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62.        Orientering om arbejdet i § 17, stk. 4 udvalget  

Beslutningstema 

René G. Nielsen giver orientering om arbejdet i § 17, stk. 4 udvalget.  

Sagsfremstilling 

§ 17, stk. 4 udvalget har møder den 26/10 og 16/11, hvor anbefalingerne gennemgås for en 
indstilling til byrådet den 30/11.  
  
Mellem den 16/11 og 30/11 er der indkaldt til møder i Seniorrådet, Handicaprådet og Område 
MED Social Omsorg, så de kan afgive udtalelse til anbefalingerne inden Byrådets behandling. 
 
På mødet præsenteres skema for den politiske behandling af anbefalingerne. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

René G. Nielsen redegjorde for tidsplanen af den politiske behandling af anbefalingerne. Hvor § 
17, stk. 4 udvalget gerne vil have en dialog med Handicaprådet på næste møde.  
Anbefalingerne til handleplan fremsendes tidsmæssigt prioriteret til behandling i Udvalget for 
Social Omsorg: 
1) Højeste prioritet - gå i gang med det samme 
2) Gå i gang med hurtigst muligt 
3) Ønsker at gå i gang med på den lange bane 
Anbefalingerne sendes til høring i Handicaprådet, Seniorrådet og Område MED Social Omsorg i 
januar 2017.  
  
Fraværende: Marianne Frahm. Suppleant Brian Jørgensen deltog i mødet 
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63.        Orientering om budget 2017 

Beslutningstema 

 Orientering om budget 2017. 

Sagsfremstilling 

Byrådet 2. behandlede på møde den 12. oktober 2016 budgettet for år 2017. Budgetforliget 
beskriver hvordan forligspartierne finder budgetreduktioner for ca. 54 mio. kr. Budgetforliget 
medsendes. 
  
Medsendt er desuden det forslag, som kommer på Udvalget for Politisk Koordination og 
Økonomi (PKØ) mandag den 24. oktober 2016 om fordeling af posterne i budgetforliget på 
udvalgsniveau. Forslaget behandles på Byrådsmøde den 26. oktober 2016. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Rene G. Nielsen redegjorde for budget 2017. 
Social Omsorg skal finde en besparelse på i alt 19,7 mio. kr. i 2017. Der arbejdes på, hvordan 
vi løser de økonomiske udfordringer i Social Omsorg. 
Voksen Handicap har i flere år været underbudgetteret i forhold til betaling til eksterne tilbud. 
Området tilføres midler i budgettet for år 2017. 
I budgetaftalen er der lavet en særlig aftale omkring Rugmarken, idet der er ufinansierede 
driftsudgifter i forbindelse med etablereingen af institutionen.  
  
Fraværende: Marianne Frahm. Suppleant Brian Jørgensen deltog i mødet 

Bilag 

• Budgetaftale 2017 underskrevet 
• Udmøntning af tilpasninger i Budget 2017 

  



 

Hedensted Kommune  
Handicaprådet  

Mødedato:  
24. oktober 2016 

Formand:  
 

Sidetal:  5 

 

27.00.00-G01-3-16 

64.        Social rammeaftale 2017 

Beslutningstema 

Orientering om Rammeaftalen for 2017. 

Historik 

Kommunerne og regionen indgår årligt en Rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede 
social- og undervisningsområde.  
  
Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over 
tilbudsviften på det område, som kommunerne og regionen samarbejder om. Samtidig er 
formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på 
tilbud og ydelser inden for det specialiserede social- og undervisningsområde.  
  
Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og 
økonomistyringsdel (Styringsaftalen). 
  
Udkast til Rammeaftale 2017 er vedlagt som bilag 1. Rammeaftalen er udarbejdet i en tæt 
dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland, 
hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område. 
  
Kommunekontaktrådet (KKR Midtjylland) har på møde den 16. juni 2016 behandlet udkast til 
Rammeaftale 2017. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i 
kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet, således at udkastet behandles senest den 15. 
oktober 2016.  

Sagsfremstilling 

1. Udviklingsstrategien 
Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling af de tilbud, der er omfattet af 
Rammeaftalen, og skal samtidig indeholde et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. 
Udviklingsstrategi 2017 tager afsæt i indberetninger fra de 19 kommuner og Regionen, hvor 
kommunerne er blevet bedt om at udarbejde en vurdering af sammenhængen mellem deres 
behov for tilbud og det samlede udbud af tilbud i 2017 samt driftsherrers overvejelser om 
tilbudsviften.  
  
Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af 
sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af 
tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Dette gælder på såvel voksenområdet som børn- og 
ungeområdet.  
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Fælles fokus- og udviklingsområder i Udviklingsstrategi 2017 
I Rammeaftale 2017 har de midtjyske kommuner og Region Midtjylland i fællesskab en række 
fokusområder, hvor det findes særlig vigtigt, at der i det fremadrettede samarbejde er en øget 
bevågenhed: 
  

• Kommunikationsområdet (tale-, høre- eller synshandicap) 
• Voksenhandicapområdet (rammepapir for KKR-målsætning) 
• Fælles metodeudvikling- og anvendelse 

  
Rammepapiret på Voksenhandicapområdet er under udarbejdelse, og vil blive vedlagt som 
bilag til Rammeaftale 2017 efter Rammeaftalens godkendelse. 

  
Borgere med svære spiseforstyrrelser 
Til behandling i Udviklingsstrategi 2017 udmeldte Socialstyrelsen i 2015 en Central 
Udmelding vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringen fra de 
midtjyske kommuner er vedlagt til godkendelse i bilag 2.  
  
Afrapporteringen viser, at kommunerne i vid udstrækning oplever, at der er sammenhæng 
mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til voksne med en svær 
spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Enkelte kommuner angiver, at de oplever 
udfordringer med at sikre sammenhæng mellem kommunernes behov for højt 
specialiserede indsatser til børn og unge med en svær spiseforstyrrelse og det samlede 
udbud heraf. Dette er der, for flere kommuners vedkommende, fokus på at håndtere.  
  
Fælles fokus på de sikrede institutioner  
Kommuner og regioner har på tværs af landet i de to seneste Rammeaftaler sat fokus på 
tværgående koordination og udvikling af de sikrede institutioner.  
  
Kommuner og regioner på tværs af landet og i den enkelte region indgår i en forpligtende 
dialog om følgende udviklingsområder: 

1. Kapacitetsudvikling på de sikrede institutioner 
2. Kerneopgaven i de sikrede institutioner 
3. Samarbejde om den unge fra indslusning til udslusning 

  
2.    Styringsaftalen  
Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for 
de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Formålet med styringsaftalen er at øge 
bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne er 
afhængige af at købe og sælge på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at 
koordinere rammerne for køb og salg på det specialiserede social- og undervisningsområde.  
  
Styringsaftalen er næsten uændret i forhold til den sociale rammeaftale for 2016, herunder 
takstreduktionen på minimum 3 % i perioden 2015 – 2018, med mulighed for at medregne 
den reduktion af taksterne, der er gennemført fra 2014 til 2015. Dog er der sket ændringer 
mht. opgørelse af over - og underskud som konsekvens af den nye bekendtgørelse for 
beregning af takster. 
  
For øvrige aftaler om udvikling i taksterne henvises til Rammeaftalens side 8. 
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Administrationen indstiller, 3. oktober 2016, pkt. 134: 
at Udvalget godkender udkast til Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og 
undervisningsområde (bilag 1) 
at Udvalget godkender afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding vedr. borgere 
med svære spiseforstyrrelser (bilag 2) 
 
Udvalget for Social Omsorg, 3. oktober 2016, pkt. 134: 
Udvalget indstiller indstillingen. 

Kommunikation 

Udkast til rammeaftale og godkendelse af afrapportering af Socialstyrelsens centrale 
udmelding sendes til orientering i Handicaprådet. Sagen behandles i også i Udvalget for 
Beskæftigelse og i Udvalget for Læring. Udkast til rammeaftale og afrapportering af 
Socialstyrelsens centrale udmelding indstilles til godkendelse i PKØ. 

Lovgrundlag 

Lov om Social Service § 6. 

Administrationen indstiller 

at der orienteres om Rammeaftalen for 2017. 

Beslutning 

 Drøftet og godkendt. 
  
Fraværende: Marianne Frahm. Suppleant Brian Jørgensen deltog i mødet 

Bilag 

• Følgebrev til Rammeaftale 2017 
• Bilag 1 Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale 
• Bilag 2 Afrapportering på Den Central Udmelding vedr. borgere med svære 

spiseforstyrrelser 
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65.        Mødedatoer 2017 

Beslutningstema 

Stillingtagen til mødedatoer for 1. halvår 2017. 

Sagsfremstilling 

Stillingtagen til hvornår møderne for 1. halvår 2017 skal afholdes.  

Administrationen indstiller 

at der tages stilling til mødedatoer for 1. halvår 2017. 

Beslutning 

 Mødedatoer 2017: 
• 18. januar kl. 14.00 - 16.00 
• 15. marts kl. 14.00 - 16.00 
• 8. maj kl. 16.00 - 17.30 - Fællesmøde med Udvalget for Social Omsorg 
• 14. juni kl. 14.00 - 16.00 

  
Fraværende: Marianne Frahm. Suppleant Brian Jørgensen deltog i mødet 

Bilag 

• Politiske møder 2017 
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66.        Orientering den 24. oktober 2016 

Beslutningstema 

1. René Gotfredsen Nielsen 
• Orientering om Handicappolitikken 

  
2. Helle Vibeke Johansen 

Beslutning 

1.  Alle udvalg og Område MED Social Omsorg har godkendt Handicappolitikken. 
Handicappolitikken godkendes endelig på Byrådets møde den 26. oktober 2016.  
  
2. Orientering om situationen på Højtoften. Der pågår en dialog med beboerne i forhold til hvor 
de fremadrettet ønsker at bo.  
  
 Fraværende: Marianne Frahm. Suppleant Brian Jørgensen deltog i mødet 
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67.        Konferencer og invitationer 

Beslutningstema 

• VISO-konferencen 2016 

Beslutning 

 Ingen bemærkninger. 
  
Fraværende: Marianne Frahm. Suppleant Brian Jørgensen deltog i mødet 

Bilag 

• VISO konference 2016 
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68.        Punkter til næste møde - den 23. november 2016 

Beslutningstema 

• Generel drøftelse vedrørende Handicapidræt  
• Nyt fra § 17, stk. 4 udvalget 

Beslutning 

Ingen bemærkninger. 
  
Fraværende: Marianne Frahm. Suppleant Brian Jørgensen deltog i mødet 
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69.        Eventuelt 

Beslutning 

Ingen bemærkninger. 
  
Fraværende: Marianne Frahm. Suppleant Brian Jørgensen deltog i mødet 
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70.        Lukket punkt: Planlægning af prisoverrækkelse af 
Handicapprisen 2016 

Beslutningstema 

Drøftelse af indkomne indstillinger til Handicapprisen og udvælgelse af prismodtager samt 
planlægning af prisoverrækkelsen den 2. december 2016. 

Sagsfremstilling 

Hedensted Kommune uddeler årligt en handicappris. Den officielle handicapdag er den 3. 
december - prisen overrækkes den 2. december. 

Ansøgningsfristen var den 10. oktober 2016.  

Modtagere af Handicapprisen kan være en lokal ildsjæl, grupper, organisationer, foreninger, 
institutioner eller virksomheder. Eneste krav er, at modtageren bor eller har sin virksomhed 
liggende i Hedensted kommune. 

Hedensted Kommune vil med Handicapprisen værdsætte, at nogle gør en særlig indsats for 
borgere med handicap. Hedensted Kommune ønsker at fremhæve de gode eksempler, så 
andre kan lade sig inspirere af, hvordan vi kan gøre hverdagen lidt lettere, støtte borgeren på 
arbejdspladsen eller eksempelvis indrette forhold i samfundet, så også den handicappede 
borger kan benytte sig af de samme muligheder, som andre har. 

Administrationen indstiller 

at de indkomne indstillinger til Handicapprisen drøftes  

at der udvælgelse en prismodtager 

at prisoverrækkelsen den 2. december 2016 planlægges 

  

Beslutning 

Formandskabet træffer beslutning om hvem årets prismodtager skal være. 
  
Fraværende: Marianne Frahm. Suppleant Brian Jørgensen deltog i mødet 

Bilag 

• Indstilling til Handicapprisen 2016 - Fakta 
• Indstilling til Handicappris 2016 - Hedensted Centret 
• Indstilling til Handicapprisen 2016 - Sønderparken i Hornsyld 
• Indstilling til Handicapprisen 2016 - Dorthe Kofod - Søndergården 
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71.        Lukket punkt: Lukket drøftelse 

Beslutning 

 Ingen bemærkninger. 
  
Fraværende: Marianne Frahm. Suppleant Brian Jørgensen deltog i mødet 
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Bilag 

• Budgetaftale 2017 underskrevet 
• Udmøntning af tilpasninger i Budget 2017 
• Følgebrev til Rammeaftale 2017 
• Bilag 1 Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale 
• Bilag 2 Afrapportering på Den Central Udmelding vedr. borgere med svære 

spiseforstyrrelser 
• Politiske møder 2017 
• VISO konference 2016 
• Indstilling til Handicapprisen 2016 - Fakta 
• Indstilling til Handicappris 2016 - Hedensted Centret 
• Indstilling til Handicapprisen 2016 - Sønderparken i Hornsyld 
• Indstilling til Handicapprisen 2016 - Dorthe Kofod - Søndergården 

 


