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1. Handicaprådets fokuspunkter og arbejdsplan for denne periode - Kl. 14:00 - 14:30
27.69.48-P35-4-18

Sagsfremstilling
Handicaprådet skal beslutte eventuelt tema, der skal arbejdes med i indeværende periode
med baggrund i:


Udkastet til strategi for den borgerberettede indsats på det specialiserede område
voksne, handicap (præsenteret i Handicaprådet 26. april 2018)

 Horsens Kommunes handicappolitik
Handicappolitikken skal drøftes med de enkelte udvalgs formandsskaber i perioden.

Forslag til temaer er:


Børn og unge med autisme



Natur og kultur - tilgængelighed for alle

Der vedlægges en mødeplan, der tilgodeser fagudvalgenes formandsskabers møder med
Handicaprådet.
v/ Helle Ibsen, Velfærds- og Sundhedsstaben
Formandsskabet indstiller,
at
1) Handicaprådet vedtager, hvilke temaer, der specifikt skal arbejdes med i perioden
2) Handicaprådet vedtager mødeplanen
Beslutning
ad 1)
Handicaprådet vedtog følgende temaer:


Børn og unge med autisme



Tilgængelighed for alle, fokus blandt andet på sundhed og selvtræning eventuelt
med ledsager

ad 2)
Mødeplanen over dialogmøder med de øvrige fagudvalgs formandsskaber blev vedtaget.
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1. møde er med Kultur og Civilsamfundsudvalget torsdag den 20. september 2018

Jette Birgitte Pedersen og Ulla Dyhr deltog ikke i mødet.
Suppleanterne Erik Gotfredsen og Grith Roldsgaard deltog i mødet.
Bilag



Handicapråd - temamøder med fagudvalgene
Mødeplan over dialogmøder med de øvrige fagudvalgs formandsskaber
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2. En præsentation af Fællesindkøb Midt - Kl.14:30 - 14:45
27.69.48-P35-4-18

Sagsfremstilling
Fællesindkøb Midt vil :




give en kort pæsentation af Fællesindkøb Midt`s afdeling
fortælle om processen omkring udbud
orientere om kommende udbud

v/ Indkøbschef Jesper Langkjær, Fællesindkøb Midt
Formandsskabet indstiller,
at

orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Jette Birgitte Pedersen og Ulla Dyhr deltog ikke i mødet.
Suppleanterne Erik Gotfredsen og Grith Roldsgaard deltog i mødet.
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3. LUKKET PUNKT
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4. Årlig orientering fra Handicap- og ældrerådgivningen - Kl. 15:00 - 15:20
27.00.00-K00-1-18

Sagsfremstilling
Handicaprådet får årligt en orientering om følgende:
·
·

Status over antal af klager over afgørelser
Status på venteliste til botilbud for borgere med et handicap

En god kontakt mellem borger og sagsbehandler og en god dialog er forudsætningen for at
borgeren oplever sagsbehandlingen som professionel og at man bliver lyttet til. Der sker af
og til fejl i sagsbehandlingen og Handicaprådet ønsker en orientering om
·

Status på fejl i sagsbehandlingen i HÆ

v/ Frants Arboe, Chef for Handicap- og Ældrerådgivningen vil orientere om status.
Indstiller,
Handicaprådet tager orienteringen til efterretning
Beslutning
Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Jette Birgitte Pedersen og Ulla Dyhr deltog ikke i mødet.
Suppleanterne Erik Gotfredsen og Grith Roldsgaard deltog i mødet.
Bilag


Ankestatistik - Horsens Kommune
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5. Drøftelse af udspil om det nære psykiatri - Kl. 15:20 - 15:40
27.51.08-P17-1-18

Sagsfremstilling
Stadig flere borgere rammes af psykiske lidelser. Den nære psykiatri - forstået som
indsatser, der retter sig mod den enkeltes hverdagsliv - spiller en afgørende rolle, når man
skal komme sig efter en psykisk sygdom, og når psykiske lidelser skal forebygges. Mange
borgere med psykiske lidelser har komplekse problemer og brug for flere tilbud - ofte på
tværs af de kommunale forvaltningsområder, den regionale behandlingspsykiatri, almen
praksis og civilsamfundet. Det er derfor helt afgørende, at der er sammenhæng i tilbuddene
til den enkelte borger. Samtidig oplever en voksende del af befolkningen mistrivsel, stress
og angst, hvilket også stiller større krav til indsatsen.
En fælles retning for udviklingen af den nære psykiatri på tværs af kommuner, region,
almen praksis og civilsamfund er derfor helt central.
Kommunernes Kontaktråd (KKR) afholdte den 7. marts 2018 en konference i Silkeborg med
emnet Den nære psykiatri. Konferencen var startskuddet på en fælles alliance mellem de
19 kommuner, Region Midtjylland, PLO Midtjylland og bruger- og pårørende organisationer
om at forbedre og udvikle den nære psykiatri i Midtjylland.
Den 25. maj 2018 blev der afholdt en workshop med bred deltagelse fra alliancens parter.
Følgende udspil til vision, definition, målgrupper og udfordringer er en omsætning af denne
workshop.
Udspillet til vision, målgrupper og handlingsrum fremsendes nu til orientering og evt.
kommentering hos de enkelte parter i alliancen.
Som supplement har Direktionen vedlagt den pt. gældende strategi for Horsens Kommunes
socialpsykiatriske indsats.

v/ Helle Ibsen, Velfærds- og Sundhedsstaben

Formandsskabet indstiller,
at

Handicaprådet drøfter udspil om den nære psykiatri.

Beslutning
Handicaprådet har drøftet udspil om den nære psykiatri.

Jette Birgitte Pedersen og Ulla Dyhr deltog ikke i mødet.
Suppleanterne Erik Gotfredsen og Grith Roldsgaard deltog i mødet.
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Bilag



Bilag 1: Udspil om den nære psykiatri (juni 2018).pdf
Psykiatristrategi
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6. Orientering - Rammeaftalen - udkast til Rammeaftale 2019-20 på det specialiserede
social- og undervisningsområde - Kl. 15:40 - 16:00
27.03.40-P27-2-18

Sagsfremstilling
Sagsfremstilling
Kommunerne og Region Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet
på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.
Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af
kommuner og region.
Udkast til Rammeaftale 2019-20 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og
Region Midtjylland, hvor kommunerne og regionen har haft mulighed for at komme med
indspil til rammeaftalen undervejs. Dette har skabt et godt afsæt for fælles indsats og
rammer på det sociale område.
KKR Midtjylland har på møde den 14. juni 2018 behandlet udkast til Rammeaftale 2019-20.
Parterne er enige om at anbefale, at udkast til Rammeaftale 2019-20 godkendes i
kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.
Fælles faglige udviklingsområder
Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling og indeholder et samlet skøn over behovet for
pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er
sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud
af tilbud.
I Rammeaftale 2019-20 sætter kommunerne og regionen fokus på følgende 3
udviklingsområder:




Den nære psykiatri – et fælles udviklingsområde mellem Sundhedsaftalen og
Rammeaftalen
Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme
Effekt, kvalitet og progression i tilbud og takster

Styring og økonomi
Ud over de faglige udviklingsområder sætter rammeaftalen rammerne for styring af
økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Aftaler herom er beskrevet i
styringsaftalen, der er et bilag til rammeaftalen.
Formålet med styringsaftalen er at koordinere rammerne for køb og salg af tilbud på det
specialiserede social- og specialundervisningsområde.
De 19 Kommuner og Region Midtjylland indgår følgende aftale om udvikling i taksterne i
perioden 2019–22:
 Taksterne kan ikke stige i perioden
 Taksterne reduceres med minimum 2 % i hele perioden
 Der er mulighed for at fratrække den del over 3 %, der blev aftalt i sidste periode
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Det aftales, at aftalen tages op til fornyet drøftelse i 2019

Herudover er styringsaftalen for 2019-20 stort set identisk med tidligere års aftaler i forhold
til de administrative procedurer i forhold til takstberegning, opsigelsesvarsler m.v.
./.

Den politiske Rammeaftale 2019-20 er vedlagt som bilag til sagen, mens øvrige bilag er
tilgængelige på hjemmesiden https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale2019--2020
I relation til rammeaftalen skal det bemærkes, at Horsens Kommune i langt overvejende
grad benytter sig af eksterne tilbud som ligger udenfor rammeaftalens funktionsområde.
Horsens Kommune har f.eks. et omfangsrigt og godt samarbejde med Vejle Kommune
(botilbud og aflastning) samt med OK-Fondens institution Enghaven i Søvind (midlertidige
botilbud).

v/ Helle Ibsen, Velfærds- og Sundhedsstaben

Formandsskabet indstiller,
at

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Jette Birgitte Pedersen og Ulla Dyhr deltog ikke i mødet.
Suppleanterne Erik Gotfredsen og Grith Roldsgaard deltog i mødet.
Bilag


Bilag 1: Udkast til Rammeaftale 2019-20 på de specialiserede socialområder
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7. Handicappris 2018 - Kl. 16:00 - 16:10
27.69.48-G01-6-18

Sagsfremstilling
Handicaprådet besluttede den 30. maj 2013, at uddele en handicappris til en ildsjæl, en
forening, en virksomhed, privat eller offentlig organisation som har ydet en særlig indsats
for, at børn og unge og voksne med handicap, kan deltage i samfundslivet på lige fod med
alle andre.
Processen for dette års Handicappris skal drøftes og iværksættes og der skal nedsættes et
prisudvalg.
v/ Kirsten Schmidt, sekretær

Formandsskabet indstiller,
at

orienteringen tages til efterretning og processen sættes igang

Beslutning
1)
Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
2)
Følgende blev valgt ind i Prisudvalget:
Jette Birgitte Pedersen
Hanne Lind
Gitte Jensen
3)
Handicapprisen uddeles tirsdag den 4. december 2018 på Horsens Rådhus

Jette Birgitte Pedersen og Ulla Dyhr deltog ikke i mødet.
Suppleanterne Erik Gotfredsen og Grith Roldsgaard deltog i mødet.
Bilag



Skema til indstilling af kandidat til Handicapprisen
Pressemeddelelse 2018
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8. Gensidig orientering - Kl. 16:10 - 16:20
27.69.48-P35-3-18

Beslutning
Gensidig orientering.

Ellen T. Schmidt orienterede om:
1)
Praksisbesøg på Kræmmerhuset, Vejlevej, Horsens
2)
Orienteringsmøde om Campusgrunden

Bjarne Riis Thomsen orienterede om:
1)
at formand for DH Horsens nu er Bjarne Riis Thomsen og Ulla Dyhr er suppleant.
2)
at medlem Ulla Dyhr`s suppleant Grith Roldsgaard deltager i Handicaprådsmøderne resten
af året 2018.
3)
Synspunkter om samarbejde i Handicaprådet blev drøftet og afklaret.

Jette Birgitte Pedersen og Ulla Dyhr deltog ikke i mødet.
Suppleanterne Erik Gotfredsen og Grith Roldsgaard deltog i mødet.
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9. Eventuelt
27.69.48-P35-3-18

Beslutning
Handicaprådet ønsker i løbet af perioden, at temasæte " Børn og Unge med Autisme".
Handicaprådet ønsker derfor et møde med Horsens Kommunes centrale aktører og den
lokale Autismeforening for en dialog om emnet.
Dette møde vil blive planlagt efter de handicappolitiske temamøder.

Jette Birgitte Pedersen og Ulla Dyhr deltog ikke i mødet.
Suppleanterne Erik Gotfredsen og Grith Roldsgaard deltog i mødet.
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10. Underskrift af referat
27.69.48-P35-4-18

Sagsfremstilling
Underskrift af referatet
Beslutning
De tilstedeværende godkendte og underskrev referatet

Jette Birgitte Pedersen og Ulla Dyhr deltog ikke i mødet.
Suppleanterne Erik Gotfredsen og Grith Roldsgaard deltog i mødet.

