
Referat fra fællesmøde den 17. december 2015
med Udvalget for Social Omsorg og Handicaprådet

kl. 14.30 i mødelokale 1, Hedensted Rådhus 

1. Budget 2016
Der orienteres om budget 2016 og de udfordringer som Social Omsorg står 
overfor. Der er et forventet underskud på ca. 21,3 mio. kr.
Der er mulighed for at hente nogle penge hjem via Værdighedsmilliarden. 
Kriterierne for fordeling kendes endnu ikke. Pengene må ikke gå til eksisterende 
aktiviteter, det skal være noget nyt der igangsættes.
Der spørges ind til om der kunne være aktiviteter/ temaer, som Handicaprådet  
eventuelt kan søge penge til via Værdighedsmilliarden. Dette tages med som et 
punkt til drøftelse på et fællesmøde. 

2. Proces for Handicappolitik
Det er en ambitiøs tidsplan. Der udarbejdes en revideret tidsplan til godkendelse 
på møde den 11. januar 2016 i Udvalget for Social Omsorg.

3. Orientering om kerneopgaverne
Chef Steen Dall-Hansen orienterer om, at det går i den rigtige retning med 
kerneopgaverne og henviser til bilaget: "Læringsinformation for Social Omsorg”, 
hvor der gives opfølgning på arbejdet med kerneopgaverne. 

Formand for Udvalget for Social Omsorg Hans Jørgen Hansen spørger ind til, om 
der er noget Udvalget skal være opmærksomme på.
Handicaprådet fornemmer, at der trods forhindringer på vejen, er taget godt hånd 
om tingene og at det fungerer fint med den nye struktur. Handicaprådet har fået 
positive tilbagemeldinger fra baglandet.

4. Status på inklusion: samarbejdsflade mellem Social Omsorg og Læring/ 
hvad skal der ske fremadrettet.
Handicaprådet: 
Vi skal passe på, at der ikke er borgere, der ”falder mellem 2 stole”. Der er 
udfordringer fra overgangen fra barn til voksen. Selvom der er lavet aftaler om, 
hvornår kerneområderne skal inddrage hinanden, kunne et ”Samarbejdsrum” 
mellem Social Omsorg og Læring være ønskeligt.

Birgit Jakobsen:
Vi skal have politisk opmærksomhed på det.
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Hanne Grangaard: 
Handicaprådet har også øjnene på de handicappede børn.

Hans Jørgen Hansen: 
Det er godt at holde disse fællesmøder for de skærper opmærksomheden på 
problematikkerne.

5. Kriterier for ledsageordning jf. Lov om Social Service § 97
Der orienteres om kriterierne for ledsageordning.
Med ledsageordningen kan man bevilges op til 15 timers ledsagelse om måneden 
til aktiviteter, som man selv bestemmer, hvis man ikke kan færdes udenfor 
hjemmet alene på grund af sit handicap. 

Link til oplysninger om ledsageordning:
http://www.hedensted.dk/borger/handicap-og-psykiatri/voksne-med-
handicap/ledsagelse-til-voksne

Pædagogisk ledsagerordning: 
Der bevilges et klippekort med 15 klip.
Kriterie: borgeren har et behov for pædagogisk hjælp.
Det administreres af Myndighed.

6. Deling af Borgerrådgiver i kommunerne
Skanderborg, Horsens, Favrskov, Norddjurs og Randers Kommuner samarbejder 
om funktionen - øvrige kommuner kan også indgå i samarbejdet.

Udvalget for Social Omsorg havde Borgerrådgiver på som et punkt til budgettet.

Borgerrådgiverens opgave er blandt andet at:

 behandle klager over kommunens sagsbehandling 
 medvirke til, at der ydes en god borgerservice 
 yde hjælp, hvis en borger har svært ved at forstå en afgørelse fra 

kommunen
 give information og rådgivning om, hvordan man klager over kommunens 

afgørelser, og hvem der kan behandle ens klage

Helle Vibeke Johansen:
Det er en god ordning. Borgerrådgiveren kan også gå ind som bisidder.

Hanne Grangaard: 
Det er en rigtig fin ordning og ligger i forlængelse af kerneopgavetænkningen.

7. Mødedatoer for fællesmøder
Fællesmøde med Udvalget for Social Omsorg, Handicaprådet og Seniorrådet 
fastsættes når budgetprocessen kendes nærmere.

http://www.hedensted.dk/borger/handicap-og-psykiatri/voksne-med-handicap/ledsagelse-til-voksne
http://www.hedensted.dk/borger/handicap-og-psykiatri/voksne-med-handicap/ledsagelse-til-voksne
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Der afholdes fællesmøde med Udvalget for Social Omsorg og Handicaprådet den 
13. december 2016.

8. Eventuelt
Der orienteres om Geninvesteringspuljen: der tages 1 % af områdets budget, til 
at prioritere midler til nye prioriteringer, projekter og indsatser indenfor eget 
kerneområde. Nogle aktiviteter lukkes eventuelt ned og der kan åbnes for nye 
aktiviteter. Det drøftedes om pengene eventuelt kunne bruges til en 
borgerrådgiver. 

Det aftales at afholde et fællesmøde med Udvalget, Handicaprådet og Seniorrådet 
den 13. januar 2016 kl. 12.00.

Punkter til fællesmøde den 13. januar 2016:
 Budget 2016
 Budget 2017
 Værdighedsmilliard
 Geninvesteringspulje


