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”.
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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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Konkrete initiativer
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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.:
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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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