvalget
Dato: 03-09-2019

Sagens behandling blev udsat.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Byråd godkendte 26. august 2019 Udsatte-strategien for Silkeborg Kommune. I
forbindelse med Udsatte-strategien nedsættes i løbet af efteråret 2019 et Udsatteråd for at
styrke dialogen mellem udsatte borgere og politikerne i kommunen.
Udsatterådets rolle
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Udsatterådet vil fungere som Silkeborg Kommunes sparringspartner på udsatteområdet, og vil
være fast høringspart, bl.a. i forhold til de dele af Socialudvalgets årlige budgetforslag, som
vedrører udsatteområdet. Der ud over vil Udsatterådet også selv kunne tage emner op og
være initiativtager på tiltag på udsatteområdet.
Et af Udsatterådets første opgaver vil være, at bidrage til kvalificering og implementering af
Udsatte-strategien, og arbejde videre med realisering af idéerne i Inspirationskataloget, som
er en oversigt over forslag til konkrete tiltag på udsatteområdet.
Medlemmer af Udsatterådet
Der arbejdes på en sammensætning af Udsatterådet bestående af brugerrepræsentanter samt
repræsentanter for sociale frivillige organisationer og væresteder, socioøkonomiske
virksomheder, HandelSilkeborg, sundhedsvæsenet og lokalpolitiet. Der tilstræbes en
sammensætning, hvor majoriteten af Udsatterådet er brugerrepræsentanter.
Der arbejdes på en model, hvor værestederne og de sociale, frivillige organisationer har en
repræsentation i Udsatterådet, men ikke et fast medlem, således at de er forpligtiget til at
sende en brugerrepræsentant med til hvert møde, men ikke nødvendigvis den samme bruger.
Udsatterådet vil desuden have kommunal sekretariatsbistand.
Det forventes, at Frivilligcenteret vil bistå med lokaler til møder, bistand til synlighed af
Udsatterådet og evt. rekruttering af Udsatterådets medlemmer.
Mødehyppighed
Udsatterådet vil som udgangspunkt mødes fire gange årligt, hvoraf der vil være ét årligt møde
med Socialudvalget og ét fast møde i forbindelse med præsentation af og afgivelse af
høringssvar til budgetforslaget.
Der ud over kan Udsatterådet mødes ad hoc.
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10 (Offentlig) Orientering om national kortlægning af
hjemløshed i Danmark 2019
Sagsbehandler: Dr18340
SagsID: EMN-2018-05526

Resume
VIVE har udgivet en national kortlægning af hjemløshed i Danmark i 2019. Rapporten viser, at
det samlede antal af hjemløse borgere på landsplan er stort set det samme som ved den
seneste kortlægning i 2017. Det samme gælder antallet af hjemløse borgere i Silkeborg
Kommune.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Socialudvalget,


at orientering om national kortlægning af hjemløshed i Danmark 2019 tages til
efterretning.

Beslutning
Drøftet og taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
VIVE (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) har i uge 6 gennemført en landsdækkende
kortlægning af hjemløshed i Danmark. Kortlægningen har været gennemført hvert andet år
siden 2007.
Der er i uge 6, 2019, registreret i alt 6.431 hjemløse borgere i Danmark. Sammenlignet med
den forrige kortlægning i 2017, hvor der blev registreret 6.635 hjemløse borgere, er det et lille
fald på 3 procent svarende til 204 personer. Faldet er dog så lille, at det falder inden for den
almindelige usikkerhed, der må forventes på et komplekst fænomen som hjemløshed.
Lidt færre hjemløse unge – og lidt flere ældre
Ved kortlægningen i 2019 er der registreret 1.023 hjemløse unge mellem 18 og 24 år, hvilket
er et fald sammenlignet med 1.278 hjemløse unge i 2017. Der er også sket et fald i antallet af
hjemløse borgere mellem 25 og 29 år fra 1.014 personer i 2017 til 905 personer i 2019.
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Mens antallet af hjemløse unge er faldet, er antallet af hjemløse midaldrende og ældre steget.
Ved kortlægningen i 2019 er der således registreret 1.131 hjemløse borgere mellem 50 og 59
år, hvilket er en stigning sammenlignet med 1.057 personer i 2017.
Stigning i gadesovere og hjemløse borgere på herberg
Kortlægningen viser også, at der er sket en stigning i gadesovere og hjemløse borgere på
herberg. Dette skyldes i høj grad forskydningen mellem aldersgrupperne, idet midaldrende og
ældre i hjemløshed i højere grad er gadesovere eller herbergsbrugere, mens de hjemløse unge
i højere grad er sofasovere.
Antallet af hjemløse borgere i Silkeborg Kommune uændret
I Silkeborg Kommune er der registreret 82 hjemløse borgere ved kortlægningen i uge 6, 2019,
mens tallet var 83 borgere i 2017. Der er 0,9 hjemløse borgere pr. 1.000 indbyggere i
Silkeborg Kommune i 2019.
Der er vedlagt en sammenfatning af VIVE’s rapport Hjemløshed i Danmark 2019 som bilag.

Bilag
1 (Hjemløshed i Danmark 2019_sammenfatning - 7987307)
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11 (Offentlig) Drøftelse ny tværgående Sundhedsfremmeog Forebyggelsespolitik
Sagsbehandler: Dr13834
SagsID: EMN-2018-05479

Resume
På baggrund af input og perspektiver fra borgere, politiske fagudvalg og kommunale afdelinger
er der blevet udarbejdet et udkast til en ny tværgående Sundhedsfremme- og
Forebyggelsespolitik (vedhæftet som bilag). Socialudvalget bedes drøfte og kvalificere
politikken forud for høring.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Sundheds- og Omsorgsafdelingen indstiller til Socialudvalget,


at udkast til en ny tværgående Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik drøftes

Beslutning
Sagen blev drøftet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med processen for udarbejdelse af en ny tværgående Sundhedsfremme- og
Forebyggelsespolitik, blev der før sommerferien indsamlet viden og perspektiver fra borgere,
politiske fagudvalg og kommunale afdelinger. På baggrund af alle input, er der udarbejdet et
udkast (vedlagt som bilag) til en ny Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik.
I processen lægges der stor vægt på, at alle fagudvalg får mulighed for at se og kvalificere
politikken, inden den kommer i høring. Derfor vil sundhedskonsulent Pernille Remme
Dalsgaard deltage på mødet med et kort oplæg og efterfølgende mulighed for drøftelse af
politikken.
Tidsplan for processen:
Oktober 2019
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Politiske fagudvalg får mulighed for at
kvalificere udkast til politikken inden
høring

6. november 2019
Novemberdecember 2019
Januar 2020
Februar 2020
Februar 2020
Marts 2020

SÆU godkender høringsudgave med
kommentarer fra politiske fagudvalg
Høring
SÆU behandler høringssvar og politikken
redigeres
SÆU godkender Sundhedsfremme- og
Forebyggelsespolitikken
ØKE godkender Sundhedsfremme- og
Forebyggelsespolitikken
Byrådet godkender Sundhedsfremme- og
Forebyggelsespolitikken

Borgerinddragelse
Input og perspektiver fra borgerinddragelsen, herunder interviews og borgermøder, er
indarbejdet i politikken.

Bilag
1 (Bilag til udvalg_Sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik A4 (003) - 7996010)

Side 24

12 (Offentlig) Drøftelse af opfølgning på Socialudvalgets
studietur til Belgien 8. - 12. september 2019
Sagsbehandler: Dr15738
SagsID: EMN-2018-04099

Resume
Opfølgning på Socialudvalgets studietur til Belgien fra 9. – 11. september 2019.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Socialudvalget,


at udvalget tager en indledende drøftelse af, om der er inspiration fra studieturen til
Belgien fra 9. – 11. september 2019, som udvalget vil arbejde videre med.

Beslutning
Sagen blev drøftet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Socialudvalget var på studietur til Belgien fra 9. – 11. september 2019, hvor formålet var at
give deltagerne en bred viden og inspiration inde for udvalgets ressortområde.
Studieturen gik til Gent og Brugge i Belgien. Programmet for studieturen satte fokus på
følgende emner:




Integration af handicappede og psykisk syge
Det formelle grundlag for arbejdet med psykisk handicappede
Frivilligt socialt arbejde

På baggrund af de erfaringer og indtryk Socialudvalget fik på studieturen, bedes udvalget tage
en indledende drøftelse af, om der er inspiration fra besøgsstederne, som udvalget vil arbejde
videre med.
Der er vedlagt en foreløbig opsamling på studieturen med uddybende beskrivelse af
besøgsstederne. Opsamlingen suppleres senere af yderligere materiale og oplæg fra
besøgsstederne, hvorefter Socialudvalget vil blive præsenteret for den samlede opsamling.
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Bilag
1 (Udkast: Opsamling på Socialudvalgets studietur til Belgien 9. - 11. september 2019 7981647)
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13 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: Dr19286
SagsID: EJD-2017-02166
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14 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr10730
SagsID: EMN-2018-05526

Beslutning
Retshjælpens 75-års fødselsdag 10. januar 2020 kl. 16.
Besøg af KL´s Socialudvalg 30. januar 2020.
Besøg af Astrid Kragh planlægges.
Udvalgets møde i december søges flyttet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen


KL’s årlige Handicap- og Psykiatrikonference afholdes onsdag d. 20. november 2019 på
Radisson Blu Scandinavia Hotel i Århus. Man kan læse mere om konferencen, se
deltagerliste og program samt tilmelde sig på https://tilmeld.kl.dk/hpkonference2019
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15 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Dr10730
SagsID: EMN-2018-05526

Beslutning
.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på
Godkend.
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