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1. Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14:45
27.00.00-P22-1-17

Sagsfremstilling
På byrådsmødet den 23. april 2018 blev det besluttet, at hvert fagudvalgs formandskab
følger op på Handicappolitikken i form af handleplaner 2018/19 og status i løbet af 2021.
Dette sker i dialog med Handicaprådet.
Hvert formandskab inviteres derfor i løbet af 2018/19 til at præsentere, hvordan
udmøntningen af Handicappolitikken skal ske på de enkelte fagområder.
Hvilke initiativer ønsker det enkelte fagudvalg, der skal iværksættes, for at sikre
Handicappolitikkens mål ?

Formandsskabet for Kultur og Civilsamfundsudvalget er inviteret til dette møde med
Horsens Kommunes Handicapråd.

1) Formandsskabet indleder med sine eventuelle handicappolitiske perspektiver, indsatser
og handleplaner i indeværende politiske periode.
2) Dialog mellem formandsskabet og Handicapråd
Formandsskabet indstiller,
at

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Formandsskabet for Kultur og Civilsamfundsudvalget og administrationen fremlagde
aktuelle og kommende initiativer på det handicappolitiske område.
Se bilag 1: Handicappolitisk oplæg ved Kultur og Civilsamfund.

1) Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

2) Kultur og Civilsamfund (Mette Faust Kjær) undersøger og melder tilbage, hvorvidt der
eksisterer en ledsagerordning med gratis entre til ledsagelse af handicappet borger til
kulturelle arrangementer, arrangeret af Horsens Kommune (ledsagerkort)

Jette Birgitte Pedersen, Ulla Dyhr, Bjarne Riis Thomsen samt suppleanterne Grith
Rolsgaard og Erik Gottfredsen deltog ikke i mødet.

Side 3/13

Suppleant Birgit Jensen deltog i mødet.
Bilag


Oplæg ved Kultur og Civilsamfundet 20. september 2018
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2. Orientering - Udspil til indhold i Sundhedsaftalen - kl. 14:45-15:00
29.30.08-A21-1-17

Sagsfremstilling
Sundhedsaftalerne skal bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne i
de patientforløb, der går på tværs af regionernes sygehuse, kommuner og almen praksis.
Formålet er, at borgere og patienter modtager en sammenhængende indsats af høj kvalitet
uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, de har behov for. Kravet til
regioner og kommuner om at udarbejde sundhedsaftaler blev indført med sundhedsloven
fra 2007.
Som et led i etablering af en sundhedsaftale for perioden 2019-2023 har
Sundhedskoordinationsudvalget udsendt udspil til visioner, mål, indsatsområder og
bærende principper for samarbejdet i sundhedsaftalen 2019-2023. Udspillet er udarbejdet
bl.a. med baggrund i det politiske kick-off arrangement om den nye sundhedsaftale den 12.
juni 2018. Sundhedskoordinationsudvalget består af repræsentanter udpeget af
regionsrådet, kommunekontaktråder (KKR) samt Praktiserende Lægers Organisation
(PLO).
Udspillet har en ambition om, at det skal gøre en forskel for borgerne. Med udspillet sættes
en fælles retning for samarbejdet mellem de 19 kommuner, regionen og almen praksis i den
midtjyske region om at videreudvikle et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i
balance. Udspillet skal ses som en overordnet ramme for det tværsektorielle samarbejde,
hvor der gives håndslag på, et forpligtende samarbejde, hvor der løbende behandles og
udvikles konkrete indsatser.
Sundhedsaftalen 2019-2023 bygger på fire visioner for det fælles sundhedsvæsen i
Midtjylland:





Mere lighed i sundhed
På borgernes præmisser
Sundhedsløsninger tæt på borgerne
Mere sundhed for pengene

Der er mange emner, der kan være relevante at inddrage i en sundhedsaftale. Men det kan
ikke lade sig gøre, at nå det hele på én gang. Derfor er det prioriteret at samle kræfterne på
tre fælles indsatsområder.




Fælles investering i forebyggelse – først med fokus på rygning
Sammen om ældre borgere – først med fokus på akutområdet
Den nære psykiatri – først med fokus på mental sundhed hos børn og unge samt
voksne borgere med svær psykisk sygdom.

De valgte indsatsområder skal ses som fælles udviklingsområder, hvor sundhedskoordinationsudvalget mener, at der i de kommende år er brug for en ekstra indsats.
Indsatsen kan med fordel udvikles og implementeres i et tæt samspil mellem hospitaler,
praktiserende læger og kommuner.
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Indsatsområderne bygger ovenpå de mange indsatser og det samarbejde, der allerede
foregår i det daglige mellem det enkelte hospital, kommune og lægepraksis. Målet er at få
et mere dynamisk og enkelt grundlag for samarbejdet om sundhed. Når der nås et mål med
en indsats, udvælger der nye indsatser. På denne måde tager samarbejdet højde for de
aktuelle behov, der opstår og viser sig i løbet af de næste fire år.
I udspillet er der opstillet mål for, hvad der ønskes at opnå i forhold til indsatserne. Målene
er overordnede, og tanken er, at de skal være retningsgivende for det tværsektorielle
samarbejde.
Næste skridt bliver at nedbryde målene i indikatorer, som kan måles. Det tages der hul på,
på det næste møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 27. september.
Sundhedskoordinationsudvalget håber derfor, at de forud for dette kan modtage
kommunernes kommentarer til de overordnede mål og eventuelt input til mulige indikatorer.
Kommunerne har på denne baggrund mulighed for at indsende kommentarer og input til
Sundhedskoordinationsudvalget frem til den 17. september 2018.
Sundhedskoordinationsudvalget vil den 27. september 2018 med udgangspunkt i
tilbagemeldingerne drøfte, hvad det giver anledning til af eventuelle ændringer i de visioner,
mål, indsatsområder og bærende samarbejdsprincipper, der skal indgå i sundhedsaftalen
2019-2023.
Herefter bliver opgaven at formulere en høringsversion til ny sundhedsaftale, som sendes i
høring primo januar 2019.
I det vedhæftede bilag 2 er der en oversigt over den foreløbige proces vedr.
Sundhedsaftalen 2019-2023.
Fakta:
Sundhedsaftalen er en aftale mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionen og
praksissektoren om gensidige forpligtelser og samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen
understøtter, at den enkelte borger modtager en indsats, der er sammenhængende og af
høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.
Man kan læse mere om Sundhedsaftalen her: http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/
v/ Ulla Hjorth, udviklingskonsulent, Velfærd og Sundhed
Formandsskabet indstiller,
at

orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
I forbindelse med orienteringen fik Handicaprådet oplysning om, at beboerne på Ane
Staunings Vej er omfattet af omsorgstandplejen efter eventuel visitering.
Beboerne på Horsens Kommunes botilbud §107/108 får tilbudt en årlig helbredsmæssig
screening ved sygeplejersken.
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Jette Birgitte Pedersen, Ulla Dyhr, Bjarne Riis Thomsen samt suppleanterne Grith
Rolsgaard og Erik Gottfredsen deltog ikke i mødet.
Suppleant Birgit Jensen deltog i mødet.
Bilag




Bilag 1: Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for
samarbejde i sundhedsaftalen 2019-2923
Bilag 2: Proces for Sundhedsaftale 2019-2013
Bilag 3 Oplæg Sundhedsaftale
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3. Orientering om forebyggelsesstrategien - sammen om børnene og de unge - kl.
15:00-15:15
00.01.10-P22-10-18

Sagsfremstilling
Horsens Kommunes første forebyggelsesstrategi blev vedtaget i 2013. Byrådet besluttede i
budgetaftalen for 2018, at forebyggelsesstrategien skulle revideres.
Den nye strategi er nu vedtaget, og Handicaprådet orienteres her med om
Forebyggelsestrategien, ”Sammen om børnene og de unge”.
Formålet med forebyggelsesstrategien er at give alle børn og unge et godt liv i et stærkt
fællesskab.
Den tidligere forebyggelsesstrategi fokuserede på indsatser på det specialiserede område.
Med den reviderede forebyggelsesstrategi breder vi forståelsen af forebyggelse ud, så det
nu bliver en fælles indsats og et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og
deres forældre i Horsens Kommune.
Målgruppen for forebyggelsesstrategien bliver ved med at være børn og unge, som er
udsatte, eller som er i risiko for at blive det. Men målfeltet – eller arenaen hvor vi får øje på
dem – bliver i de almene tilbud og der, hvor børnene og de unge lever deres liv. Derfor
bliver forebyggelse noget, vi gør sammen.
Den reviderede forebyggelsesstrategi er bygget op omkring principper og temaer.
Principperne beskriver den måde, vi arbejder med forebyggelse på:
A.
B.
C.
D.

Indsats på rette tid
Fokus på effekt
Helhed og kontinuitet
Velfærdsteknologi og digitalisering

Forebyggelsesstrategien indeholder 6 temaer, som vi kommer til at have særligt fokus på:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Livsduelighed
Forældre og familie
Dagtilbud og skole
Uddannelse og job
Fællesskaber og netværk
Sundhed, sygdom og handicap

Principper og temaer er skrevet med udgangspunkt i den viden og forskning, der er på
området. Principper og temaer er derefter kvalificeret af chefer og ledere på alle områder i
workshops. Familieområdets ledere har deltaget i alle workshops for at styrke
sammenhængen mellem det almene område og det specialiserede område.
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Forebyggelsesstrategiens principper og temaer skal udfoldes til konkrete handleplaner.
Fagudvalgene orienteres om handpleplanerne og den efterfølgende opfølgning på
handleplanerne.
Forebyggelsesstrategien finansieres inden for de enkelte udvalgs eksisterende økonomiske
rammer.
v/ Christine Gyldenhof, udviklingskonsulent i Velfærd og Sundhed
Formandsskabet indstiller,
at

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Jette Birgitte Pedersen, Ulla Dyhr, Bjarne Riis Thomsen samt suppleanterne Grith
Rolsgaard og Erik Gottfredsen deltog ikke i mødet.
Suppleant Birgit Jensen deltog i mødet.
Bilag



Forebyggelsesstrategi 2018 Udkast til politisk behandling
Oplæg til udvalgsmøde om revideret forebyggelsesstrategi
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4. Orientering om Cafe Amalie´s flytning til nye lokaler - kl.15:15-15:30
27.54.00-G01-1-18

Sagsfremstilling
Velfærds- og Sundhedsudvalget vedtog på mødet den 21. februar 2018 ny Fritidsstrategi for
borgere med handicap.
På Handicaprådsmødet gives en status på implementering af strategien med fokus på
flytning af Cafe` Amalie til nye lokaler.
v/ Cate Kristiansen, driftschef, Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte
Formandsskabet indstiller,
at

orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Jette Birgitte Pedersen, Ulla Dyhr, Bjarne Riis Thomsen samt suppleanterne Grith
Rolsgaard og Erik Gottfredsen deltog ikke i mødet.
Suppleant Birgit Jensen deltog i mødet.
Bilag



Status implementering - styrkelse af fritidsstrategien .pptx
Præsentation Handicapråd 20. september 2018
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5. Orientering om Teknologi Cafè - kl.15.30-15:45
85.11.02-A00-3-17

Sagsfremstilling
Horsens Kommune etablerer en teknologi café, der vil være hjertet i det videre arbejde med
borgerrettet teknologi.
Baggrunden for initiativet er at hjælpe medarbejdere og borgere til teknologisk modning,
fordi teknologi kræver kendskab og erfaring for at give mening at anvende.
Medarbejdere og borgere skal hjælpes til teknologisk modning og til at anvende teknologien
meningsfuldt, hvis vi vil høste gevinster af teknologien.
Caféen skal desuden fungere som et supplement til den vellykkede teknologiassistentuddannelse Horsens Kommune har udviklet og som mange medarbejdere har gennemført.
Begge dele kan blive samlingspunkt for inspiration og gejst og dermed støtte udvikling af en
teknologisk intuition.
Teknologi caféen placeres centralt i midtbyen.
v/ Cate Kristiansen, driftschef , Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte
Formandsskabet indstiller,
at

orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Handicaprådet ønsker at besøge Teknologi Cafeen senere.

Jette Birgitte Pedersen, Ulla Dyhr, Bjarne Riis Thomsen samt suppleanterne Grith
Rolsgaard og Erik Gottfredsen deltog ikke i mødet.
Suppleant Birgit Jensen deltog i mødet.
Bilag


Bilag - oplæg vedr. Teknologicafé VS-udvalget august 2018
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6. Gensidig orientering - kl.15:45
27.69.48-P35-10-18

Sagsfremstilling
Gensidig orientering
Beslutning
Camilla Siig orienterer:
Plan og By i Teknik og Miljø har planlagt en tilgængelighedsdag for medarbejderne.

Ellen T. Schmidt foreslår:
At der arrangeres en tur for Velfærds- og Sundhedsudvalget samt Handicaprådet til
Handicaporganisationernes Hus iTaastrup, i foråret 2019.
Forslag til tur præsenteres i begyndelsen af 2019 (Helle Ibsen)

Jette Birgitte Pedersen, Ulla Dyhr, Bjarne Riis Thomsen samt suppleanterne Grith
Rolsgaard og Erik Gottfredsen deltog ikke i mødet.
Suppleant Birgit Jensen deltog i mødet.
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7. Eventuelt
27.69.48-P35-10-18

Beslutning
Intet under dette punkt

Jette Birgitte Pedersen, Ulla Dyhr, Bjarne Riis Thomsen samt suppleanterne Grith
Rolsgaard og Erik Gottfredsen deltog ikke i mødet.
Suppleant Birgit Jensen deltog i mødet.
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8. Underskrift af referat
27.69.48-P35-10-18

Sagsfremstilling
Underskrift af referat
Beslutning
De tilstedeværende underskrev referatet

Jette Birgitte Pedersen, Ulla Dyhr, Bjarne Riis Thomsen samt suppleanterne Grith
Rolsgaard og Erik Gottfredsen deltog ikke i mødet.
Suppleant Birgit Jensen deltog i mødet.

