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Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr10730
SagsID: EMN-2019-04448

Beslutning
Dagsorden godkendt.
Ej til stede
Linda Lyngsøe (V)

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Godkendelse af årsplan for Socialudvalget i
2021
Sagsbehandler: Dr10730
SagsID: EMN-2019-04448

Resume
Forslag til årsplan for Socialudvalgets arbejde i 2021 fremlægges til godkendelse

Indstilling
Socialchefen indstiller til Socialudvalget,


at forslag til årsplan for 2021 godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt, idet dato for møde med Outdoor-udvalget rettes til 2. februar.
Ej til stede
Linda Lyngsøe (V)

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Socialudvalget drøftede på mødet 3. november 2020 årsplanen for udvalget i 2021. Da der var
flere rettelser til årsplanen, fremsendes revideret årsplan for 2021 nu til godkendelse i
Socialudvalget

Bilag
1 (Revideret årsplan for Socialudvalget 2021 - 8773900)
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3 (Offentlig) Budgetopfølgning pr. 31.10.2020 for
Socialudvalget
Sagsbehandler: dr28196
SagsID: EMN-2019-05808

Resume
Jævnfør styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. oktober 2020 gennemført
opfølgning på økonomi og aktivitet.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag for alle bevillinger
"Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020",
 at de foreslåede bevillingsflytninger, som fremgår af bilaget, godkendes
Socialchefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af
bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2020, herunder
overførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb til 2021",
 at de forslåede bevillingsændringer, som fremgår af bilaget, godkendes
Socialchefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om
budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020",
 at det forventede regnskab tages til efterretning
Socialchefen indstiller til Socialudvalget,
 at det forventede regnskab tages til efterretning
 at eventuelle korrigerende handlinger igangsættes for at sikre budgetoverholdelse

Beslutning
Ad 1-3 Indstillingen anbefales.
Ad 4 Det forventede regnskabsresultat lyder på 463.118 t.kr. (fejlagtigt angivet i tabel i
punktet til 464.118 t.kr.). Afvigelsen er som angivet 19,4 mio. kr. Taget til efterretning.
Ej til stede
Linda Lyngsøe (V)

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31.
oktober 2020. Eventuelle mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19 er indregnet i
forventet regnskab, som det fremgår i Tabel 1. Som supplement til dette specificeres en
nettoopgørelse over udgifter relateret til COVID-19 i tabel 1.2.
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I økonomiaftalen mellem KL og regeringen blev givet kompensation til COVID-19
nettomerudgifter til og med 10. maj 2020. På budgetopfølgningen 30. juni 2020 blev der givet
budget til alle opgjorte COVID-19 relaterede udgifter frem til 10. maj samt budget som følge af
særtilskud til COVID-19 aktiviteter på socialområdet og ældreområdet. Der fremgik af
økonomiaftalen, at KL og regeringen skal have en opfølgende drøftelse omkring COVID-19
relaterede udgifter i resten af 2020.
Der er på nuværende tidspunkt ikke kendskab til kompensationen resten af 2020. Når
kompensationen kendes, vil der blive lavet en sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Derfor
gives der ingen bevillingsændringer til COVID-19 relaterede nettomerudgifter på denne
budgetopfølgning.
Drift
Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, drift
1000 kr., drift

Oprindeligt

Korrigeret

Forbrug pr.

Forventet

Budget

Budget*

31.10.2020

Regnskab

Afvigelse**

53 Socialområdet

436.704

443.727

364.755

464.118

-19.391

I alt driftsudgifter

436.704

443.727

364.755

464.118

-19.391

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Tabel 1.2: Nettoopgørelse over mer- og mindreudgifter relateret til COVID-19
1000. kr., netto

Mer- og mindreudgifter relateret til COVID-19
A

B

C

Budget 2020

Forventede udgifter hele

Merforbrug COVID-19

året
Bevilling 53 Socialområdet

1.341

3.359

2.018

I alt

1.341

3.359

2.018

53 Socialområdet
Afvigelsesbemærkninger, 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. Der er således
et samlet forventet merforbrug på 19,4 mio. kr. Dette er 3,2 mio. kr. lavere end sidste
måned. Faldet skyldes primært færre udgifter på Rusmiddelområdet, forsorgsområdet og
vakancer.
Der er i ovenstående indregnet udgifter til covid-19. Dersom disse udgifter forudsættes
kompenseret, ville det forventede merforbrug være på 17,4 mio. kr.
Afvigelserne er uddybet i bilag.
Anlæg
Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, anlæg
1000 kr., anlæg

Oprindeligt

Korrigeret

Forbrug pr.

Forventet

Budget

Budget*

31.10.2020

Regnskab

Afvigelse**

53 Socialområdet

-

14.562

12.141

13.292

1.270

I alt anlægsudgifter

-

14.562

12.141

13.292

1.270

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug
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53 Socialområdet
Afvigelsesbemærkninger, 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.

Bilag
1 (Budgetopfølgning for bevilling 53 Socialområdet pr. 31.10.2020 - 8786755)
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4 (Offentlig) Målopfølgning for Socialudvalget pr. 31.
oktober 2020
Sagsbehandler: Dr28196
SagsID: EMN-2019-05808

Resume
Der er pr. 31. oktober 2020, gennemført opfølgning på udvalgsmål.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Socialudvalget,


at udvalget tager status på udvalgsmål til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede
Linda Lyngsøe (V)

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Følgende udvalgsmål forventes ikke opfyldt, delvist opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning
på udvalgsmålene findes i bilaget).
Overordnet status på udvalgsmål for Socialudvalget
Bevilling / Udvalgsmål
Udvalgsmål



Bevilling 53 Socialområdet
Styrkelse af den nære psykiatri - forstået som indsatser rettet od den psykiske
syges hverdagsliv

X

Flere "rigtige" boliger/boformer

X

Fremme lighed i sundhed og styrke borgernes sundhed - dette bl.a. gennem
outdoor aktiviteter / aktiviteter i naturen

X

Borgerne oplever større sammenhæng i indsatserne
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X

Borgernes selvhjulpenhed og deltagelse i hverdagslivet understøttes gennem
velfærdsteknologier og digitalisering
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

Bilag
1 (Målopfølgning for bevilling 53 Socialområdet pr. 31.10.2020 - 8792217)
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X

5 (Offentlig) Drøftelse af det politiske råderum på
socialområdet
Sagsbehandler: DR27833
SagsID: EMN-2019-04448

Resume
Socialudvalget drøftede på møde 6. oktober 2020 serviceniveauer på socialområdet med afsæt
i serviceloven. På baggrund heraf bad Socialudvalget om en drøftelse af det politiske råderum.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Socialudvalget,


at Socialudvalget drøfter mulighederne i det politiske råderum

Beslutning
Drøftet. Der blev påpeget en fejl i bilaget vedr. pgf. 97 Ledsageordning – retskravet er op til
15 t/mdl.
Ej til stede
Linda Lyngsøe (V)

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Serviceloven giver kommunalbestyrelsen mulighed for at fastsætte generelle og vejledende
serviceniveauer for den lokale udmøntning af Servicelovens regler. Overordnet gælder det,
at Serviceloven er en rammelov med skønsmæssige bestemmelser, hvor der skal tages
hensyn til kompensationsprincippet. Dette betyder konkret, at de kommunalpolitiske
handlemuligheder for at definere et egentligt lokalt serviceniveau er begrænsede.
Det er dog muligt, indenfor enkelte områder, at definere hvorledes man vil bevillige og levere
indsatser jf. servicelovens bestemmelser:
Tidlig forebyggende indsats på §82-området
Kommunalbestyrelsen kan træffe en afgørelse om tilbud til borgere, der har nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og borgere, der er i risiko for at udvikle
funktionsnedsættelse eller sociale problemer.
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Kommunalbestyrelsens handlemuligheder er i dette tilfælde at træffe en afgørelse om hvorvidt
borgeren skal modtage individuel eller gruppebaseret støtte og om borgeren skal tilbydes en
tidlig forebyggende indsats.
Socialpædagogisk støtte indenfor §85-området
Kommunalbestyrelsen har mulighed for at definere, om der i kommunen skal benyttes
forskelligartede indsatstyper, med undtagelsen om, at det er individuelle tilbud om støtte til
borgeren.
Midlertidigt og længerevarende botilbud efter §§107 og 108
Kommunalbestyrelsen kan her eksempelvis fastlægge serviceniveau for ferie, der for
nuværende i Silkeborg Kommune er fastlagt til 3 dage.
Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)
Her har kommunalbestyrelsen flere handlemuligheder for at påvirke serviceniveauet. Et af
områderne er bl.a., at der i udgangspunkt ikke visiteres til STU tilbud, der forudsætter en
bevilling af botilbud.
Sagsbehandlingsfrister
Der er ikke ved lov fastsat sagsbehandlingsfrister, hvorfor dette giver den enkelte kommune
mulighed for at fastsætte disse frister. Dog fremgår det af Retssikkerhedsloven (Lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område), at kommunen skal behandle
spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt.
I en oversigt vedlagt dagsordenspunktet er indholdsmæssigt og økonomisk politisk råderum
ift. forskellige bestemmelser søgt synliggjort mere detaljeret.

Bilag
1 (Budgetoversigt paragraf og råderum2 - 8802446)

Side 11

6 (Offentlig) Indledende drøftelse vedrørende
afrapportering af Socialudvalgets resultater og initiativer
2018-2021
Sagsbehandler: Dr18340
SagsID: EMN-2019-04448

Resume
Mod slutningen af en valgperiode er der tradition for at udarbejde en afrapportering, som
samler op på og beskriver de vigtigste resultater og initiativer, som et fagudvalg har arbejdet
med i perioden. Socialudvalget tager en indledende drøftelse af udvalgets afrapportering for
valgperioden 2018-2021, herunder formen på afrapporteringen.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Socialudvalget,


at udvalget tager en indledende drøftelse af, hvorledes Socialudvalgets resultater og
initiativer i perioden 2018-2021 afrapporteres.

Beslutning
Drøftet. Resultater og initiativer afrapporters skrifteligt, og der skal være yderligere fokus på
udvalgets historie, økonomiske udfordringer og mulige fremtidsperspektiver.
Ej til stede
Linda Lyngsøe (V)

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Mod slutningen af en valgperiode er der tradition for at udarbejde en afrapportering, som
samler op på og beskriver de vigtigste resultater og initiativer, som et fagudvalg har arbejdet
med i perioden.
Tanken med afrapporteringen er, at den kan være et led i overleveringen til det nye udvalg,
som overtager ansvaret for socialområdet fra 1. januar 2022.
Socialudvalgets arbejdsgrundlag 2018-2021

Side 12

Socialudvalget indledte sin udvalgsperiode med at udarbejde et arbejdsgrundlag for udvalgets
arbejde i perioden 2018-2021 (vedlagt som bilag).
Det foreslås, at afrapporteringen af Socialudvalgets arbejde i valgperioden bygges op omkring
de overordnede mål, som er beskrevet i arbejdsgrundlaget. Disse er:







Udvikle en tidlig, forebyggende og sammenhængende indsats
Styrkelse af det brede samarbejde internt og eksternt – herunder samarbejdet med
frivillige foreninger og organisationer
Den Nære Psykiatri
Sundhed for alle
Styrkelse af udsatte- og hjemløseområdet
Flere tilbud, herunder ”billige” og ”rigtige” boliger/boformer

Desuden foreslås det, at afrapporteringen indeholder en status på konkrete initiativer, som
omsætter Socialudvalgets mål, og som ligeledes er beskrevet i arbejdsgrundlaget. Det drejer
sig om følgende initiativer:



Bygningsmæssige forhold, herunder etablering af Botilbuddet H. C. Branners Vej,
etablering af Botilbuddet Alderslyst, etablering af Forsorgstilbuddet Housing Silkeborg,
samt at der arbejdes for bedre rammer for aktivitets- og samværstilbud.
Frikommuneforsøg, herunder bl.a. forsøg med benyttelse af teknologiske hjælpemidler
som supplement til pædagogisk støtte samt mulighed for at flytte borgere, som ikke
selv kan give samtykke til en flytning, men hvor værge og personale vurderer, at
borgerens behov bedre kan tilgodeses i et andet botilbud.

Endeligt foreslås det, at afrapporteringen afsluttes med anbefalinger til det kommende udvalg,
som overtager ansvaret for socialområdet pr. 1. januar 2022.
Formidling af Socialudvalgets resultater og initiativer
Afrapporteringen af Socialudvalgets arbejde i valgperioden 2018-2021 kan bestå af flere
elementer. Der kan f.eks. udarbejdes en pjece, som Socialudvalget kan benytte til uddeling i
forskellige sammenhænge, men der kan også tænkes i mere digitale former for formidling af
udvalgets arbejde. Et eksempel er en kort video, hvor Socialudvalgets resultater og initiativer i
valgperioden formidles i både ord og billeder.
I linket nedenfor ses et eksempel på sådan en video vedrørende koncernledelsens strategi
2025 i Silkeborg Kommune: https://silkeborg.dk/Kommunen/Politikker-planer-ogstrategier/Koncernledelsens-strategi-2025

Bilag
1 (Socialudvalgets-arbejdsgrundlag-2018-2021 - 8774353)
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7 (Offentlig) Drøftelse og høring af forslag til
"Samarbejdsaftale for et godt nærdemokrati"
Sagsbehandler: Dr30064
SagsID: EMN-2020-01861

Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt en igangsætning af høring af ”Samarbejdsaftale
for et godt nærdemokrati”, som er et revideret forslag til samarbejde med lokalrådene. Det
sker på baggrund at, at Nærdemokratiudvalget – med input fra lokalrådene - har arbejdet med
en revision af nuværende samarbejdsaftale med lokalrådene.
Socialudvalget skal drøfte og evaluere ”Samarbejdsaftale for et godt nærdemokrati” med
henblik på at afgive høringssvar inden endelig godkendelse af forslaget i byrådet.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Socialudvalget,




at det reviderede forslag ”Samarbejdsaftale for et godt nærdemokrati” drøftes
at udvalget evaluerer hvordan samarbejdsaftalen efterleves i udvalgets arbejde, og om
der er behov for justeringer
at evt. bemærkninger fremsendes til Nærdemokratiudvalget

Beslutning
Drøftet. Udvalget har ambitioner om at høre flere borgere og foreninger i forbindelse med
deres udvalgsarbejde. Udvalget har ikke bemærkninger til selve samarbejdsaftalen.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Nærdemokratiudvalget har gennem længere tid arbejdet med et forslag til revision af
nuværende samarbejdsaftale med lokalrådene ”Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg
Kommune”.
Arbejdet har taget afsæt i Nærdemokratiudvalgets event på Folkemødet i 2019, hvor emnet
var nærdemokratiet i Silkeborg Kommune. Som opfølgning på Folkemødet besluttede
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Nærdemokratiudvalget, at en strategi for relancering af Kodeks for godt Nærdemokrati skulle
drøftes.
Nærdemokratiudvalget har derfor på flere møder drøftet nærdemokrati-arbejdet. Dette er sket
med input fra lokalrådene, som selv har holdt to formandsmøder (arrangeret af
Nærdemokratiudvalgets lokalrådsrepræsentanter).
I foråret var planlagt et temamøde for lokalrådene, hvor emnet atter skulle drøftes. Dette
møde blev aflyst pga. corona-situationen, som dermed betød, at processen for involvering af
lokalrådene er trukket ud. Senest skulle Nærdemokratiudvalgets årlige – nu aflyste konference for lokalrådene også bruges til en drøftelse.
”Samarbejdsaftale for et godt nærdemokrati”
Nærdemokratiudvalget har drøftet et forslag til revision af nuværende aftale. Udvalget er enige
om, at det er et godt udgangspunkt for en høring hos lokalråd og de politiske udvalg.
Økonomi- og Erhvervsudvalget har derfor godkendt at sende forslaget i høring.
Til drøftelse vedlægges ”Samarbejdsaftale for et godt nærdemokrati”, som er en forenkling af
den nuværende aftale "Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune”. Der er taget
udgangspunkt i, at det skal være et fælles dokument, hvor det specifikt er nævnt, hvad der
skal opnås, og hvad de tre parter: lokalrådene, politikerne og administrationen hver især kan
gøre for at bidrage til et godt nærdemokrati.
Overblik over væsentlige ændringer
 I forhold til nuværende aftale er sprogbruget forsimplet, der er sket præciseringer, og
dermed er aftalen kortet ned
 Visionen for nærdemokratiet omtales tydeligere som en ambition om Danmarks bedste
nærdemokrati – i kontrast til påstanden om, at vi har Danmarks bedste nærdemokrati
 Kodeks-ordene er ændret fra 7 til 6. Se vedlagte oversigt med ordene før og nu
 Parternes roller er synliggjorte
Udvalgets evaluering
Samtidig med udvalgets drøftelse af ”Samarbejdsaftale for godt nærdemokrati” ønskes en
refleksion over arbejdet med nærdemokrati i udvalgets arbejde, samt hvordan indholdet i
samarbejdsaftalen efterleves. Er der elementer i aftalen, som kræver en tilretning, så det
stemmer overens med virkeligheden?
Proces for godkendelse af samarbejdsaftalen
Nuværende politik/aftale er godkendt af byrådet første gang i august 2013. Aftalen revideres
efter behov og tages op til revision mindst en gang i hver byrådsperiode. Den blev sidst
revideret i maj 2018.
Proces for godkendelse af aftalen er:
30. november 2020 - Høringsperiode hos lokalråd og de politiske udvalg
31. januar 2021
23. februar 2021
Nærdemokratiudvalget: Behandler høringssvar og udarbejder
anbefaling til Økonomi- og Erhvervsudvalget
2. marts 2021
Økonomi- og Erhvervsudvalget: Behandler aftale mhp. godkendelse i
Byrådet
22. marts 2021
Byrådet: Godkender endelig aftale
Offentliggørelse herefter.
Implementering
Nærdemokratiudvalget er opmærksomme på, at der - når samarbejdsaftalen er endelig
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godkendt, - forestår en meget vigtig opgave i forhold til at booste kendskabet til
samarbejdsaftalen og kodekset, hos såvel lokalrådene, byrådet og i administrationen.

Borgerinddragelse
Forslag til ”Samarbejdsaftale for et godt nærdemokrati” er sendt i høring indtil 31. januar 2021
hos alle lokalråd, Økonomi- og Erhvervsudvalget og alle fagudvalg.

Bilag
1 (Samarbejdsaftale for et godt nærdemokrati - rev. efter NU 20.10.2020 - 8729362)
2 (Ændringer i Kodeks - 8697595)
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8 (Offentlig) Orientering om den nye lov om
webtilgængelighed
Sagsbehandler: DR27833
SagsID: EMN-2019-04448

Resume
Webteamet I Silkeborg Kommune orienterer om arbejdet med webtilgængelighed i kommunen.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Socialudvalget,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Socialudvalget
Dato: 03-11-2020
Der er endnu ikke truffet beslutning.

Sagen
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med den nye lov om webtilgængelighed vil Webteamet i Silkeborg Kommune
orientere Socialudvalget om arbejdet med webtilgængelighed i kommunen.
Alle offentlige websteder, i form af hjemmesider og selvbetjeningsløsninger, er omfattet den
nye lov om webtilgængelighed. Loven om webtilgængelighed trådte i kraft 23. september
2020, og siden har Digitaliseringsstyrelsen startet sit tilsyn. Dette giver anledning til status på
området.
Marianne Maribo Liechti fra Webteamet giver en kort orientering på Socialudvalgets møde.

Borgerinddragelse
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Handicaprådet er tidligere orienteret om emnet.
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9 (Offentlig) Godkendelse af vision for STU i Silkeborg
Kommune
Sagsbehandler: Dr18340
SagsID: EMN-2017-02758

Resume
Godkendelse af vision for STU i Silkeborg Kommune.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Socialudvalget,


at vision for STU i Silkeborg Kommune godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt. Udvalget ønsker derudover et beslutningspunkt på udvalgets møde i
januar, hvor der nedsættes en tværgående gruppe, som blandt andet skal afdække:
 Visitering og ansvarfordeling mellem Beskæftigelsesafdelingen og Socialafdelingen,
 Bredden i Silkeborg Kommunes tilbud på STU-området,
 Økonomi og servicenuveau på STU-området,
 Og øvrige udestående emner i statusrapporten ”det gode liv – STU – 2019”
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Vision for STU i Silkeborg
Socialudvalget drøftede på udvalgsmødet i august 2020 – som afrunding på en afrapportering
om området, ”STU-udviklingsarbejde 2020” (jf. bilag) - en vision for STU i Silkeborg
Kommune. Visionen blev herefter sendt til kommentering i Handicaprådet, som behandlede
sagen på møde 3. september 2020. Handicaprådet havde ingen kommentarer til visionen.
Visionen for STU i Silkeborg fremlægges derfor til Socialudvalgets endelige godkendelse:
STU i Silkeborg giver den unge et fundament for et godt voksenliv.
Visionen realiseres ved, at:
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STU i Silkeborg understøtter trivsel, udvikling og læring - afstemt efter den enkelte
unges evner, kompetencer, modenhed og interesser.



STU i Silkeborg giver de unge tilknytning til relevante fællesskaber og et ungdomsmiljø,
hvor der kan gøres nye sociale erfaringer.



STU i Silkeborg tilbyder et rummeligt og mangfoldigt læringsmiljø, hvor det
omkringliggende samfund inddrages til at skabe muligheder for de unges
udfoldelsesmuligheder i fritidslivet og på arbejdsmarkedet.

På Handicaprådets møde 3. september 2020 udtrykte rådet ønske om, at der arbejdes videre
med STU-området, gerne på tværs af de relevante fagudvalg, og gerne i en gruppe med DHrepræsentanter, politiske repræsentanter og fagfolk.
Handicaprådet ser gerne, at der i dette arbejde f.eks. indgår:





En udviklingsstrategi for Lysbro Uddannelsescenter (LUC)
Bredden i de individuelle tilbud
Overgange mellem skole og STU
Formen for inddragelse af den unge i visitationsprocessen

Nedenfor adresseres Handicaprådets opmærksomhedspunkter på baggrund af STUudviklingsarbejde 2020, som blev fremlagt 10. juni 2020 på fælles møde mellem politiske
repræsentanter fra tre fagudvalg (Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- og
Ungeudvalget), repræsentant for Silkeborg Kommunes Handicapråd og STU-arbejdsgruppen.
Udviklingsstrategi for LUC
LUC arbejder målrettet på at understøtte det beskæftigelsesrettede perspektiv af STUuddannelsen for alle elever, der kan håndtere dette. Der arbejdes med konkrete praktiske
elementer i undervisningen på LUC gennem to linjer; hhv. Håndværk og produktion samt
Social og sundhed.
På linjen Håndværk og produktion arbejdes der med produktion i værksteder, kendskab til
forskellige materialer, læring om køb, produktion og salg samt udendørs naturpleje og
grøntsagsproduktion.
Social og sundhedslinjen vægter arbejdet i køkkenproduktion og det at lære om det sunde og
aktive liv, herunder at planlægge og gennemføre aktiviteter for og med børn og ældre.
Foruden de praktiske elementer i undervisningen arbejder LUC målrettet på at skabe mulighed
for praktik til STU-eleverne; lige fra få timer om ugen til tæt på en fuld arbejdsuge. LUC har nu
to praktikkoordinatorer, som løbende opsøger nye praktikpartnere og arbejder for at fastholde
eksisterende praktikmuligheder til STU-eleverne.
LUC arbejder desuden tæt sammen med Beskæftigelsesafdelingen i forhold til opfølgning,
evaluering og dokumentation af praktikforløb og erhvervede kompetencer under praktik.
Formålet med dette samarbejde er at sikre, at STU-elevers praktikophold og læringsudbytte
kan bidrage til et evt. afklaringsforløb af den unges videre vej til beskæftigelse efter endt STUforløb.
Bredden i de individuelle tilbud
LUC er Silkeborg Kommunes basisskole på STU-området. Det er et lovkrav, at STU-elever skal
være tilknyttet en basisskole drevet efter Lov om specialundervisning for voksne.
Basisinstitutionen er den instans, der knytter et STU-forløb sammen, men det betyder ikke, at
alle unge skal have deres STU-forløb på LUC – eller alle dele af et STU-forløb på LUC.
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Den visitationspraksis til STU, som Silkeborg Kommune står på, er følgende:




Unge, som forventes at overgå til et tilbud efter Serviceloven efter STU-forløbet, skal
primært tilbydes STU på kommunens eget STU-tilbud, LUC. Dog således at elever med
særlige behov, som ikke kan imødegås på LUC, kan få STU-tilbud hos anden
leverandør.
Unge, som forventes ud på det ordinære arbejdsmarked (i særlige job), skal også
visiteres til et STU-tilbud på LUC, hvis LUC kan imødekomme elevernes ønsker og
behov. Hvis de unges ønsker og behov ikke kan imødekommes på LUC, skal de unge
tilbydes STU-forløb hos andre leverandører.

Silkeborg Kommune samarbejder med flere andre STU-leverandører om både delelementer af
STU-forløb og hele STU-forløb.
Aktuelt er der i alt 70 elever i gang med STU-forløb. Heraf 45 elever på LUC, mens 25 elever
gennemfører hele eller større dele af STU-forløbet hos ekstern leverandør, såsom:





Special Minds
Bo/Skole/Job
FGU Midtjylland med skoler i Silkeborg og Viborg
Andre kommunale STU-tilbud i nabokommuner f.eks. Viborg og Favrskov

Hertil kommer samarbejde med ca. 20 forskellige praktiksteder for STU-eleverne.
Foruden samarbejdet med andre STU-leverandører og praktikvirksomheder har Ungeguiden,
Beskæftigelsesafdelingen forskellige tilbud og indsatser målrettet unge, som forventes ud på
det ordinære arbejdsmarked. Tilbuddene er målrettet de unges særlige udfordringer – både for
unge under 18 år og unge, der er fyldt 18 år. Det drejer sig f.eks. om projekt LIFT,
virksomhedspraktik, mentorordning og særlige praktikforløb, indsats hos Incita og
hjerneskadeforløb (en nærmere beskrivelse af indsatserne findes i bilaget).
For unge, der forventes at overgå til et tilbud efter Serviceloven, og som er fyldt 18 år, er der
ligeledes mulighed for at deltage i beskyttet beskæftigelse eller et aktivitets- og samværstilbud
(Serviceloven §§ 103 og 104)
Overgange mellem skole og STU
De fleste unge i målgruppen til STU starter deres STU-forløb umiddelbart efter afslutning af
folkeskolen, når de er 16 eller 17 år. Det er ifølge Børne- og Undervisningsministeriet
intentionen med STU-lovgivningen, at STU-tilbud som udgangspunkt gives i forbindelse med
undervisningspligtens ophør, men den unge kan modtage STU-tilbud indtil, at den unge fylder
25 år. Uddannelsen er normeret til tre år og skal afsluttes senest fem år efter, at den er
påbegyndt.
I forbindelse med STU-udviklingsarbejde 2020 er mulighed for en ”modningsproces” inden
opstart på et STU-forløb søgt afdækket:
Unge under 18, som er i målgruppen til STU, men som forventes ud på det ordinære
arbejdsmarked (i særlige job), har mulighed for at vælge at deltage i beskæftigelsesrettede
initiativer indenfor specialområdet i Ungeguiden – i stedet for umiddelbart at gå i gang med en
STU. For unge under 18 år, som forventes at overgå til et tilbud efter serviceloven, er der
aktuelt ikke alternativer til STU-opstart, men det er juridisk grundlag for at oprette tilbud efter
serviceloven §36 om særlige klubtilbud eller efter lov om specialundervisning for voksne.
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Unge over 18, som er i målgruppen til STU og har potentiale for beskæftigelse, kan ligeledes
deltage i beskæftigelsesrettede initiativer på specialområdet i Ungeguiden, mens unge over 18
år, som forventes at overgå til et tilbud efter serviceloven, kan vælge at deltage i beskyttet
beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven §§ 103 og 104) – i stedet for at
starte op på et STU-forløb.
Forud for visitation til STU foregår et afklaringsforløb, hvor den unge og familien har flere
koordineringsmøder med de relevante fagpersoner omkring den unge for at drøfte den unges
samlede situation; herunder alternativer til STU.
For unge i specialskoler og inklusionscentre igangsættes afklaringsforløbet om den samlede
plan med den unge, forældre og fagpersoner til udskolingsmøder i efteråret, så der i god tid
kan fastlægges en plan for den unge, som beskrives i uddannelsesplanen.
Hvis der er behov for yderligere afklaring af den unges kompetencer igennem f.eks.
praktikforløb, rammesættes forløbet, så den unge og forældre er tydelig informeret om:
Forløbets indhold, start og afslutning, hvem der er ansvarlig i forhold til at følge op på forløbet
samt kontaktperson til den unge og til virksomheden.
Formen for inddragelse af den unge i visitationsprocessen
Inddragelse af den unge og forældrene i visitationsprocessen sker ved at den unge og
forældrene inviteres til at deltage i dels de indledende afklaringsmøder og dels i selve
visitationsmødet. Der blev nærmere redegjort for proceduren på udvalgsmødet i august.

Borgerinddragelse
Handicaprådet har været hørt i forbindelse med STU-status 2019.
En DH repræsentant fra Handicaprådet har desuden sammen med repræsentanter for de tre
relevante fagudvalg været inviteret med til drøftelse af STU-arbejdsgruppens arbejde 10. juni
2020.
Endeligt har Handicaprådet haft mulighed for at kommentere visionen for STU i Silkeborg
Kommune.

Bilag
1 (Sammenfatning af STU-udviklingsarbejde 2020_27.05.20 - 8795218)
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10 (Offentlig) Orientering om EU-støtte til Midtklyngen
vedr. styrkelse af tværsektorielt samarbejde og bedre
borgerforløb
Sagsbehandler: Dr15738
SagsID: EMN-2019-04448

Resume
Socialpsykiatri og rusmiddelbehandling i Skive, Silkeborg og Viborg Kommuner samt
Regionspsykiatrien Midt afprøver en ny organiserings- og samarbejdsform for at opnå mest
mulig kontinuitet og sammenhæng i behandling, støtte og rehabilitering til udsatte psykisk
syge borgere. Projektet er økonomisk støttet med 3 mio. kr. fra EU til konsulentbistand. Det
er det hollandske konsulentfirma CCAF, som har søgt og fået den økonomiske støtte fra EUkommissionen til rådgivning og vejledning af de medarbejdere, der i dag på tværs af region og
kommune arbejder omkring borgerne.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Socialudvalget,


at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Psykiatrien i Midt-klyngen, dvs. socialpsykiatri og rusmiddelbehandling i Skive, Silkeborg og
Viborg Kommuner samt Regionspsykiatrien Midt afprøver en ny organiserings- og
samarbejdsform med 3 mio. kr. i økonomisk støtte fra EU til konsulentbistand.

Beskrivelse af projektet

De mest udsatte borgere har behov for en styrket indsats, da det ofte er disse borgere, der
har svært ved at tage imod indsatser, eller falder mellem systemerne. Der findes i den
forbindelse flere forskellige eksempler på løsninger, der kan løse de identificerede
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udfordringer for de mest udsatte borgere. Ved at udbrede disse løsninger regionalt kan der
arbejdes hen mod at udvikle et mere sammenhængende forløb for disse borgere. Ofte er
udfordringen med at finde en løsning til disse borgere således organisatorisk eller
strukturel og kræver et tværsektorielt samarbejde.
Formålet med projektet er at skabe en ramme for det tværsektorielle samarbejde om den
enkelte borger med henblik på:



at opnå mest mulig kontinuitet og sammenhæng i behandling, støtte og
rehabilitering,
at de samlede tilbud matcher borgers behov og medvirker til at forbedre borgers
samlede livssituation eller forebygge forværring.

Projektet er udsprunget af arbejdet i en arbejdsgruppe med deltagelse fra
Regionspsykiatrien i Midt-klyngen samt Viborg, Skive og Silkeborg Kommuner.
Målet med projektet er at udvikle og implementere tværsektorielle teams, der står for det
samlede tilbud til borgeren. Idéen kommer fra Holland, hvor man de seneste 12-14 år har
arbejdet med etablering af F-ACT-teams (Fleksible – Assertive Community Treatment).
Metoden er afprøvet og implementeret en del steder, både i udlandet og i en sektor i
Danmark.
På sigt skal projektet være med til at give Midt-klyngen viden om, hvordan man bedst får
alle aktører på tværs af region og kommuner inden for psykiatriområdet til at
arbejde endnu bedre sammen, som kan udbredes til hele regionen.
EU-støtte til projektet
Der er bevilget 3 mio. kr. i EU-støtte til projektet. Midlerne er givet til konsulentstøtte til at
udvikle og implementere metoderne. Det er det hollandske konsulentfirma CCAF, som har søgt
og fået den økonomiske støtte fra EU-kommissionen til rådgivning og vejledning af de
medarbejdere, der i dag på tværs af region og kommune arbejder omkring borgerne.

Borgerinddragelse
Borgere er undervejs i pilotprojektet inddraget med hensyn til at undersøge, om modellen for
tæt koordinering kunne være anvendelig.

Økonomi
Modellen udvikles som udgangspunkt inden for de eksisterende regionale og kommunale
økonomiske rammer.
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11 (Fortrolig) Godkendelse af forslag til fordeling af
Fælleslegat for værdig trængende 2020
Sagsbehandler: DR24956 og DR11702
SagsID: EMN-2020-03770
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12 (Fortrolig) Godkendelse af tildeling af Købmand Robert
Jones´og hustru Adelaida Jones´mindelegat 2020
Sagsbehandler: DR24956 og DR11702
SagsID: EMN-2020-03771
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13 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr10730
SagsID: EMN-2019-04448

Beslutning
.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Eventuelle emner til udvalgets orientering.
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14 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Dr10730
SagsID: EMN-2019-04448

Beslutning
Protokollen underskrevet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

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