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Årsplan for Socialudvalgets arbejde i 2021
Forslag til møder:
Ordinære udvalgsmøder
 Som udgangspunkt tirsdag i den første hele uge hver måned kl. 12:30 – 16:00.
 Frokost fra kl. 12:00 – 12:30.
Dialogmøder
 Handicaprådet (maj 2020)
 Socialafdelingens Område-MED (maj 2020)

Måned

Dato

Aktivitet

Januar

5.

Ordinært udvalgsmøde kl. 12:30 – 16:00

11.

Temamøde byrådet

2.

Ordinært udvalgsmøde kl. 12:30 – 16:00

6.

Dialogmøde med Outdoorudvalget 16.0017.00

24.

Byrådets målseminar

2.

Ordinært udvalgsmøde kl. 12:30 – 16:00

9.

Temamøde Socialudvalget, Status på
Socialudvalgets arbejdsgrundlag

15.

Temamøde byrådet

6.

Ordinært udvalgsmøde kl. 12:30-16:00

19.

Temamøde byrådet

4.

Ordinært udvalgsmøde kl. 12:30 – 16:00

11.

KKR konference kl. 16.00-19.00 *

Februar

Marts

April

Maj

(pt. fysisk møde)
17.

Temamøde byrådet

Afventer dato

KL’s Social og Sundhedspolitiske Forum
2021*
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25.

Dialogmøder, Medborgerhuset, Bindslevs
Plads
Socialafdelingens Afdelings-MED kl. 14:00-16:00
Handicaprådet kl. 16.30-17:15

Juni

1.

Ordinært udvalgsmøde kl. 12:30 – 16:00

10.

Ekstraordinært udvalgsmøde kl. 08:30 –
11.30 - budget 2021

Juli
August

September

Oktober

November

December

Mødefri
10.

Ordinært udvalgsmøde kl. 12:30 – 16:00

24.-25.

Byrådets budgetseminar

7.

Ordinært udvalgsmøde kl. 12:30 – 16:00

13.

Temamøde byrådet

14.

Byrådets 1. behandling af budget 2022

5.

Ordinært udvalgsmøde kl. 12:30 – 16:00

Afventer dato

KL’s
Misbrugskonference/Rusmiddelkonference*

12.

Byrådets 2. behandling af budget 2020

2.

Ordinært udvalgsmøde kl. 12:30 – 16:00

Afventer dato

KL’s Handicap- og Psykiatrikonference*

7.

Ordinært udvalgsmøde kl. 12:30 – 16:00

*ikke obligatorisk
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3 Budgetopfølgning pr. 31.10.2020 for Socialudvalget
3.1 - Bilag: Budgetopfølgning for bevilling 53 Socialområdet pr. 31.10.2020
DokumentID: 8786755

Budgetopfølgning for bevilling 53 Socialområdet pr.
31.10.2020
Opfølgning på økonomi drift
Forventet regnskab
Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.
1.000
Serviceudgifter
kr.
Funktion

Oprindeligt Korrigeret
budget
budget

Forbrug pr.
31.10.2020

Forventet
regnskab

Afvigelse*

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri

701

697

725

1.422

-725

03.22.07 Specialundervisning i
regionale tilbud, jf.
folkeskolelovens § 20, stk. 3

102

102

73

102

0

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til
voksne

2.350

1.852

925

1.728

124

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov

12.432

11.034

10.509

13.500

-2.466

04.62.85 Kommunal tandpleje

0

623

0

223

400

04.62.88 Sundhedsfremme og
forebyggelse

0

430

-438

430

0

2.182

2.179

1.881

2.301

-122

90.767

82.501

68.428

81.705

796

385

303

177

177

126

05.38.42 Botilbud for personer med
særlige sociale problemer
(servicelovens §§ 109 og
110)

8.172

8.162

8.254

9.701

-1.539

05.38.44 Alkoholbehandling og
behandlingshjem for
alkoholskadede
(sundhedslovens § 141)

4.950

4.556

3.305

4.217

339

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere
(servicelovens §§ 101 og 101
a og sundhedslovens § 142)

11.818

10.792

8.276

10.494

298

05.38.50 Botilbud til længerevarende
ophold (servicelovens § 108)

73.175

73.773

66.769

80.108

-6.335

05.38.51 Botilbudslignende tilbud
(omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3,
i lov om socialtilsyn)

118.933

125.196

104.527

128.649

-3.453

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold
(servicelovens § 107)

64.597

67.291

50.540

69.270

-1.979

6.101

6.121

5.322

6.586

-465

893

893

2.384

2.644

-1.751

04.62.90 Andre sundhedsudgifter
05.38.39 Personlig støtte og pasning af
personer med handicap mv.
(servicelovens §§ 82 a-c, 85,
95-96, 102 og 118)
05.38.40 Rådgivning og
rådgivningsinstitutioner
(servicelovens §§ 10 og 12)

05.38.53 Kontaktperson- og
ledsageordninger
(servicelovens §§ 97-99)
05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk

afdeling (sundhedslovens §
238 a)
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse
(servicelovens § 103)
38.59

Aktivitets- og samværstilbud
(servicelovens § 104)

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og
øvrige sociale formål
06.52.72 Tjenestemandspension
I alt Serviceudgifter

7.763

7.302

2.203

8.091

-789

37.845

37.211

34.963

39.132

-1.921

2.575

4.120

4.551

4.556

-436

0

7.626

6.341

7.626

0

445.741

452.764

379.715

472.662

-19.898

175

175

88

151

24

-9.212

-9.212

-15.047

-9.695

483

-9.037

-9.037

-14.959

-9.544

507

436.704

443.727

364.755

463.118

-19.391

Øvrig drift
00.25.19 Ældreboliger
05.22.07 Indtægter fra den centrale
refusionsordning
I alt øvrig drift
Bevilling 53 Socialområdet
i alt

*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

85

Afvigelsesbemærkninger til drift
Der forventes på nuværende tidspunkt, et merforbrug på 19,9 mio. kr. indenfor
servicerammen, og et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. udenfor servicerammen, hvorved der er et
samlet forventet merforbrug på 19,4 mio. kr.

Risikoanalysen for budget 2020, viste et forventet merforbrug på 12,8 mio. kr. Det
forventede merforbrug indenfor servicerammen er siden risikoanalysen forøget med 7,1
årsager mio. kr. Dette skyldes:
 6,4 mio. kr. i tilgang på 16 dyre borgere i eksterne botilbud. I 2021 forventes borgerne
at koste 12,6 mio. kr. med helårseffekt.
 1,6 mio. kr. i tilgang på 16 STU-elever til eksterne tilbud (modregnet tidligere prognose
på 4 elever)
 1,5 mio. kr. på forsorgsområdet, som følge af tilgang til området.
 2,0 mio. kr. i COVID-19 udgifter der indtil videre ikke er kompenseret for.
Socialområdets samlede forventede COVID-19 udgifter er på 3,4 mio. kr., hvoraf der
foreløbigt er kompenseret for 1,3 mio. kr. (afrundet)
 0,8 mio. kr. i stigning i objektiv finansiering af Kofoedsminde, hvorved det
prisfremskrevne budget, har en samlet budgetoverskridelse på 2,4 mio. kr.
 0,7 mio. kr. i tilgang af særlig kompleks borger, der skal have støtte udover den
normale normering på egne institutioner.
 0,3 mio. kr. i budgetreduktion, som følge af ændret pris- og lønskøn for 2020, som ikke



kan implementeres grundet fastsatte takster på køb af eksterne pladser.
Ovenstående modregnes delvist af besparelser på 6,2 mio. kr. i alt, fordelt på 2,6 mio.
kr. i vedtagne engangsbesparelser i 2020 på kompetenceudvikling og større
anskaffelser, 1,0 mio. kr. i mindre eksternt køb af døgnbehandlingspladser for alkoholog stofmisbrug, 0,5 mio. kr. i forventet overførsel til 2021 af eksterne projektmidler og
arv, 0,4 mio. kr. i udbud af fagsystem, 0,4 mio. kr. i opstartsfasen af socialtandplejen,
0,3 mio. kr. på de særlige psykiatripladser fordi regionen har omlagt 8 pladser fra 1.
september 2020, 0,1 mio. kr. i besparelse på lukning af lokalerne i Vestergade, samt
0,9 mio. kr. på diverse korterevarende vakancer sidst på året.

Vedtagne reduktioner, driftsoptimering og korrigerende handlinger
Der arbejdes fortsat med implementering af korrigerende handlinger, boligstrategi og
reduktioner. Nedenstående er fortsat under implementering, og er derfor kun indregnet i
budgetopfølgningen med prognosen for 2020.
Nedenfor vises status på implementeringen.
1.000 kr.

Mål

Prognose

2020

2020

Rest

Korrigerende handlinger og reduktioner
Sagsgennemgang og prisforhandling med eksterne tilbud*

3.500

4.092

-

Socialpædagogisk ledsagelse i grupper og mindre kørsel af borger

200

-

200

Accelleret udslusning fra §107 og §110

400

1.631

-

Omlægning af støtte-kontaktpersonindsatsen

225

-

225

-

117

-

BPA-ordningen

2.000

1.212

788

Besparelse på kursusmidler (kun i 2020)

1.000

1.333

-

Udskydelse eller bortfald af planlagte større indkøb (kun i 2020)

1.225

1.225

-

70

-

70

***8.400

5.939

2.461

3.947

4.955

-

20.967

20.504

3.744

Lukning af lokalerne i Vestergade (480 t.kr. i overslagsår)

Hjemtagelse af borgere fra eksternt dagtilbud
Forsøg med opnormering
Flere sagsbehandlere**
Driftsoptimering - boligstrategi
Botilbuddene Alderslyst og H.C. Branners Vej****
I alt

* Der er udtaget 149 sager til sagsgennemgang og eventuelt prisforhandling. Deraf er gennemgangen af 44 sager
færdig, i 58 sager er sagsgennemgangen i gang og i 47 sager er sagsgennemgangen endnu ikke påbegyndt.
** Der er investeret 4 mio. kr. i forsøget. Selvom den fulde effekt ikke er nået, så er der foreløbigt gerereret et
nettooverskud på 1,9 mio. kr.
*** Den korrigerende handling ”Tættere opfølgning og styring af §85-indsatser” på 0,4 mio. kr., indgår i effekten af
flere sagsbehandlere.
**** Forsinkelsen af indflytningen på Alderslyst har kostet 205 t.kr. i ekstra personaleudgifter. Fortjenesten på
boligstrategien er således det mindre i 2020, til trods for at målet er nået.

Der således et yderligere potentiale i allerede vedtagne handlinger på 3,7 mio. kr., som ikke
forventes nået i 2020.

Opfølgning på økonomi anlæg
Forventet regnskab
Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.
1.000 kr.

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forbrug pr.
31.10.2020

Forventet
regnskab

Afvigelse**

Anlæg

0

14.562

12.141

13.292

1.270

Bevilling 53 Socialområdet i alt

0

14.562

12.141

13.292

1.270

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

Afvigelsesbemærkninger til anlæg
Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. hvoraf 1,1 mio. kr. er
reserveret til 1-årsgennemgang af byggeriet Botilbuddet Alderslyst, og 0,2 mio. kr. vedrører
opførelsen af Botilbuddet og Autismetilbuddet på H. C. Branners Vej, hvor alle udgiftsposter
nu er kendte, og projektet afsluttes i 2020.

Bevillingsflytninger
Drift
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 53
Socialområdet vedrørende: Finansiering af tjenestemandspension for tidligere
ansatte på institutioner under den sociale rammeaftale.

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 53 Socialområdet til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Indkøbsbesparelser efter udbud

61

-71

Bevillingsændringer
Drift
D
er

Der søges om bevilling vedrørende: Pulje til velfærdsteknologi på bevilling 53
Socialområdet, drift, flyttes til anlægsbevilling til velfærdsteknologi på
bevilling 53 Socialområdet, anlæg. I ministeriets lånetilsagn til
velfærdsteknologi indgår kun investeringer afholdt som anlægsudgift.

-1.000

Anlæg
D
er

Der søges om bevilling vedrørende: Anlægsbevilling til velfærdsteknologi på 1
mio. kr. på bevilling 53 Socialområdet, med rådighedsbeløb indenfor
budgettets rammer i 2020, når beløbet overføres fra bevilling 53
Socialområdet, drift.

1.000
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Målopfølgning for bevilling 53 Socialområdet pr.
31.10.2020
Opfølgning på udvalgsmål
Styrkelse af den nære psykiatri - forstået som indsatser rettet od den psykiske
syges hverdagsliv
Handlinger:
 Indenfor den nære psykiatri søges bl.a. følgende
forbedret: sammenhæng mellem hverdagsliv og
behandling, vejen til uddannelse og job med fokus på
trivsel og mental sundhed.
 I samarbejde med Midt Klyngen udvælges områder, der
sætter fokus på effekt, progression og gennemsigtighed
for at understøtte, at borgerne opnår størst mulig
livskvalitet og mestring, samt øgede muligheder for at
bibeholde deres hverdagsliv.
Succeskriterier:
 Der er igangsat et arbejde/konkrete projekter vedr.
bedre rammer for sammenhæng mellem hverdagsliv og
behandling for psykisk syge.
Opfølgning pr. 31. oktober 2020:
 Den udgående funktion, der er et samarbejde mellem
Regionen og Socialafdelingen, er nu gået i gang. Den
udgående funktion har til formål at understøtte det
sammenhængende borger-/patientforløb gennem en
hurtig og koordineret indsats. Indsatsen skal ses som et
alternativ til indlæggelse, og kan understøtte at
borgeren, kan føle tryghed i eget hjem længst muligt.
Målgruppen er borgere over 18 år, bosat i Silkeborg
Kommune, med psykisk sygdom, med akut behov for
behandling i behandlingspsykiatrien, og en
socialpsykiatrisk diagnose, hvor det vurderes, at
borgeren kan være i eget hjem med tæt ambulant
kontakt og socialpsykiatrisk indsats.
 Der har været kick-off i projekt "FACT", som kører
parallelt i Skive, Viborg og Silkeborg Kommuner. Der er
dannet et team på tværs af region og kommune, og
indtaget af borgere er påbegyndt. Målgruppen er de
mest belastede borgere med svær psykisk sygdom. I
første fase omfatter samarbejdet 12 borgere.
Udviklingen af samarbejdet understøttes af et hollandsk
konsulentfirma, som er finansieret af EU-midler.
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Flere "rigtige" boliger/boformer

Handlinger:
 I et samarbejde med boligforeninger og Silkeborg
Kommunes Ejendomsafdeling samt Sundheds- og
Omsorgsafdelingen, skabes flere ”billige” og ”rigtige”
boliger/boformer (inkl. udslusningsboliger) til socialt
udsatte borgere.
 Der sættes fokus på mulighederne for at øge Silkeborg
Kommunes egen botilbudspladskapacitet.
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Succeskriterier:
 Antallet af boliger med et huslejeniveau under 3.500 kr.
øges i 2020.
 Analyse af egenkapacitetsbehovet er udarbejdet og
politisk behandlet.
Opfølgning pr. 31. oktober 2020:
 Der er nedsat to projektgrupper på tværs af Plan,
Socialafdelingen og Ejendomme, for etablering af
skæve boliger, i samarbejde med AAB Silkeborg og
Boligselskabet Sct. Jørgen.
 Projektgrupperne arbejder efter at søge om statsstøtte
til etablering af skæve boliger ved Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen, ved den udmeldte pulje for 2021.
Fremme lighed i sundhed og styrke borgernes sundhed - dette bl.a. gennem
outdoor aktiviteter / aktiviteter i naturen
Handlinger:
 Den sundhedsfaglige kvalitet i indsatsen overfor
borgere med mulitiple og komplekse problemstillinger
skal øges. Der arbejdes med projekter med særligt
dette sigte: ”Sundhed for Alle”.
 Endvidere skal der i regi af ”Danmarks Outdoor
Hovedstad” arbejdes for, at borgere med
funktionsnedsættelser (både fysiske, psykiske og
multiple) i højere grad indtænkes i udeaktiviteter og
naturoplevelser.
Succeskriterier:
 Sundhedsfaglig kompetenceudvikling blandt ansatte på
bosteder og bostedslignende tilbud med fokus på
anvendelse af screeningsværktøjer, der opsporer
somatiske lidelser og andre sundhedsudfordringer.
 Igangsætning af sundhedsfremmende udeaktiviteter i
regi af ”Danmarks Outdoor Hovedstad” og i samarbejde
med lokalsamfund og foreninger eksempelvis Idræt om
dagen og Silkesind.
 Der er taget initiativer, der øger borgernes lyst og
motivation til outdoor aktivitet.
Opfølgning pr. 31. oktober 2020:
 Der er gennemført tredje og sidste runde af screeninger
i regi af projekt "Sundhed for alle".
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Der er gennemført interview med medarbejdere i
forhold til evaluering af metode og med henblik på
fremtidig implementering af screeningsmetode.
Der gennemføres fortsat sundhedscaféer og disse
afholdes som outdoor arrangementer.
Et fælles outdoor arrangement er ikke afholdt pga.
covid-19 restriktioner. I stedet er udvalgte
medarbejdere blevet opkvalificeret på en temadag, i
forhold til at igangsætte aktiviteter på egne tilbud.
Gruppebaserede indsatser for mindre grupper af
borgere er afholdt som outdoor aktiviteter.
Opkvalificering af udvalgte boformer i samarbejde med
DAI, bliver ikke en mulighed i regi af "Sundhed for
alle". Projekt "Sundhed for alle" er forlænget med 3
måneder, hvilket ikke er en tilstrækkelig tidsramme til
det planlagte forløb. I stedet vil der blive set på
alternative muligheder for opkvalificering i forhold til
outdoor aktiviteter.

Borgerne oplever større sammenhæng i indsatserne

Handlinger:
 Socialudvalget inviterer relevante fagudvalg til dialog
og samarbejde om tværgående velfærdsudfordringer.
Herunder overvejelser om flere tværgående
bevillingsmål, og eventuelt mulighed for tværgående
tiltag til imødegåelse af de økonomiske udfordringer på
velfærdsområderne.
 Med udgangspunkt i det enkelte menneskes situation
og dets konkrete behov for støtte og hjælp sættes
fortsat fokus på at styrke sammenhæng i
sagsbehandling, sammenhæng på tværs af sektorer,
sammenhæng for familien og i forhold til borgerens liv i
øvrigt.
 Fortsat fokus på overgange i borgeres liv og øget fokus
på Partnerskabstilgangen.
Succeskriterier:
 Dialog med relevante fagudvalg har ført til konkrete
partnerskaber eller aftaler om tværgående samarbejder
på velfærdsområdet i 2020.
 Tværgående planlægning af implementering af
”Helhedsorienteret sagsbehandling” (jf. aftale mellem
regering og KL) er igangsat i Silkeborg Kommune.
 Der er ved udgangen af 2020 igangsat konkrete
samarbejdsinitiativer med fokus på tværgående
(frivillig-offentlig) udvikling af støtteformer.
Opfølgning pr. 31. oktober 2020:
 Overgangskonferencen mellem barn og voksen, er
blevet evalueret, og der er udarbejdet nye procedurer,
samt procesbeskrivelse for overgangen.
 Der er aftalt på tværs af Socialafdelingen, Børne- og
familieafdelingen og Beskæftigelsesafdelingen, at den
nye procedure implementeres sideløbende med
Samarbejdsmodellen vedr. Ungestrategien. Dette
arbejde påbegyndes ultimo 2020 og primo 2021.
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Der arbejdes fortsat med at skabe større sammenhæng
mellem indsatserne i Beskæftigelsesafdelingen og
Socialafdelingen via "Fælles mål".
Den fælles intro mellem Socialafdelingen og
Beskæftigelsesafdelingen, er blevet omlagt til virtuel
afvikling, så længe vi er underlagt
coronabegrænsninger. Fælles intro forventes afviklet
første gang i februar 2021.
Arbejdet med netværkskort er under forankring på
tværs af Beskæftigelsesafdelingen og Socialafdelingen, i
de sager, hvor der er samtykke.
Et nyt kommissorium for udviklingen af det tværgående
samarbejde mellem de to afdelinger, er under
udarbejdelse. Her vil vægten blandt andet komme til at
ligge på fælles politiske udvalgsmål og udvikling af en
fælles økonomimodel.

Borgernes selvhjulpenhed og deltagelse i hverdagslivet understøttes gennem
velfærdsteknologier og digitalisering
Handlinger:
 Teknologier og digitale muligheder udnyttes og udvikles
i samarbejde med borgerne.
 Der indhentes viden og inspiration til videre udvikling af
den teknologi, der særligt kan understøtte borgere
inden for Socialudvalgets målgrupper.
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Succeskriterier:
 Der er afholdt fælles arrangementer mellem
Socialudvalget og Handicaprådet (eks. studietur,
temadrøftelse e.a.)
Opfølgning pr. 31. oktober 2020:
 Botilbuddet H.V. Branners Vej har videreudviklet på et
Tek-match spil, som har til formål at koble borgernes
indsatsmål/delmål med velfærdsteknologiske løsninger,
som kan være medvirkende til at styrke borgernes
selvhjulpenhed og deltagelse i hverdagslivet.
Inspirationen til Tek-match spillet kom fra en studietur,
som Socialafdelingen fik i forbindelse med at de vandt
"Hverdagsinnovationsprisen 2019".
 Der arbejdes med spredning af Tek-match spillet til
andre dele af Socialafdelingen.
 Der er nedsat en arbejdsgruppe til at understøtte
arbejdet med digitaliseringsstrategien. Kommissorium
for gruppens arbejde er under udarbejdelse.
 I efteråret er der gennemført en evaluering blandt
bostøttemedarbejderne i Socialafdelingen. Formålet
med evalueringen var at indhente medarbejdernes
erfaringer med brugen af video bostøtte.
NOTE:
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året
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5 Drøftelse af det politiske råderum på socialområdet
5.1 - Bilag: Budgetoversigt paragraf og råderum2
DokumentID: 8802446

Budgetoversigt

Budgetoversigt
Paragraf
IKH (Institut for
Kommunikation og
Handicap)
Lov om
specialundervisning
for voksne
STU
Lov om
ungdomsuddannelse
for unge med
særlige behov

SEL § 82,85,96

Netto
1.000 kr. i 2021
prisniveau
03.22.17
Specialpædagogisk
bistand til voksne

03.30.46
Ungdomsuddannelse for
unge med særlige behov.
Lov om aktiv
beskæftigelsesindsats

05.38.39 Personlig støtte
og pasning af personer
med handicap mv. (SEL
§§ 82, 85 og 96):

Oprindeligt
Budget
2021

Råderum
kr.

Fritekst
Retskrav – udfra individuel faglig vurdering.

1.978
Kontrakt på fast antal timer. Timer derudover sendes der regning
på.
Retskrav.
11.205
Det aktuelle serviceniveau tilsiger, at der som udgangspunkt ikke
visiteres til STU, der forudsætter/medfører en bevilling af et
botilbud. Yderligere fastlægges den unges STU-forløb via en
uddannelsesplan, der tilpasses efter behov og revurderes mindst én
gang årligt. Kommunen lægger betydelig vægt på den unges og
forældrenes ønsker med hensyn til den nærmere tilrettelæggelse af
uddannelsesforløbet.

Fordelt
nedenfor

Området er pt kraftigt underbudgetteret pga øget tilgang og stadigt
flere ”eksterne” bevillinger.
§82 er en ”kan bestemmelse” som BYR har vedtaget at anvende.
Beslutningen kan omgøres. Dette kan dog få konsekvens i form af
øget behov for flere dyrere bevillinger på sigt.
§85 Retskrav ift. individuel støtte.

Kommunalbestyrelsen har her
mulighed for at definere om man supplerende vil benytte forskellige
indsatstyper som f.eks. gruppestøtte og virtuel støtte, altså støtteformer
der dels kan understøtte nogle borgeres udvikling og dels – for nogle
borgeres vedkommende - kan nedbringe deres behov for individuel
støtte.
§96 Retskrav

Budgetoversigt
§82

Ungeindsats

1.008

§82/§85

Egen bostøtte

43.338

§85

Eksternt køb af bostøtte

3.735

§96

BPA

28.025

SEL § 110

SUL § 141

SEL § 101 SUL §142

SEL § 108

SEL §85/ABL

05.38.42 Botilbud for
personer med særlige
sociale problemer (SEL §
110)

05.38.44
Alkoholbehandling og
behandlingshjem for
alkoholskadede (SUL §
141)
05.38.45 Behandling af
stofmisbrugere (SEL §
101, SUL § 142)

1.400

Midlerne blev afsat i forbindelse med Budgetaftalen 2017. Aktuelt
anvendes 724 t.kr. til ungeindsatsen i Ungekulturhuset, og de
resterende 284 t.kr. modregnes underskuddet på bev. 53.
Ca. 1.340 t.kr. anvendes individuel eller gruppe §82.
Ca. 60 t.kr. anvendes til personaletimer i Socialguiden.
Resten er §85 bostøtte, hvor borgeren har retskrav.
I forbindelse med sagsgennemgang, hjemtages der løbende
borgere til egen bostøtte.
Pt. et forventet merforbrug på 3,5 mio. kr. i 2021. Der arbejdes
med sagsgennemgang og dokumentationskrav.
Retskrav.

7.242
Området er vanskeligt styrbart - særligt ift. borgere, der søger
ophold på andre §110 tilbud end kommunens eget.
Visitationskompetencen ligger hos lederen af det enkelte tilbud.
Der arbejdes med at hjælpe borgerne hurtigere videre i egen
bolig/udslusningsbolig.
Sundhedslovsydelse - udfra en faglig vurdering i de enkelte tilfælde.
4.896
Der er en 14 dages behandlingsgaranti
Der er ikke krav på en døgnplads, men dette er i nogle tilfælde den
bedste hjælp til borgeren. Budget til døgnpladser på 545 t.kr.
Sundhedslovsydelse - udfra en faglig vurdering i de enkelte tilfælde.
11.318
Der er en 14 dages behandlingsgaranti
Der er ikke krav på en døgnplads, men dette er i nogle tilfælde den
bedste hjælp til borgeren. Budget til døgnpladser på 1.515 t.kr.
Retskrav.

05.38.50 Botilbud til
længerevarende ophold
(SEL § 108)

75.729

05.38.51
Botilbudslignende tilbud
(lov om socialtilsyn)

123.014

Der er mulighed for at fastsætte et serviceniveau for ferie – pt. 3
dage årligt.
Retskrav.
Der er mulighed for at fastsætte et serviceniveau for ferie – pt. 3
dage årligt.

Budgetoversigt
SEL § 107

SEL §97
SUL §238a

SEL § 103

SEL § 104
SEL § 18

05.38.52 Botilbud til
midlertidigt ophold (SEL §
107)
05.38.53 Kontaktpersonog ledsagerordning (SEL
§ 97-99)
05.38.54 Særlige pladser
på psykiatrisk afdeling
(SUL § 238a)
05.38.58 Beskyttet
beskæftigelse (SEL §
103)
05.38.59 Aktivitets- og
samværstilbud (SEL §
104)
05.72.99 Frivilligt socialt
arbejde og øvrige sociale
formål (SEL § 18)
Øvrige – herunder
budgetforøgelsen på 4,1
mio kr + diverse mindre
områder)
I alt indenfor
servicerammen

Retskrav.
70.834
Der er mulighed for at fastsætte et serviceniveau for ferie – pt. 3
dage årligt.
Retskrav – 15 t/ugl.
6.289
905
200.000

Budgettet dækker ca. medfinansiering af tomme pladser, efter at et
antal er blevet ommærket. Derudover visiterer vi selv til pladserne,
når behovet er der.
Råderum mht tilbuddenes organisering.

5.984
Der er mulighed for at opkræve borgere for kørsel, hvis vi udbetaler
arbejdsløn til borgerne. Anslås til under 200 t.kr. og vil i nogle sager
tage hele lønnen.
Retskrav. – Råderum mht tilbuddenes organisering.
39.507
2-3 mio
4.157
11.933

451.097

Der er krav om at vi skal uddele midler, men der er ikke krav til
størrelsen. Bloktilskudsniveau på 2,8 mio. kr. budgettet er reduceret
med 600 t.kr. i 2022.

6 Indledende drøftelse vedrørende afrapportering af
Socialudvalgets resultater og initiativer 2018-2021
6.1 - Bilag: Socialudvalgets-arbejdsgrundlag-2018-2021
DokumentID: 8774353

Socialudvalgets arbejdsgrundlag
2018-2021

Forord
Socialudvalget har fastlagt et arbejdsgrundlag for 2018 til 2021 for det politiske
arbejde på det specialiserede socialområde for voksne. Det sker med afsæt i
socialområdets vision ”Mest mulig selvhjulpenhed – hurtigst muligt”.

Indhold
•Forord
•Indledning
•Politikker og strategier
•Overordnede mål
•Konkrete initiativer

Arbejdsgrundlagets mål er at sætte retning for udvikling af det specialiserede
socialområde. Arbejdsgrundlagets mål er endvidere, at vi sætter borgeren i
centrum og ”springer over skranken” for at møde borgerne i øjenhøjde. Med
andre ord - borgeren skal mødes der, hvor borgeren er. Derfor ønsker vi bl.a. at
invitere borgerne til dialogmøder for at give borgerne mulighed for at udfolde
et aktivt medborgerskab. Vi tror på, at aktivt medborgerskab både har værdi for
den enkelte, for andre medborgere og for Silkeborg Kommune som helhed, fordi
det styrker fællesskabet og sammenhængskraften i vores kommune.
Det er Socialudvalgets opgave at sikre den politiske platform - i et inddragende
samarbejde med det øvrige byråd – og dermed at nå i mål med at realisere visionen og de 7 konkrete pejlemærker, der er prioriteret i det nye arbejdsgrundlag.
Arbejdsgrundlaget tager afsæt i det politiske arbejde for de 4 forudgående år i
henholdsvis Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt resultaterne fra Socialudvalgets arbejdsseminar i februar 2018.
Silkeborg Kommunes fælles værdier: Dialog – Dynamik – Kvalitet – Sammenhæng – er et godt fundament for arbejdet med det nye arbejdsgrundlag for det
politiske arbejde på det specialiserede socialområde for voksne.
God læselyst og god arbejdslyst til alle!
Helle Gade
Formand for Socialudvalget
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Indledning
Socialudvalgets arbejdsgrundlag for det specialiserede socialområde vedrører handicappede, socialt
udsatte og psykisk sårbare voksne i Silkeborg Kommune, der enkelte gange eller over et helt liv har brug
for ekstra hjælp og støtte i hverdagen.
Denne pjece beskriver Socialudvalgets arbejdsgrundlag for de kommende år, og den består af fokusområder, principper og pejlemærker, der samlet understøtter realiseringen af visionen for socialområdet. Men
en realisering heraf er også afhængig af øvrige lokalpolitiske beslutninger og prioriteringer (i andre fagudvalg og i byrådet) ligesom den generelle samfundsmæssige udvikling, eksempelvis hvad angår demografi,
økonomi og lovgivning har afgørende betydning. Pjecen vil løbende blive ajourført
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Politikker og strategier
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Dette arbejdsgrundlag indeholder vigtige pejlemærker, som er sigtelinjer for, hvor Socialudvalget ønsker
at bevæge sig hen på det specialiserede socialområde de kommende år. Arbejdsgrundlaget står dog ikke
alene, men skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige - for socialområdet relevante - politikker og
strategier.
Silkeborg Kommune har hidtil formuleret nedennævnte visioner og målsætninger i politikker og strategier,
der er relevante for Socialudvalgets arbejde:

Socialpolitikkens vision
At sikre en attraktiv kommune med plads til alle baseret på et fælles ansvar, respekt og dialog.

Handicappolitikkens vision
Det gode liv for borgere med handicap understøttes i Silkeborg Kommune gennem fællesskab og ligeværdighed. Borgere med handicap indgår ligeværdigt i fællesskabet med alle øvrige borgere. Fællesskabet
søger til stadighed at finde nye veje i bestræbelserne på at sikre det gode liv for borgere med handicap.
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”Det gode liv”
- Specialiseringsstrategiens målsætninger
•

•

•

•

Flere muligheder for og med borgerne
Hvordan der kan skabes nye muligheder for og med borgerne, bl.a. gennem tidlig og åben dialog om idéer
og behov i samspil mellem forskellige aktører.
Bedre sammenhæng
Hvordan sammenhæng i sagsbehandling, sammenhæng på tværs af sektorer, sammenhæng for
familien og i forhold til borgerens liv i øvrigt kan styrkes, bl.a. gennem mere netværksbaserede
tilgange i sagsbehandlingen og gennem tidlig og bred information til borgere.
Bred vifte af tilbud i nærmiljøet
Hvordan den lokale vifte af tilbud kan udvides for at imødekomme ændringer i målgruppernes behov bedst muligt. Der lægges op til, at kommunen selv skal udvikle og drive flere tilbud i nærmiljøet i forhold til målgrupper, hvor efterspørgslen lokalt er tilstrækkelig.
Faglige forbilleder
Hvordan kvaliteten i indsatserne kan videreudvikles med afsæt i et højt ambitionsniveau om at
gå forrest i den faglige udvikling. Der lægges op til en tilgang, der både skal rumme forsøg og
udviklingstiltag og have stort fokus på evidensbaserede tilgange.

Overordnede mål
Socialudvalget har med overordnede mål lagt kursen for arbejdet på det specialiserede socialområde i
2018-2021. Målene skal sikre, at de handicappede, socialt udsatte og psykisk sårbare får et bedre liv og
større livskvalitet.
Målene er:
Udvikle en tidlig, forebyggende og sammenhængende indsats;
bl.a. i form af en øget rådgivning, vejledning og trænende støtte for at give et bedre liv
for socialt udsatte, handicappede og psykisk sårbare. Formålet er tidlig vurdering af
borgerens støttebehov, rehabilitering, dannelse af sociale netværk og borgerens
mulighed for tidligt i forløbet at få støtte, omsorg og rådgivning.
Styrkelse af det brede samarbejde intern og eksternt – herunder
samarbejdet med frivillige foreninger og organisationer
Formålet er at sikre koordinerede indsatser for borgere der modtager
støtte fra flere aktører. Med hensyn til samarbejdet med foreningslivet
er formålet, at forbedre ”levering af en anden type støtte” end den støtte, som det professionelle system med sagshandlere og socialarbejdere
normalvis kan tilbyde borgeren, da de frivilliges personlige erfaringer
gør, at de ofte kan bidrage med noget andet end ”systemet”.
Den Nære Psykiatri
Formålet er at forbedre sammenhæng mellem hverdagsliv og behandling, forbedre vejen til uddannelse og job med fokus på trivsel og mental
sundhed, skabe bedre rammer i det nære og at fokusere på mental sundhed
og psykiske lidelser blandt psykisk syge og psykisk sårbare.
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Mere fokus på Social IT og velfærdsteknologi;
Sundhed for alle;
Der er stort fokus på at modvirke ulighed i sundhed. Dels gennem sundhedsfremmende tiltag og dels
gennem styrkelse af de sundhedsfaglige kompetencer og indsatser i tilbuddene på området. Dette blandt
andet gennem projektet ”Sundhed for alle – Indsatser på det specialiserede socialområde i Silkeborg
Kommune”, der har til formål at udvikle og løfte den sundhedsfaglige kvalitet i indsatsen over for borgere
med muliple og komplekse problemstillinger.
Styrkelse af udsatte- og hjemløseområdet;
at arbejde for etablering af et større forsorgshjem og gennem udarbejdelse af en ”Udsatte- og hjemløsestrategi”, der blandt andet skal sigte mod at skabe flere permanente billige boliger i Silkeborg by for
derved at understøtte en effektiv Housing First Indsats over for hjemløshed.

bl.a. gennem frikommuneforsøgene på det specialiserede socialområde. Formålet vil primært være at
understøtte borgernes selvhjulpenhed.

Principper for arbejdet
Indsatsen for at nå målene baserer sig på 4 principper:
First mover:
Vi opererer ikke på bagkant, men er First Mover i forbedrings- og udviklingsprocesser, der er til gavn for
det specialiserede socialområde for voksne.
Social investering:

✓✓ borgere med autisme og ADHD

Vi vil skabe bedre rammer for fremme af langsigtede sociale investeringer og dermed skabe bedre sociale
resultater. Indsatser, der kan se dyre ud på kort sigt, vil på længere sigt måske være knap så dyre, når
man kigger på de samlede økonomiske konsekvenser. Sociale indsatser kan ikke alene vurderes ud fra
et økonomisk synspunkt, men skal i høj grad også vurderes ud fra den progression og livskvalitet, der
skabes for borgerne. En styrkelse af sociale investeringer er en styrkelse af hjælpen til de socialt udsatte,
handicappede og psykisk sårbare.

✓✓ ”nye” målgrupper indenfor det specialiserede socialområde

Synlighed og dialog:

Flere tilbud, herunder ”billige” og ”rigtige” boliger/boformer til:
✓✓ socialt udsatte borgere
✓✓ borgere med svære handicaps

Vi ønsker at være synlige og gå i dialog med borgerne, byrådet og andre aktører. Synlighed og dialog er
væsentlige kerneværdier for Socialudvalget.
Inddragelse og samskabelse:
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Vi tror på, at inddragelse skaber løsninger i fællesskab, fordi ”sammen skaber vi noget bedre”. En væsentlig arbejdsform for Socialudvalgets arbejde er derfor inddragelse af borgere og øvrige relevante aktører i
kommende processer for socialområdets udvikling.
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Socialudvalget omsætter udvalgets mål til konkrete initiativer, som skal gennemføres successivt over den
kommende periode.
De væsentligste aktuelle initiativer er i forhold til:
Bygningsmæssige forhold
At der bl.a. pågår:
•

etablering af ”Botilbuddet H. C. Branners Vej”, som er 34 boliger til unge voksne med psykisk
sårbarhed

•

etablering af ”Botilbuddet Alderslyst”, som er 36 handicapboliger til voksne med svær udviklingshæmning og senhjerneskade

At der arbejdes for:
•

etablering af flere forsorgshjemspladser i regi af Silkeborg Kommune

•

bedre rammer for aktivitets- og samværstilbud

Frikommune
At Silkeborg Kommune er en del af frikommuneforsøgsordningen i perioden 2017-2021 sammen med 6
andre midtjyske kommuner under teamet ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde”. Forsøgene omfatter bl.a.:

10
projekter på nordre skole I nyt kulturhus & 36 handicapboliger I s. 9

•

benyttelse af teknologiske hjælpemidler til borgere, der ikke kan give samtykke

•

mulighed for at flytte borgere, hvis værgen kan samtykke til flytningen og borgeren i ord eller
11
handling ikke modsætter sig flytningen
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Et godt nærdemokrati giver de bedste beslutninger
Vi i Silkeborg Kommune har en ambition om at have Danmarks bedste nærdemokrati, fordi et
godt nærdemokrati er midlet til de bedste beslutninger. De gode beslutninger bliver skabt, når
der er et naturligt tæt og godt samarbejde mellem lokalrådene, administrationen og
politikerne.

Figuren viser det optimale samarbejde for et godt nærdemokrati. Pilene illustrerer, at alle parter
har adgang til hinanden, og hvis én af pilene mangler, vil det gode nærdemokrati blive svækket.
Et godt nærdemokrati fordrer dermed, at lokalrådene, administrationen og politikerne
samarbejder med hinanden og bruger hinandens ekspertiser i beslutningsprocessen.
Lokalrådene har lokal viden og kan sætte fokus på særlige ting, som politikerne og
administrationen bør tage højde for. Administrationen sørger for, at lokalrådene bliver hørt og
bidrager samtidig med faglig viden. Politikerne træffer beslutningerne for kommunen, og i det
gode nærdemokrati baserer de deres beslutninger på input fra både lokalrådene og
administrationen, så beslutningerne både gavner de enkelte lokalområder og hele Silkeborg
Kommune.
Alle borgere, foreninger m.v. kan altid kontakte kommunen uafhængig af lokalrådet.

Kodeks for et godt nærdemokrati
Det gode nærdemokrati er en ambition, som lokalrådene, administrationen og politikerne
arbejder hen imod. Derfor har alle parter opstillet et kodeks for et godt nærdemokrati, som de
er ansvarlige for at være opmærksom på:


Forventningsafstemning
Alle parter skal være bevidste om hinandens roller og respektere dem.



God dialog
Alle parter skal sørge for at skabe en god dialog i et sprog, som alle kan være med på.



Tidlig og løbende inddragelse
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Alle parter skal være inddraget tidligt og løbende, når der træffes beslutninger. Parterne
kan med fordel også inddrage andre eksperter eller organisationer, når det er relevant
for beslutningsprocessen.


Saglighed
Alle parter skal udveksle viden og holdninger på en åben, saglig og konstruktiv måde.



Koordinering
Alle parter skal internt aftale holdninger og handlemuligheder blandt henholdsvis de
øvrige borgere i lokalsamfundene, administrationen og politikerne.



Synlighed
Alle parter kan se deres bidrag i udviklingen af de enkelte lokalområder.

Figuren viser kodeks sat op i en optimal beslutningsproces.

4

Vejen til et godt nærdemokrati
Lokalrådene, administrationen og politikerne har hver deres rolle og hver deres opgaver, som
de skal varetage for at sikre et godt nærdemokrati. Rollerne og opgaverne beskrives nedenfor.

Lokalrådenes rolle
Lokalrådene er kommunens faste dialogpartner, når det gælder forhold, der har generel lokal
interesse og betydning for lokalområdet.
Lokalrådene er dermed talerør for lokalområdets borgere og formidler information fra Silkeborg
Kommune. Det betyder, at lokalrådene skal sende deres områdes informationer og ideer
videre til kommunen, jfr. nedenfor og samtidig formidle informationer fra kommunen videre til
deres lokalområde.

Lokalrådenes faste opgaver


Lokalrådene varetager deres lokalområdes interesser. Ved ønsker eller problemer i
lokalområdet kan de altid henvende sig til kommunen.

o

Lokalrådene kan kontakte kommunens nærdemokratikoordinator, som evt.
videreformidler til den rette afdeling eller person.

o

Lokalrådene kan kontakte de byplanansvarlige direkte, hvis lokalrådene har brug
for viden om aktiviteter relateret til Teknik- og Miljøafdelingen. Lokalrådene bør
kontakte de byplanansvarlige, hvis de har forslag til initiativer, hvor Teknik- og
Miljøafdelingen skal inddrages, eller de har informationer/beslutninger til gavn
for de byplanansvarlige.

o

Lokalrådene kan altid kontakte relevante afdelinger/medarbejdere, hvis disse
kendes.



Lokalrådene bør fortælle den byplanansvarlige, hvad der sker i deres område fx ved at
sende nyhedsbreve og mødereferater fra lokalrådenes møder.



Lokalrådene sender ændringer i deres vedtægter til godkendelse hos
Nærdemokratikoordinatoren.



Lokalrådene sender hvert år et regnskab for deres arbejde til
Nærdemokratikoordinatoren, da lokalrådene modtager tilskud fra kommunen.
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Lokalrådenes mulige opgaver


Lokalrådene kan udarbejde en udviklingsstrategi med ønsker og idéer for deres
område, som de kan arbejde ud fra. Udviklingsstrategien kan også hjælpe
administrationen og politikerne med at kende lokalrådenes ønsker og ideer for deres
lokalområde.



Lokalrådene kan invitere de byplanansvarlige til at deltage i et årligt lokalrådsmøde
eller borgermøde efter behov og nærmere aftale. Politikerne og den øvrige
administration kan også inviteres til lokalrådsmøde eller borgermøde efter behov og
nærmere aftale.



Lokalrådenes repræsentanter i Nærdemokratiudvalget kan invitere til møde mellem
formændene for lokalrådene.



Lokalrådene kan oprette en hjemmeside i Silkeborg Kommunes hjemmesidesystem.
Lokalrådene skal selv stå for at vedligeholde hjemmesiden.

Fakta om lokalrådene


Lokalrådene repræsenterer deres lokalområde, som er et geografisk afgrænset
område, der typisk følger skoledistriktsafgræsningerne
Se kort over lokalområderne
Se kontaktoplysninger for lokalrådene og lokalrådsformændene



Lokalrådsmedlemmerne vælges af borgerne i lokalområdet. Borgerne vælger
de enkelte medlemmer ved enten direkte eller indirekte valg (en eller flere
pladser er forlods optaget til forening, institution el.lign.)



Lokalrådene har en vedtægt, som Nærdemokratiudvalget skal godkende
Se eksempel på vedtægt



Lokalrådene får årligt et tilskud til deres arbejde af Nærdemokratiudvalget.
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Administrationens rolle
Administrationen er til rådighed for både lokalrådene og politikerne og bidrager samtidig med
faglig viden om fagspecifikke emner. Nærdemokratikoordinatoren og de byplanansvarlige vil
have den primære kontakt til lokalrådene.

Administrationens faste opgaver


Administrationen inddrager, når det er muligt og relevant, lokalrådene i kommunens
planlægning af projekter, som har betydning for lokalområderne.



Administrationen er opmærksom på lokalrådene i høringsfaser mhp., at lokalrådene kan
udarbejde høringssvar



Administrationen formidler (ca. hver måned) trufne politiske beslutninger, som har
betydning for et lokalområde, videre til lokalrådene. Dette med henblik på
videreformidling i lokalområderne.



Nærdemokratikoordinatoren rådgiver og understøtter både lokalrådene og
Nærdemokratiudvalget. Nærdemokratikoordinatoren har bl.a. følgende opgaver:
o

Nærdemokratikoordinatoren informerer lokalrådene om relevante nyheder via
nyhedsbreve og via link til Nærdemokratiudvalgets beslutninger.
Se nyhedsbreve

o

Nærdemokratikoordinatoren forbereder sager til Nærdemokratiudvalgets møder,
planlægger konferencer mv. og yder konsulentbistand til udvalget.



Teknik- og Miljøafdelingen har en række byplanansvarlige fordelt på hele Silkeborg
Kommune. De byplanansvarlige står til rådighed for lokalrådene og har bl.a. følgende
opgaver:
o

De byplanansvarlige skal sikre dialog med lokalrådene ved væsentlige ændringer
eller tiltag i lokalområdet (fx ved høringer af lokalplansforslag mv.).

o

De byplanansvarlige videreformidler spørgsmål fra lokalrådene inden for det
tekniske område til kollegaer i Teknik- og Miljøafdelingen.

o

De byplanansvarlige holder sig orienteret om de politiske beslutninger for
lokalområderne, og de bidrager til kommune- og lokalplanlægning, boligprogram
og lignende.

Fakta om administrationen


Nærdemokratikoordinatoren kan kontaktes ifm. generelle henvendelser.
Se kontaktoplysninger på nærdemokratikoordinatoren



De byplanansvarlige kan kontaktes ifm. henvendelser indenfor teknik- og
miljøområdet.
Se kontaktoplysninger på de byplanansvarlige
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Politikernes rolle
Politikerne i Silkeborg Kommune skal alle bidrage til det gode nærdemokrati. Byrådet har
derfor nedsat Nærdemokratiudvalget, som har til opgave at sikre, at nærdemokratiet er en
naturlig og integreret del af det politiske og administrative arbejde. Nærdemokratiudvalget
virker som bindeled mellem de politiske udvalg om nærdemokratiske emner og koordinerer,
udvikler og evaluerer konkrete nærdemokratiske aktiviteter.

Politikernes faste opgaver


Formændene for de politiske udvalg kan træffes efter aftale, og de politiske udvalg
giver mulighed for borgeradgang til dialog om generelle spørgsmål eller specielle emner
for lokalområderne.



Politikerne kan holde borgermøder eller temamøder om et specifikt emne, hvis der er
behov for det i de enkelte lokalområder.



Nærdemokratiudvalget holder årligt en konference for alle lokalrådsmedlemmer og
byrådsmedlemmer. Et fast punkt på konferencen er dialogmøde mellem repræsentanter
fra Nærdemokratiudvalget og lokalrådene.

Politikernes mulige opgaver


Nærdemokratiudvalget kan holde en del af deres møder ude hos lokalrådene, så
lokalrådene og Nærdemokratiudvalget kan orientere hinanden. Det kan bl.a. være om,
hvad status er for nærdemokratiet i lokalområderne.

Fakta om Nærdemokratiudvalget


Nærdemokratiudvalget er nedsat af Byrådet som §17, stk. 4 udvalg under
Økonomi- og Erhvervsudvalget, og består pt. af op til 7 medlemmer. 4
medlemmer er valgt blandt byrådets medlemmer og op til 3 medlemmer
er udpeget af byrådet.
Se, hvem der sidder i udvalget



Udvalget holder møde ca. en gang hver måned – dog ikke i juli. Møderne
er ikke offentlige og holdes på Silkeborg Rådhus eller ude hos et lokalråd.
Se mødeplan



Udvalgets dagsordener og referater findes på Silkeborg Kommunes
hjemmeside.
Se dagsordener og beslutninger



Se udvalgets egen side på Silkeborg Kommunes hjemmesiden
Se "Lokalråd og Nærdemokrati"
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Denne samarbejdsaftale revideres efter behov. Dog mindst en gang i hver byrådsperiode
Godkendt af byrådet første gang 26. august 2013. Revideret maj 2018.
Revideret xx
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7 Drøftelse og høring af forslag til "Samarbejdsaftale
for et godt nærdemokrati"
7.2 - Bilag: Ændringer i Kodeks
DokumentID: 8697595

8. oktober 2020

Ændringer i Kodeks
Administrationen foreslår, at ”Kodeks for godt nærdemokrati” ændres til ”Kodeks for et
godt nærdemokrati”, og at de 7 kodeks-ord ændres til 6. Oversigt over ændringer:

Kodeks for godt nærdemokrati

Kodeks for et godt nærdemokrati

Tidlig inddragelse
Alle skal tage ansvar for tidlig og bred
inddragelse. Løbende kontakt befordrer
engagement og effektivitet.

Tidlig og løbende inddragelse
Alle parter skal være inddraget tidligt og
løbende, når der træffes beslutninger.
Parterne kan med fordel også inddrage
andre eksperter eller organisationer, når det
er relevant for beslutningsprocessen.
Forventningsafstemning
Alle parter skal være bevidste om hinandens
roller og respektere dem.

Forventningsafstemning
Borgere, politikere og administration bør
være bevidste om hinandens roller og
virkeligheder, og alle respekterer
spillereglerne for samarbejdet.
Dialog
Samarbejdet skal være præget af
respektfuld dialog, hvor alle lytter for at
finde frem til de bedste løsninger.
Personlige relationer fremmer frugtbar
dialog.
Koordinering
Intern koordinering i lokalsamfundet,
blandt politikere og i administrationen
fremmer samarbejdet.

Saglighed
Engagement, holdninger og viden udfoldes
bedst gennem et åbent, sagligt og
konstruktivt samarbejde.
Kommunikation i øjenhøjde
Kommunikationen skal være klar og
tydelig med øje for modtagerens
virkelighed.
Synlighed
Lokalråd, bruger- og
interesseorganisationer og Silkeborg
Kommune skal alle være synlige spillere i
udviklingen af de enkelte lokalområder.

Jette Ravnholt Pedersen (30064)
Økonomi og IT
Jep@silkeborg.dk

God dialog
Alle parter skal sørge for at skabe en god
dialog i et sprog, som alle kan være med på.

Koordinering
Alle parter skal internt aftale holdninger og
handlemuligheder blandt henholdsvis de
øvrige borgere i lokalsamfundene,
administrationen og politikerne.
Saglighed
Alle parter skal udveksle viden og holdninger
på en åben, saglig og konstruktiv måde.
Indgår i God dialog

Synlighed
Alle parter kan se deres bidrag i udviklingen
af de enkelte lokalområder.

Silkeborg Kommune
Søvej 1, 8600 Silkeborg
Sagsnr.: EMN-2020-01861

Søvej 1  8600 Silkeborg
Tlf.: 89 70 10 00
www.silkeborg.dk
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9.1 - Bilag: Sammenfatning af STU-udviklingsarbejde 2020_27.05.20
DokumentID: 8795218

Silkeborg Kommune

Sammenfatning af
STU-udviklingsarbejde 2020
[Dokumentets undertitel]

På vegne af arbejdsgruppen, Sisse Resen (18340)
27-05-2020
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1. Baggrund
Unge, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, har et retskrav på at få tilbudt en særligt
tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Et STU-tilbud skal som udgangspunkt gives i forbindelse med undervisningspligtens ophør, men den unge kan modtage STU-tilbud indtil, at den unge fylder 25 år1. Uddannelsen er normeret til tre år og skal afsluttes senest fem år efter, at den er påbegyndt.
Reglerne om undervisningspligtens ophør er reguleret i folkeskoleloven § 34, stk. 1. Det følger af bestemmelsen, at undervisningspligten ophører den 31. juli ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin.
Undervisningspligten ophører dog senest den 31. juli i det kalenderår, hvor den unge fylder 17 år eller har
afsluttet uddannelse, der er ligestillet med grundskolen, jævnfør folkeskoleloven § 33, stk. 2-9.
STU er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv, men har til formål at give den unge personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og evt. til videre uddannelse og beskæftigelse. Dermed ligestilles unge udviklingshæmmede og andre unge
med særlige behov med andre unge, så alle unge har mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.
STU er en rettighed, hvis den unge er omfattet af målgruppen, men ikke en pligt.
Målgruppen for STU
Målgruppen for STU er beskrevet i lovgrundlaget2 for området og defineres på følgende måde: Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Gruppen af unge med særlige behov omfatter bl.a. unge
med svære bevægelseshandicap, multihandicappede unge, unge med autisme, unge med psykiske lidelser
samt unge med erhvervet hjerneskade.
Hvis den unge vil kunne gennemføre anden ungdomsuddannelse, evt. med betydelig socialpædagogisk
støtte, er den unge ikke en del af målgruppen for STU. STU er altid det sidste valg, hvis der ikke er andre
ungdomsuddannelser, som den unge kan magte. Dette betyder, at unge, som har – eller på sigt kan hjælpes
til at få – et uddannelses- eller beskæftigelsespotentiale, har krav på, at alternative veje til STU afdækkes
forinden, at der evt. peges på STU, som den ungdomsuddannelse, den unge kan magte.
I praksis kan der skelnes mellem to segmenter i målgruppen til STU; nemlig unge med multiple funktionsnedsættelser, der er kernen i STU-målgruppen, og som sandsynligvis tilkendes en pension, når de fylder 18
år – og unge, der er i gråzonen til STU, og som muligvis kan have et uddannelses- eller beskæftigelsespotentiale ud over STU.
Det første segment af unge udgør ca. 80% af STU-målgruppen i Silkeborg Kommune svarende til ca. 48 årselever, mens det andet segment udgør ca. 20% af målgruppen svarende til 12 årselever. I alt var der 59,6
STU-årselever i Silkeborg Kommune i 2019 fordelt på tre årgange.
Fortsat fokus på udvikling af STU-området
STU-området har både nationalt og lokalt i Silkeborg Kommune været genstand for bevågenhed igennem
de seneste år. I efteråret 2016 påbegyndte det daværende Arbejdsmarkedsudvalg samt daværende Ældre& Handicapudvalg et udviklingsarbejde omkring Silkeborg Kommunes unge, der tilbydes et STU-forløb, på

1

Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside: https://www.uvm.dk/saerligt-tilrettelagt-ungdomsuddannelse
Lov nr. 783 af 17. juni 2015 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
Bekendtgørelse nr. 739 af 3. juni 2016 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
Vejledning nr. 9534 af 3. juni 2016 om lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
2
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baggrund af en udmelding fra Undervisningsministeriet om en bekymrende tilgang af unge, der tilbydes et
STU-forløb både i Silkeborg Kommune og på landsplan.
Udviklingsarbejdet skulle styrke fokus på visitationsprocessen og udvikling af undervisningstilbuddet, så det
retter sig mod ønsker fra de unge, forældre, samfundet og de politiske ambitioner i Silkeborg Kommune.
Konkret drejede udviklingsarbejdet sig om tre temaer: 1) Revurdering af det hidtidige serviceniveau, 2) beskrivelse af ønsker til udvikling af STU-tilbuddene, 3) samt revurdering af indstillings- og visitationsprocessen med afgrænsning af målgruppen til STU.
Udviklingsarbejdet mundede ud i en servicedeklaration for STU i Silkeborg Kommune, som blev godkendt i
begge udvalg i juni 2017.
På baggrund af servicedeklarationen er der bl.a. arbejdet med at afgrænse målgruppen til STU. I 2019
havde Silkeborg Kommune således 59,6 STU-årselever fordelt på tre årgange, dvs. ca. 20 årselever på hver
årgang, hvilket ligger under det niveau, som KL forventede3, da kommunerne overtog ansvaret for STU i
2007. Der er med andre ord arbejdet målrettet med at finde alternative uddannelses- eller beskæftigelsesveje til de unge, som kan magte dette, og derved er antallet af unge, der modtager et STU-tilbud i Silkeborg
Kommune, nu på et lavt niveau.
Siden godkendelsen af servicedeklarationen er der årligt udarbejdet en status for STU-området til Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. STU-status 2019 gav ved høring i Silkeborg Kommunes Handicapråd anledning til et ønske om at følge op på det tidligere udviklingsarbejde med henblik på at videreudvikle STUområdet – med afsæt i en tydelig vision.
I foråret 2020 blev der således nedsat en arbejdsgruppe, som skulle bygge videre på udviklingsarbejdet fra
2016-17. Arbejdsgruppen består af:
•
•
•
•
•
•
•

Lars Bundgaard Leen, myndighedsleder i Socialafdelingen
Pia Ulrich-Hansen, konstitueret centerleder i Erhverv og Uddannelse, Beskæftigelsesafdelingen
Solvejg Lund, myndighedsleder i Børne- og Familieafdelingen
Uffe Lilholm, skoleleder på Dybkær Specialskole, Skoleafdelingen
Søren Mørch Sørensen, skoleleder på Lysbro Uddannelsescenter, Socialafdelingen
Signe Skou, projekt- og udviklingskonsulent i Skoleafdelingen
Sisse Resen, specialkonsulent i Socialafdelingen

2. Kommissorium for arbejdsgruppen
Arbejdsgruppens opdrag er beskrevet i et kommissorium, hvor det præciseres, at hovedformålet med opfølgning på STU-udviklingsarbejdet er:
•

Formulering af en vision for STU. Visionen skal angive den fælles retning for STU-området i Silkeborg Kommune. Den skal tage udgangspunkt i Silkeborg Kommunes ungestrategi 2020-2023, samarbejdsmodellen for ungeindsatsen, den vedtagne servicedeklaration for STU samt de udfordringer,
som er identificeret i STU-status 2019.

I kommissoriet er ligeledes beskrevet følgende delmål:
3

KL’s forventning var en tilgang til STU-området på 2,3% af en ungdomsårgang svarende til 65,5 årselever i Silkeborg
Kommune.
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•
•
•

Muligheder for at sikre bedre sammenhæng i den unges forløb beskrives.
Muligheder for yderligere at fremme beskæftigelsesperspektivet for de unge, for hvem dette måtte
være relevant, beskrives.
Afdækning af muligheder for udskudt STU-opstart: Status for STU 2019 viste, at gennemsnitsalderen for nye STU-elever i 2019 var 17,6 år4. Ifølge lovgivningen på STU-området kan unge påbegynde
STU-forløb frem til det fyldte 25. år5. Der er med andre ord tale om relativt unge STU-elever, som
muligvis kunne have gavn af at udskyde opstart på STU i forhold til deres udbytte af uddannelsen.
På denne baggrund ønskes paletten af alternativer til opstart på STU umiddelbart efter afslutning af
grundskolen afdækket både for unge, der endnu ikke er fyldt 18 år ved grundskolens afslutning, og
for unge, der er fyldt 18 år.

På baggrund af kommissoriet har arbejdsgruppen udarbejdet et oplæg til en vision for STU-området. Derudover har arbejdsgruppen i samarbejde med Silkeborg Kommunes Jurateam afdækket mulighederne inden
for de gældende lovgivningsområder for at udskyde STU-opstart for unge i kernesegmentet af STU-målgruppen, dvs. unge med multiple funktionsnedsættelser. Endeligt har arbejdsgruppen afdækket mulighederne for at fremme beskæftigelsesperspektivet yderligere for det segment af STU-målgruppen, hvor det er
relevant.
Arbejdsgruppens afdækning præsenteres nedenfor og danner – sammen med visionsoplægget – udgangspunkt for fælles drøftelse og kvalificering mellem arbejdsgruppen, repræsentant fra Handicaprådet og to
repræsentanter fra hvert af de følgende politiske fagudvalg: Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget samt
Børne- og Ungeudvalget.

3. Arbejdsgruppens arbejde og resultater
3.1 Oplæg til vision for STU
Udgangspunktet for arbejdsgruppens drøftelser om samt oplæg til en vision for STU i Silkeborg Kommune
er bekendtgørelsen om STU, hvor følgende fremgår:
”Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov
opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som
muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.”
Dertil kommer servicedeklarationen for STU, hvor STU beskrives som en ny fase i den unges liv, der giver
mulighed for at afprøve egne kompetencer og færdigheder. Ungdomsuddannelsen skal desuden give den
unge tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor der kan gøres nye sociale erfaringer.
Endeligt er der Silkeborg Kommunes ungestrategi, som har til formål, at alle unge får en meningsgivende
hverdag.

4

Statistik fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at over 80% af de unge, som påbegynder STU, er mellem 15 og
19 år ved opstart. De nyeste tal er fra 2016.
5
Når den unge er kendt i målgruppen til STU og bevilliget et STU-forløb, skal dette i udgangspunktet iværksættes i
umiddelbar forlængelse af bevillingen. Der kan bevilliges udskudt opstart på STU (eller pause) i særlige tilfælde.
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På baggrund af lovgivningen, servicedeklarationen og Silkeborg Kommunes ungestrategi foreslår arbejdsgruppen følgende pejlemærker for STU-området i Silkeborg:
•

Trivsel, udvikling og læring – afstemt efter den enkeltes evner, kompetencer, modenhed og interesser.

•

Inklusion og fællesskaber: Unge i STU-målgruppen skal uanset deres handicap og udfordringer have
mulighed for at blive en del af relevante fællesskaber: Ungdomsfællesskab, arbejdsfællesskab, uddannelsesfællesskab, fritidsfællesskab etc.

Da der kan peges på to primære segmenter inden for STU-målgruppen jf. beskrivelsen af målgruppen ovenfor, har arbejdsgruppen yderligere opstillet nogle pejlemærker for visionen, som er særlige for hvert af de
to segmenter af unge.
Unge med multiple funktionsnedsættelser, som med stor sandsynlighed tilkendes en pension:
•

Livsduelighed/livsmestring til et så selvstændigt voksenliv som muligt

•

Modnings- og udviklingsproces på den enkelte unges præmisser

•

Oplevelse af læring og mestring af konkrete opgaver

Unge i gråzonen til STU, der evt. har/kan få et beskæftigelses- eller uddannelsespotentiale:
•

Mulighed for at udfolde og afprøve den enkelte unges potentiale og kompetencer ift. videre uddannelse eller beskæftigelse

•

STU som en øvebane for den unge

På baggrund af arbejdsgruppens input drøftes fokus og pejlemærker for visionen for STU i Silkeborg Kommune på møde mellem politiske repræsentanter og arbejdsgruppen.

3.2 Alternativer til opstart på STU og mulighed for yderligere fremme af beskæftigelsesperspektivet
Arbejdsgruppen har haft en række drøftelser, hvor de repræsenterede forvaltningsområder har budt ind
med diverse oplæg og ideer til udvikling af STU-området. På baggrund af drøftelserne har arbejdsgruppen
afsøgt forskellige muligheder for at fremme beskæftigelsesperspektivet samt afdækket alternativer til opstart på STU umiddelbart efter endt grundskoleuddannelse inden for de gældende lovgivningsområder.
Sidstnævnte afdækning er foretaget i samarbejde med Jurateamet med fokus på unge, som er kernesegmentet i STU-målgruppen, dvs. unge med multiple funktionsnedsættelser, som sandsynligvis tilkendes en
pension, når de fylder 18 år.
Inden arbejdsgruppens resultater præsenteres, er der behov for at præcisere tre forhold:
Lovgivers intention er, at STU-tilbud gives i forbindelse med undervisningspligtens ophør
Arbejdsgruppen er blevet bedt om at afdække alternativer til opstart på STU umiddelbart efter grundskolens afslutning, hvilket er gjort ved at undersøge mulighederne i gældende lovgivninger med relation til
5

STU-området6. Det er dog vigtigt at holde for øje, at STU-lovgivningens intention er, at STU-forløb skal påbegyndes i forbindelse med undervisningspligtens ophør, dvs. umiddelbart efter grundskolens ophør (i
praksis ofte 10. klasse) jf. beskrivelsen i notatets indledende baggrundsafsnit.
Ydermere er det en grundholdning i Silkeborg Kommune, at unge hurtigst muligt skal påbegynde en ungdomsuddannelse efter undervisningspligtens ophør. Dette gælder også unge med behov for et STU-forløb,
som derved ligestilles med andre unge.
Udskudt STU-opstart fjerner ikke retskrav på STU-tilbud
Unge, der er kendt i målgruppen til STU, har et retskrav på STU uanset hvilke alternative tilbud (f.eks. tilbud
efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud efter serviceloven eller noget tredje), der forinden har været sat i værk, frem til at de fylder 25 år. Alternativer til STU-opstart efter grundskolens afslutning træder
således ikke i stedet for et STU-tilbud, men er et ekstra tilbud til de unge i målgruppen ud over et STU-forløb.
Afdækning af alternative muligheder til STU – ikke anbefalinger
Endeligt er det vigtigt at påpege, at nærværende notat er faktuelle beskrivelser af de alternativer og muligheder, som arbejdsgruppen har afdækket; herunder også de udfordringer der er ved de enkelte muligheder. Notatet er dermed ikke en anbefaling til, at de beskrevne alternativer skal gøres permanente i Silkeborg Kommune, men en redegørelse for arbejdsgruppens arbejde og de muligheder, som evt. kan supplere
de nuværende tilbud til unge i STU-målgruppen.
Arbejdsgruppen har undersøgt følgende tre alternativer og muligheder:
1. Bevilling af 12. skoleår (11. klasse) til unge, hvis udvikling kræver en særlig vidtgående hensyntagen
eller støtte.
2. Modningstilbud til unge under 18 år, der er i kernesegmentet af STU-målgruppen og med stor sandsynlighed tilkendes en pension ved det 18. år, som alternativ til opstart på STU umiddelbart efter
endt grundskoleuddannelse.
3. Afklarende og forberedende tilbud til unge i gråzonen af STU-målgruppen med vægt på at afklare
og fremme uddannelses- eller beskæftigelsesperspektivet hos den enkelte unge.
I de følgende afsnit beskrives arbejdsgruppens undersøgelse af de enkelte alternativer og muligheder i detaljer.

3.2.1 Bevilling af 12. skoleår (11. klasse)
Arbejdsgruppen har undersøgt muligheden for at bevillige et ekstra skoleår i grundskolen til unge i STUmålgruppen som alternativ til opstart på STU umiddelbart efter grundskolens afslutning. Tanken bag dette
alternativ er at kunne tilbyde de unge mere tid til at modnes inden evt. opstart på STU, og alternativet retter sig mod begge segmenter af STU-målgruppen.
Ifølge Folkeskoleloven (§4, stk. 2) er det muligt at tilbyde elever, hvis udvikling kræver en særlig vidtgående
hensyntagen eller støtte, undervisning i 12 år, dvs. et skoleår ud over 10. klasse.
Af kommentarer til folkeskolelovens § 4, stk. 2 af Svend Aage Gertz fremgår det, at bestemmelsen i Folkeskoleloven vedrørende 12. skoleår tager sigte på elever, som gennem det ekstra skoleår kan nå det samme
6
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som andre elever på 11 år (inklusive børnehaveklassen). Bestemmelsen åbner ikke mulighed for, at der i
folkeskoleregi kan etableres en undervisning med et indhold, der rækker ud over folkeskolens undervisning
i 10. klasse. Dermed må det antages, at bevilling af det 12. skoleår (11. klasse) bygger på en forhåbning om,
at eleven i løbet af 12. skoleår vil blive i stand til at gennemføre folkeskolens afgangsprøve.
Unge med multiple funktionsnedsættelser
For segmentet af unge med multiple funktionsnedsættelser vil det ikke være realistisk, ej heller intentionen
med et ekstra år i grundskolen, at 12. skoleår skal gøre dem i stand til at gennemføre folkeskolens afgangsprøve. Med andre ord kan bestemmelsen i Folkeskoleloven ikke bruges til at tilbyde dette segment af unge
i STU-målgruppen et ekstra år i grundskolen til at modnes.
Unge i gråzonen til STU, der muligvis har et beskæftigelses- eller uddannelsespotentiale ude over STU
I forhold til det andet og mindre segment af unge, der er i gråzonen til STU, og som muligvis kan have et
uddannelses- eller beskæftigelsespotentiale ud over STU, vil bestemmelsen om 12. skoleår evt. kunne anvendes med det formål, at den unge blev i stand til at gennemføre folkeskolens afgangsprøve. Det kunne
f.eks. dreje sig om unge normaltbegavede med autisme fra Nørskovlund.
Det er dog vigtigt at pointere, at det ikke er muligt at tage bestemmelsen om 12. skoleår i anvendelse udelukkende for denne gruppe af unge. Lovgivningsmæssigt vil det være et krav, at alle elever, hvis udvikling
kræver en særlig vidtgående hensyntagen eller støtte, får mulighed for 12. skoleår (11. klasse), hvis bestemmelsen tages i anvendelse i Silkeborg Kommune.

3.2.2 Modningstilbud til unge under 18 år i STU-målgruppen, der sandsynligvis tilkendes en pension
De fleste unge i målgruppen til STU starter i dag deres STU-forløb umiddelbart efter afslutning af folkeskolen, når de er 16 eller 17 år jf. intentionen i STU-lovgivningen.
For nogle unge i kernesegmentet af STU-målgruppen (dvs. unge med multiple funktionsnedsættelser, der
sandsynligvis tilkendes en pension, når de fylder 18 år) vil udskudt STU-opstart evt. kunne betyde, at de
unge får et større udbytte af deres STU-forløb. De unge vil evt. være mere modne og afklarede omkring
egne interesser og ønsker i forhold til deres STU-forløb, hvis de får lov at blive ældre inden opstart. F.eks. er
det mere relevant og aktuelt at træne praktiske færdigheder til at flytte hjemmefra, hvis den unge er tæt på
dette stadie i sin udvikling, end umiddelbart efter grundskolen, hvor der fortsat kan være flere år til, at den
unge skal flytte ud af familiens hjem.
Arbejdsgruppen er derfor blevet bedt om at afdække alternativer til STU-opstart umiddelbart efter grundskolen for unge under 18 år, der er en del af kernesegmentet i STU-målgruppen. Formålet med et sådan
tilbud skal være at give de unge mulighed for at modnes personligt, socialt og (i mindre grad) fagligt inden,
at de evt. starter op på et STU-forløb.
Det er arbejdsgruppens vurdering, at der årligt er tale om ca. 5-8 STU-elever, som ønsker at udskyde STUopstart. Vurderingen er dog behæftet med usikkerhed, da ønsket om udskudt SU-opstart aktuelt ikke registreres.
Inden for voksen-handicapområdet er det muligt at tilbyde unge, der er fyldt 18 år, alternativer til opstart
på STU gennem Lov om social service §§103 og 104, der omhandler beskyttet beskæftigelse samt aktivitetsog samværstilbud til borgere med betydeligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsniveau. Disse tilbud kan
give unge i STU-målgruppen tid til at modnes inden evt. opstart på et STU-forløb, men den unge skal være
fyldt 18 år for, at mulighederne i disse paragraffer kan tilbydes som alternativ til STU-opstart. Som nævnt
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ovenfor er de færreste unge i STU-målgruppen fyldt 18 år, når de afslutter grundskolen, og dermed opstår
der et hul på 1-2 år, hvor de unge kunne have gavn af et tilbud, der ligner §§103 og 104, men hvor kommunen juridisk set ikke kan tilbyde dette.
Arbejdsgruppen har været i tæt dialog med Silkeborg Kommunes Jurateam for at undersøge, om der inden
for de gældende lovgivningsområder kan være juridisk grundlag for et tilbud, der kan lukke det hul, som er
beskrevet ovenfor.
Børnebestemmelser i Lov om social service
Børne- og Familieafdelingen arbejder på baggrund af børnebestemmelserne i Lov om social service (SEL),
som bl.a. omfatter mulighed for at iværksætte forebyggende foranstaltninger såsom kontaktperson (SEL §
52) eller efterværn (SEL § 76). Overordnet set er der tale om støtte, som i et eller andet omfang kompenserer for den støtte, som forældre normalt forventes at yde til den unge, dvs. der skal være et grundlag for at
iværksætte disse foranstaltninger (SEL, kap. 11, § 46).
Støtten skal ydes med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste og skal have til formål at
•

•
•
•
•

sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til
voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk
sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at
indgå i sociale relationer og netværk,
understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse
fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel og
forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv.

Objektivt set vil det ikke være tilstrækkeligt grundlag, at den unge i STU-målgruppen færdiggør grundskolen
og ikke på nuværende tidspunkt ønsker at påbegynde et STU-forløb. Der vil således som udgangspunkt ikke
være hjemmel til at iværksætte hverken kontaktperson, efterværn eller andre forløb efter servicelovens
børnebestemmelser på baggrund af færdiggjort grundskoleforløb.
Ungdomsskoleloven
Formålet med og kravene til ungdomsskoleloven fremgår af ungdomsskoleloven bl.a. af § 1 og § 2, stk. 1 i
loven:
§ 1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse
af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle
deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.
§ 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. Tilbuddet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister.
Som det fremgår af de gengivne bestemmelser, er sigtet med Ungdomsskoleloven, at der bredt tilbydes undervisning til alle kommunens 14–18-årige. På den baggrund vil Ungdomsskolelovens formål ikke kunne
rumme et tilbud, der alene retter sig mod kernesegmentet i STU-målgruppen.
Desuden er sigtet med Ungdomsskoleloven ikke direkte foreneligt med formålet om at give unge med multiple funktionsnedsættelser mulighed for at modnes personligt, social og (i mindre grad) fagligt inden, at de
starter på et STU-forløb.
Med andre ord giver Ungdomsskoleloven ikke umiddelbar mulighed for et alternativt tilbud til målgruppen.
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Lov om social service § 36 om særlige klubtilbud
Ifølge Lov om social service § 36 skal kommunen sørge for særlige klubtilbud til større børn og unge, som på
grund af funktionsnedsættelse har et særligt behov for støtte, behandling m.v., som ikke kan tilgodeses i
tilbud efter dagtilbudsloven.
Særlige klubtilbud er specialiserede tilbud om klub til større børn og unge, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for hjælp eller særlig støtte, som ikke kan varetages
i klubtilbud efter dagtilbudsloven §§ 65 og 66.
Personkredsen for særlige klubtilbud efter serviceloven § 36 er dermed de skolesøgende børn og unge, der
har et så særligt behov for støtte og behandling, at det ikke kan forventes imødekommet i de kommunale
ordninger, herunder handicapafdelinger i almindelige klubtilbud efter dagtilbudsloven. Forpligtelsen efter
servicelovens § 36 omfatter dermed kun meget små og helt specielle handicapgrupper.
Der gælder ingen fast aldersgrænse for optagelse i særlige klubtilbud. Det er dermed muligt at bevilge særlige klubtilbud til unge over 18 år, så den unge kan forblive i klubtilbuddet, hvis dette skønnes mest hensigtsmæssigt af hensyn til den unges funktionsevne og behov. Kommunens forpligtelse efter serviceloven §
36 gælder dog kun for aldersgruppen under 18 år.
Som det fremgår af ovenstående, retter særlige klubtilbud sig mod meget små og helt specielle handicapgrupper, som har et så særligt behov for støtte og behandling, at de ikke kan tilgodeses i handicapafdelinger i almindelige klubtilbud. Silkeborg Kommune driver aktuelt ikke nogen særlige klubtilbud efter serviceloven § 36.
Bestemmelsen om særlige klubtilbud kan udgøre hjemmelsgrundlag for et alternativt tilbud til STU for unge
med multiple funktionsnedsættelser, som ikke ønsker at påbegynde et STU-forløb umiddelbart efter grundskolen, hvis der er et politisk ønske herom. Det understreges dog, at Lov om ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov (dvs. STU-tilbuddet) er den egentlige hjemmel og den politiske målsætning fra lovgivers
side til unge, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.
Dertil kommer, at et evt. alternativt tilbud efter serviceloven § 36 vil medføre en øget udgift, som ikke er en
del af Silkeborg Kommunes driftsbudget i dag. Det er ikke umiddelbart muligt for arbejdsgruppen at vurdere udgiftens omfang, men vil kræve nærmere undersøgelser og beregninger.
Unge i STU-målgruppen vil – uanset et alternativ efter serviceloven § 36 – have et retskrav på et STU-forløb
frem til det 25. år.
Lov om specialundervisning for voksne
Ifølge Lov om specialundervisning skal kommunen tilbyde specialundervisning for voksne til alle, der har
opfyldt undervisningspligten, hvis de har en funktionsnedsættelse, der kan afhjælpes, eller hvor virkningerne heraf kan begrænses gennem undervisning. Der er således ikke et krav om, at unge skal være over 18
år for at modtage specialundervisning for voksne.
Kommunen skal ikke tilbyde specialundervisning, hvis borgeren kan modtage andre relevante tilbud med
samme formål efter anden lovgivning.
Tilbud om specialundervisning for voksne omfatter:
•
•
•

Kompenserende specialundervisning.
Specialpædagogisk bistand, der er nødvendig i forhold til deltagerens udbytte af tilbuddet.
I tilbuddet om specialundervisning kan indgå fagundervisning, der er tilrettelagt under hensyntagen
til deltagerens handicap (hensyntagende specialundervisning), som en del af det samlede undervisningstilbud, hvis formålet med undervisningen gør det nødvendigt.
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Lov om specialundervisning for voksne udpeger ikke særlige handicapgrupper eller funktionsnedsættelser
som målgrupper, men traditionelt gives der undervisningstilbud samt specialpædagogisk bistand i tilknytning hertil inden for følgende områder (som dog ikke udgør en udtømmende oversigt):
•
•
•

Voksne med personlighedsmæssige, psykiatriske, psykiske og sociale vanskeligheder
Voksne med psykisk udviklingshæmning/generelle indlæringsvanskeligheder
Voksne med erhvervet hjerneskade

Voksne med psykisk udviklingshæmning har ofte funktionsnedsættelser, hvor der opstår behov for kompenserende specialundervisning i form af målrettede undervisningstilbud med henblik på at erhverve nye
kompetencer og handlemuligheder, der kan anvendes i hverdagen, eventuelt i forbindelse med beskæftigelse.
Der er ofte tale om specialundervisning, som har til formål at kompensere for begrænsninger i almen viden,
herunder evne til syntesedannelse og for vanskeligheder med overblik, planlægning og strukturering. Derudover kan specialundervisningen indeholde undervisning i almene læse-, skrive- og regnefærdigheder
samt i anvendelse af kompenserende IT.
Specialundervisningen kan også afhjælpe vanskeligheder vedrørende kommunikation og begrænsninger i
sociale kompetencer. Der kan f.eks. være tale om undervisning i nye kommunikative kompetencer og indlæring af nye strategier for social adfærd og personlig fremtræden.
I forhold til voksne med erhvervet hjerneskade er formålet med specialundervisningen at give nye handlemuligheder og at kompensere for funktionsnedsættelsen med henblik på at styrke graden af aktiv deltagelse i samfundslivet, herunder forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Lov om specialundervisning for voksne kan – som det også er tilfældet med bestemmelsen om særlige klubtilbud i serviceloven § 36 - udgøre hjemmelsgrundlag for et alternativt tilbud til STU for unge med multiple
funktionsnedsættelser, som ikke ønsker at påbegynde et STU-forløb umiddelbart efter grundskolen, hvis
der er et politisk ønske herom. Men det understreges i Lov om specialundervisning for voksne, at kommunen ikke skal tilbyde specialundervisning, hvis borgeren kan modtage andre relevante tilbud med samme
formål efter anden lovgivning. Med andre ord er Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
den egentlige hjemmel og den politiske målsætning fra lovgivers side i forhold til unge, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.
Hertil kommer, at et evt. alternativt tilbud efter Lov om specialundervisning for voksne vil medføre en øget
udgift, som ikke er en del af Silkeborg Kommunes driftsbudget, som det er i dag. Det er ikke umiddelbart
muligt for arbejdsgruppen at vurdere udgiftens omfang, men vil kræve nærmere undersøgelser og beregninger.
Unge i STU-målgruppen vil – uanset et alternativ efter Lov om specialundervisning for voksne – have et efterfølgende retskrav på et STU-forløb frem til det 25. år.

3.2.3

Afklarende tilbud til unge i gråzonen til STU-målgruppen, som muligvis har et beskæftigelsespotentiale
Foruden de unge, som er beskrevet ovenfor og tydeligvis er en del af STU-målgruppen, er der et segment af
unge, som er i gråzonen til STU, dvs. de har – eller kan på sigt have – et beskæftigelsespotentiale eller uddannelsespotentiale (ud over STU), hvis de får den rette indsats og den rette tid til at blive afklarede omkring deres ønsker, behov og kompetencer. For denne gruppe af unge har Ungeguiden i
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Beskæftigelsesafdelingen forskellige tilbud og indsatser målrettet de unges særlige udfordringer – både for
unge under 18 år og unge, der er fyldt 18 år. Indsatserne iværksættes ud fra Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), Lov om kommunal indsats for unge under 25 år og Lov om forberedende grunduddannelse
(FGU).
I afsnittene nedenfor beskrives Ungeguidens eksisterende tilbud og indsatser til unge i gråzonen til STU
kort. Derefter beskrives endnu et beskæftigelsesrettet tilbud efter grundskolen, som arbejdsgruppen har
undersøgt på baggrund af erfaringer fra Viborg Kommune, nemlig en afklarende forskole til STU. Det skal
understreges, at arbejdsgruppen ikke anbefaler, at der oprettes et tilbud i Silkeborg svarende til Forskolen i
Viborg – der er alene tale om en afdækning af alternativer til opstart på STU umiddelbart efter endt grunduddannelse.
LIFT
LIFT startede som et særligt projekt og blev i 2019 en del af FGU i samarbejde med Ungeguiden. LIFT retter
sig mod unge fra 16-20 år, som ikke er klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse, dvs. unge med personlige, sociale og faglige udfordringer og uden adgangsgivende eksamen samt unge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate til ungdomsuddannelse (heller ikke med specialpædagogisk støtte). Det drejer sig om
unge, som har brug for særlige rammer, små hold, tydelig struktur og individuelt aftalt opstart.
De unge har en mangelfuld skolegang bag sig med mange afbrudte forløb, skoleskift og meget fravær. De
unge er som udgangspunkt på skoleydelse. Holdet er lukket, og Ungeguiden bidrager med to faste mentorer, der er koblet på ungegruppen, og arbejder tæt sammen med underviserne.
I tilfælde hvor den unge starter på nedsat tid ud over, hvad der er aftalt i rammerne for LIFT under FGU,
bevilges dette gennem Jobcentret jf. LAB kap. 14, § 91.
Virksomhedspraktik, mentorordning og særlige praktikforløb
Ungeguiden kan iværksætte virksomhedsrettede indsatser gennem myndighedspersoner eller intern virksomhedskonsulent (jf. LAB kap. 14, § 91 og LAB kap. 11, § 57) tilpasset den enkelte unges behov og interesser. Den virksomhedsrettede indsats kan understøttes af en mentorindsats fra interne mentorer eller en
mentor på virksomheden (LAB kap. 26, § 167). Mentoren støtter den unge med henblik på at han/hun kan
deltage i den beskæftigelsesrettede indsats. Mentorindsatsen bevilges som udgangspunkt i op til 6 måneder med mulighed for i særlige tilfælde at forlænge i op til yderligere 6 måneder. Unge mellem 15-29 år kan
tilbydes virksomhedspraktik og/eller mentor.
Derudover kan Ungeguiden lave aftale om særlige praktikforløb i virksomheder, der har mulighed for at yde
en særlig indsats, for unge mellem 15-17 år på baggrund af Vejledningsloven. Målgruppen for særlige praktikforløb er unge, som har brug for at modnes, og som har interesse inden for de praktiske fag.
Bo/Skole/Job
Bo/Skole/Job er en anden type indsats, hvor der arbejdes med både hverdagsliv gennem botræning og socialpædagogisk støtte samt deltagelse i samfundsliv gennem uddannelse og beskæftigelse. Indsatsen er målrettet unge med komplekse og sammensatte udfordringer, som medfører behov for tæt opfølgning og stort
støttebehov. Målgruppen er primært unge fra 18-29 år (undtagelsesvist 15-17 år) med opmærksomhedsforstyrrelser, udfordringer inden for autismespektret, kognitive udfordringer mm. De unge er desuden kendetegnet ved at have længere vej til job eller uddannelse, dvs. der er behov for tæt opfølgning omkring den
unge.
Indsats ved Bo/Skole/Job rettet mod uddannelse og beskæftigelse bevilges efter LAB kap. 14, § 91.
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Special Minds
Forløb hos Special Minds anvendes som opkvalificerende tilbud til unge mellem 18-29 år primært med udfordringer inden for autismespektret eller unge, der af andre grunde har brug for meget strukturerede rammer, og som har en særlig interesse inden for IT. De unge er desuden kendetegnet ved at have længere vej
til job eller uddannelse. Indsats ved Special Minds bevilges efter LAB kap. 14, § 91.
Ungeguiden i Silkeborg Kommune har startet projekt ”Ung i gang” på Special Minds for unge mellem 15 og
17 år med en autismeprofil eller lignende. Tilbuddet retter sig mod unge, som oplever at være gået i stå eller ikke har de nødvendig personlige, sociale og faglige forudsætninger for at påbegynde uddannelse eller
job. I forløbet arbejdes der bredt med den unges personlige, sociale og faglige udvikling, så den unge bliver
klar til at påbegynde og fastholdes i en ungdomsuddannelse, en anden uddannelsesforberedende aktivitet
eller beskæftigelse.
Incita
Incita er en socialøkonomisk virksomhed, som arbejder for at udvikle et rummeligt arbejdsmarked. Incita
kan bl.a. tilbyde en intern træningsbane til unge fra 18-29 år med komplekse problemer, som ikke vurderes
at kunne indgå i en virksomhedsrettet indsats i en ordinær virksomhed. Formålet med den interne træning
er, at den unge på sigt kan overgå til virksomhedspraktik.
Indsats ved Incita bevilges efter LAB kap. 14, § 91 og efterfølgende virksomhedspraktikker efter LAB kap.
11, § 57.
Hjerneskadeforløb ved Jobcenter for Sygedagpenge og Jobafklaring
Unge med medfødt eller erhvervet hjerneskade, som har behov for specialiseret vurdering af skånehensyn,
støttebehov og mulighed for afprøvning i virksomhedspraktik kan deltage i et specialiseret hjerneskadeforløb. Tilbuddet indeholder intern træningsbane og undervisning i forhold til at leve med en hjerneskade. Tilbuddet er målrettet unge mellem 18-29 år og bevilges efter LAB kap. 14, § 91.
Muligt afklarende eller forberedende tilbud til STU - forskole-tanken
Foruden de allerede etablerede tilbud i Silkeborg Kommune målrettet unge, der har – eller på sigt kan støttes til at få – et beskæftigelsespotentiale, har arbejdsgruppen undersøgt endnu et afklarende tilbud forud
for evt. STU-forløb. Tilbuddet er inspireret af Viborg Kommune, som gennem flere år har tilbudt unge med
beskæftigelsespotentiale en forskole til FGU (forberedende grunduddannelse), men hvor en del af de unge
fortsætter på STU efter Forskolen.
Unge, der er i gråzonen til STU-målgruppen, kan have svært ved at se sig selv i et STU-forløb med unge, der
er en del af kernesegmentet i STU-målgruppen dvs. unge med multiple funktionsnedsættelser. Ligeledes
kan disse unge modnes senere end almene unge, og de kan derfor have gavn af udskudt opstart på STU eller en anden ungdomsuddannelse i forhold til opstart umiddelbart efter grundskolen. Samtidig kan der
være en målgruppe, som f.eks. velfungerende unge med autisme fra Nørskovlund, der eventuelt ville kunne
gennemføre en anden ungdomsuddannelse end STU, hvis de fik mulighed for et afklarende eller forberedende tilbud.
Inden Forskolen i Viborg beskrives, er det vigtigt at pointere, at Silkeborg og Viborg kommuner ikke er direkte sammenlignelige på STU-området. Viborg Kommune har ca. dobbelt så mange STU-elever som Silkeborg Kommune. Ifølge arbejdsgruppens vurdering kan dette skyldes, at Silkeborg Kommune allerede har et
bredt udbud af alternative tilbud til unge, der er i gråzonen til STU (jf. afsnittene ovenfor). Gennem disse
alternativer lykkes det at finde andre veje end STU-vejen til unge, der har potentiale for uddannelse eller
beskæftigelse, så antallet af unge, der modtager et STU-forløb i Silkeborg Kommune, er på et minimum.
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Beskrivelse af Forskolen i Viborg Kommune
Forskolen i Viborg Kommune er et uddannelsesforberedende tilbud til 15-17 årige baseret på LAB kap. 14,
§91.
Forskolens formål er at udvikle den unges motivation, uddannelsesparathed og faglige kompetencer til et
niveau, hvor den unge er i stand til at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse på ordinære vilkår – alternativt en FGU – eller opnå beskæftigelse.
Den unge skal opnå konkrete faglige og håndværksmæssige kompetencer samt styrke sine almene færdigheder i dansk og matematik. Derudover skal Forskolen hjælpe den unge med at få blik for sine personlige
ressourcer og styrkes i sit selvværd samt motiveres til og støttes i at påbegynde en kompetencegivende uddannelse – alternativt FGU eller job.
Endeligt er det et delmål, at den unges udfordringer og potentialer afdækkes og dokumenteres i en form,
der kan danne grundlag for kommunens evt. videre sagsbehandling.
Forløbet tilrettelægges med udgangspunkt i den unge og beskrives med mål og indhold i en kontraktlignende uddannelsesplan, der justeres efter behov og relevans.
Værkstedsundervisning og praktikker på lokale virksomheder er bærende elementer i Forskolen, ligesom
der undervises i dansk og matematik, idræt samt samfundsforståelse, arbejdspladskultur, personlig fremtræden m.v.
Forskolen prioriterer sunde fællesskaber og netværk for de unge højt, og af samme årsag er tilbuddet forankret på Viborg Ungdomsskole. Som indskrevet på Viborg Ungdomsskole er man en del af skolens samlede
fællesskab, hvor både eftermiddags- og aftenklub samt mulighed for deltagelse i fritidsundervisning indgår.
Forskolen har et omfang af 27 timer pr. uge – i perioder med praktik dog op til 37 timer.
Lovgrundlag for forskole-tanken
Arbejdsgruppen har undersøgt hvilket lovgrundlag, som en forskole kan etableres og drives efter:
Ifølge Ungdomsskoleloven skal ungdomsskolers tilbud og formål knytte sig til almene tilbud, dvs. tilbud som
alle unge mellem 14 og 18 år kan benytte sig af. De særlige tilbud til bestemte målgrupper, som kan tilbydes på ungdomsskoler, er skrevet ind i loven. Det drejer sig f.eks. om undervisning til unge med dansk som
andetsprog. Ungdomsskoleloven kan med andre ord ikke danne grundlag for et afklarende og forberedende tilbud til STU jf. forskole-tanken.
En forskole kan drives efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (hvilket også er tilfældet i Viborg), idet målgruppen er unge, som potentielt kan blive uddannelses- eller beskæftigelsesparate. Det er med andre ord
unge, som ligger i gråzonen til STU (f.eks. normaltbegavede unge med autisme), og hvor der er en mulighed
for, at et afklarende og forberedende tilbud vil kunne få den unge videre i uddannelse eller beskæftigelse.
Erfaringerne fra Forskolen i Viborg viser, at nogle unge alligevel overgår til STU frem for kompetencegivende uddannelse eller beskæftigelse.
Selv om en forskole drives efter beskæftigelseslovgivningen, kan der være fordele i, at forskolen fysisk placeres sammen med ungdomsskolen eller en uddannelsesinstitution, da det vil give de unge på forskolen
mulighed for at spejle sig i andre unge, som er i gang med en uddannelse. Herunder vil de unge i grænsefeltet måske følge de andre unge fra f.eks. ungdomsskolen over i kompetencegivende ungdomsuddannelser.
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Økonomi ved Forskolen i Viborg Kommune
Forskolen i Viborg Kommune koster ca. 104.000 kr. pr. elev pr. år. Forskolen drives sammen med Viborg
Ungdomsskole, som også indeholder et 10. klassetilbud mm., hvilket giver en række driftsfordele i forhold
til udgifter, der kan afholdes fælles mellem de enkelte uddannelsestilbud på ungdomsskolen.
Hvis der er interesse i forskole-tanken, vil tilbuddet skulle beskrives i flere detaljer; herunder et økonomisk
driftsscenarie. Nærværende beskrivelse af forskolen har alene til formål at illustrere et muligt supplerende
tilbud til unge i gråzonen af STU-målgruppen i forhold til den palette af beskæftigelsesrettede alternativer
til STU, som allerede findes i Silkeborg Kommune i dag. Det er ikke arbejdsgruppens opgave at anbefale
specifikke alternativer til opstart på STU efter grundskolen, men udelukkende at afdække disse alternativer.

4. Sammenfatning og afslutning
I dette afsnit sammenfattes arbejdsgruppens afdækning af dels mulighederne for at styrke beskæftigelsesperspektivet for unge i STU-målgruppen, hvor det er relevant, dels afdækningen af alternativer til opstart
på STU umiddelbart efter endt grundskoleuddannelse for unge i STU-målgruppen, som sandsynligvis tilkendes en pension, når de fylder 18 år. Det understreges endnu en gang, at arbejdsgruppen ikke anbefaler specifikke alternativer, men at der udelukkende er tale om en afdækning af det juridiske grundlag.
STU er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller til erhverv, men har til formål at give unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov personlige, sociale og faglige kompetencer til en så
selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt - og evt. til videre uddannelse og beskæftigelse.
Tilbuddet om STU ligestiller således unge med særlige behov med andre unge, så alle unge har mulighed for
at gennemføre en ungdomsuddannelse.
Hvis den unge vil kunne gennemføre anden ungdomsuddannelse, evt. med betydelig socialpædagogisk
støtte, er den unge ikke en del af målgruppen for STU. STU er således altid det sidste valg, hvis der ikke er
andre ungdomsuddannelser, som den unge kan magte. Dette betyder, at unge i gråzonen af STU-målgruppen, som har – eller på sigt kan hjælpes til at få – et uddannelses- eller beskæftigelsespotentiale har krav
på, at alternative veje til STU afdækkes forinden, at der evt. peges på STU, som den ungdomsuddannelse,
den unge kan magte.
Med dette in mente er resultaterne af arbejdsgruppens arbejde illustreret i figurerne nedenfor, hvor der er
lavet et skel mellem unge under 18 år og unge, der er fyldt 18 år.
Unge i STU-målgruppen under 18 år
Figur 1 illustrerer alternativer til STU-opstart umiddelbart efter grundskolen for unge under 18 år, som arbejdsgruppen har fundet, at der kan være juridisk grundlag for, hvis der er et politisk ønske herom.
De blå firkanter i figuren angiver alternativer til opstart på STU umiddelbart efter grundskolen, som allerede
er et tilbud til unge i STU-målgruppen, dvs. de forskellige beskæftigelsesrettede initiativer inden for specialområdet i Ungeguiden (beskrevet i afsnit 3.2.3).
De lyseblå firkanter med stiplede linjer illustrerer alternativer til opstart på STU, som aktuelt ikke anvendes
i Silkeborg Kommune, men hvor der kan være et hjemmelsgrundlag, hvis der er et politisk ønske om at udvide paletten af tilbud på STU-området. Det drejer sig om:
1. Modningstilbud til unge i kernesegmentet af STU-målgruppen, dvs. unge med multiple funktionsnedsættelser, etableret efter Lov om specialundervisning for voksne.
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2. Modningstilbud med samme formål og målgruppe etableret som et særligt klubtilbud på baggrund
af serviceloven § 36.
3. Afklarende og forberedende tilbud til unge, der er i gråzonen til STU-målgruppen, i form af Forskole-tanken, som kan supplere og understøtte beskæftigelsesperspektivet yderligere på specialområdet i Ungeguiden.
Figur 1. Illustration af alternativer til STU-opstart efter endt grundskoleuddannelse for unge under 18 år opdelt efter segmenter af unge inden for STU-området
Tilbud efter serviceloven §36
om særlige klubtilbud
Multiple
funktionsnedsættelser
Tilbud efter Lov om
speialundervisning for voksne

Unge under 18 år
Eksisterende
beskæftigelsesrettede
initiativer på specialområdet i
Ungeguiden
Uddannelses- eller
beskæftigelsespotentiale
Forskole-tanken

Til trods for, at der kan findes hjemmelsgrundlag for ovenstående alternativer, er der en række forbehold
og opmærksomhedspunkter herved.
I forhold til mulighed 1 og 2 fremgår det af lovgivningen på STU-området samt den tilhørende vejledning, at
STU-forløb skal påbegyndes i forbindelse med undervisningspligtens ophør, dvs. umiddelbart efter grundskolens ophør (i praksis ofte 10. klasse). Lovgivers intention er med andre ord, at STU-tilbud gives i forbindelse med undervisningspligtens ophør.
Ydermere er det en grundholdning i Silkeborg Kommune, at unge hurtigst muligt skal påbegynde en ungdomsuddannelse efter undervisningspligtens ophør. Dette gælder også unge med behov for et STU-forløb,
som derved ligestilles med andre unge.
Endeligt er der det forhold, at alternativer til STU-opstart umiddelbart efter grundskolens afslutning ikke
fjerner den unges retskrav på et STU-tilbud. Hvis unge i STU-målgruppen påbegynder alternative tilbud til
STU efter grundskolens afslutning, vil de unge således fortsat have et retskrav på et STU-forløb i forlængelse af alternativet frem til, at de fylder 25 år. Det betyder, at indsatsen til de unge forøges i forhold til det
nuværende serviceniveau i Silkeborg Kommune.
I forhold til mulighed 3 er det væsentligt at holde sig for øje, at der er tale om et alternativ til STU for et relativt lille segment på ca. 12 årselever fordelt på tre årgange i Silkeborg Kommune. Desuden har ungeguiden i forvejen en pallette af tilbud til dette segment, som har til formål at afdække og afklare den unges
kompetencer i forhold til videre uddannelse eller beskæftigelse.
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Unge i STU-målgruppen over 18 år
Figur 2. Illustration af alternativer til STU-opstart efter endt grundskoleuddannelse for unge over 18 år opdelt
efter segmenter af unge inden for STU-området
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Figur 2 illustrerer alternativer til STU-opstart umiddelbart efter grundskolen for unge over 18 år, som der er
juridisk grundlag for. Disse alternativer er alle farvet blå i figur 2, da de allerede tilbydes til unge i STU-målgruppen i Silkeborg Kommune, som er over 18 år.
Arbejdsgruppens afdækning af de juridiske grundlag for alternativer til STU-opstart efter grundskolen har
ikke givet anledning til at pege på yderligere alternativer til gruppen af unge over 18 år (og derfor fremgår
der ingen lyseblå og stiplede firkanter i figur 2).
For segmentet af unge med multiple funktionsnedsættelser er der en væsentlig forskel mellem unge, som
ikke er fyldt 18 år ved grundskolens afslutning, og unge, der er over 18 år, når de afslutter grundskolen.
Sidstnævnte gruppe har mulighed for at deltage i et tilbud om beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og
samværstilbud (Lov om social service §§ 103 og 104) i stedet for at påbegynde et STU-forløb umiddelbart
efter grundskolen. Dette er ikke en mulighed for unge, der endnu ikke er fyldt 18 år, da de ikke er omfattet
af målgruppen til Lov om social service §§ 103 og 104. Som nævnt oven for er det dog STU-lovgivningens
intention, at STU-tilbud gives i forbindelse med undervisningspligtens ophør.
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