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90.        Drøftelse af forslag fra Venstre om ekstern undersøgele 
af handicapområdet 

Beslutningstema 

Drøftelse af og stillingtagen til forslag fra Venstres byrådsgruppe om, at der laves en ekstern 
undersøgelse af sagsbehandlingen på handicapområdet i Hedensted kommune. 
 

Sagsfremstilling 

Venstre har i mail den 15. juni fremsendt følgende med anmmodning om optagelse på 
byrådets dagsorden. 
 
"Forslag fra Venstre til optagelse på byrådets dagsorden 
Nedenstående ønskes optaget på byrådets dagsorden i medfør af §11, stk. 1 i lov om 
kommunernes styrelse, hvorefter ethvert byrådsmedlem kan indbringe ethvert spørgsmål om 
kommunens anliggender for 
byrådet samt fremsætte forslag til beslutninger herom. 
 
Forslag om ekstern undersøgelse af sagsbehandlingen på handicapområdet 
Venstres byrådsgruppe foreslår hermed, at der laves en ekstern undersøgelse af 
sagsbehandlingen på 
handicapområdet i Hedensted kommune. I Hedensted kommunes handicappolitik, som er 
vedtaget af Hedensted Byråd den 26. oktober 2016, står der blandt andet: 
”Den enkelte borger er ekspert i sit eget liv, og vil således opleve, at sagsbehandlingen er 
individuel, helhedsorienteret, meningsfuld og sammenhængende. Udgangspunktet er altid det 
individuelle, unikke menneske og dennes håb og drømme for fremtiden. Sagsbehandlingen 
skal være af høj faglig kvalitet. 
Dialog, rådgivning og samarbejde er grundstenen. Hedensted Kommune ønsker at styrke 
samarbejdet 
mellem borger, pårørende og fagpersonale.” 
 
Venstres byrådsgruppe foreslår en ekstern undersøgelse af sagsbehandlingen på 
handicapområdet, der afdækker, i hvilket omfang ovenstående mål og hensigtserklæringer 
omsættes til gavn for borgerne i 
Hedensted kommune. 
 
Undersøgelsen skal fokusere på emner som: 

 borgernes retssikkerhed, 
 sagsbehandlingens kvalitet, 
 borgernes tilfredshed og -involvering, 
 kommunikation, dialog og empati i mødet mellem sagsbehandler og borger/pårørende. 

Undersøgelsen skal fokusere på både børne-, unge- og voksenområdet samt specifikt på 
overgangen mellem børne- og voksenhandicapområdet, der af nogle borgere opleves som 
udfordrende og 
problematisk. Undersøgelsen skal følges op af anbefalinger til forbedringer på området, som 
byrådet forpligter sig til at behandle. 
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Ansvar for undersøgelsens kommissorium, inklusiv udarbejdelse af tids- og procesplan, 
foreslås forankret i Handicaprådet. Den konkrete spørgeramme for undersøgelsen udarbejdes 
med involvering af 
repræsentanter for brugere og pårørende. Kommissorium for undersøgelsen behandles politisk 
inden igangsættelse." 

Lovgrundlag 

Byrådets forretningsorden § 3: "Dersom et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde 
har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter Borgmesteren denne sag på 
dagsordenen for førstkommende møde". 

Partiet Venstre indstiller; 

at en ekstern undersøgelse af sagsbehandlingen på handicapområdet igangsættes 

Beslutning 

Byrådet beder Udvalget for Social Omsorg og Udvalget for Læring drøfte, hvilke temaer inden 
for voksenhandicap og børnehandicap der ønskes belyst, og hvordan en proces kan 
tilrettelægges på områderne i samarbejde mellem udvalg og forvaltning. Udvalgene vender 
tilbage til byrådet med forslag til kommissorium på mødet ultimo august 2020, herunder 
forslag til hvor der anvendes ekstern konsulentbistand. 
Fraværende: Ole Vind og Merete Skovgaard Jensen 
Som suppleanter deltog: Ole Ödman og Jakob Toftebjerg 

Bilag 

 Ekstern undersøgelse af handicapområdet i Hedensted kommune.docx 

  

Bilag/Punkt_90_Bilag_1_Ekstern_undersoegelse_af_handicapomraadet_i_Hedensted_kommunedocx.pdf

