
 

 

 

Referat Socialudvalget

Ekstraordinært møde

Dato  13. juni 2012

Tid  15:00

Sted  ML 0.23 (byrådslounge)

NB.  

Fraværende  Christina Lykke Eriksen

Stedfortræder   

Medlemmer  Peter E. 

John Christensen (V) 

Birgit S. Hansen (A) 

Helle Madsen (V) 

Christina Lykke Eriksen (F) 

Jørgen Tousgaard (A) 

Carsten Sørensen (O) 
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1. Dialogmøde mellem Handicaprådet og Socialudvalge t 2012 

 

Sagsfremstilling  

Der afholdes dialogmøde med Handicaprådet kl. 15.00 

  

Følgende deltager fra Handicaprådet:  

Steen Møller, Gurli Nielsen, Kurt Nielsen, Jette Bruun Christensen, Nynne Fabricius 

  

  

Handicaprådet ønsker følgende emner drøftet:  

Spørgsmål 1  

Det fremgår af handicappolitikken 2009-2011 under punktet ”Mulighed for dagtilbud 

efter behov”, at  

”Der skal være mulighed for både børn og voksne for at modtage 

kvalificerede dagtilbud svarende til den enkeltes alder og funktionsniveau.” 

  

Det fremgår endvidere af Socialplanen 2012-2016, at  

”….På borgermødet d. 6. oktober 2011 blev der således efterspurgt 

såvel tilbud rettet specielt mod unge, som tilbud rettet specielt mod 

ældre. For de unge er er der behov for klub tilbud eller lignede og 

det er vigtigt, at der findes tilbud både om aftenen og om dagen…” 

  

De unge ønsker et relevant tilbud, hvor de unge også har mulighed for at få 

socialpædagogisk støtte men hvor det ikke er nødvendigt, at de ledsages af en 

hjemmevejleder.  

Problemstillingen er nærmere beskrevet i dagsordenen d. 24. maj 2012, Punkt 7, 

Dag- og aftentilbud for unge handicappede og skal henvise til denne 

sagsfremstilling. 

  

Handicaprådet vil spørge Socialudvalget om, hvorledes og hvornår man 

planlægger at oprette fritids- og aftentilbud til unge handicappede? 

  

Spørgsmål 2  

På trods af tilbagemeldingerne til statusrapporten for Handicappolitikken 2009-2011 

har flere sager funder vej til pressen som fortæller en historie om borgere som 

oplever mange sagsbehandlere og kommunikationsproblemer. Flere borgere med 

handicappede børn samt voksne handicappede oplever, at de skal bruge dage på 

at kontakte forskellige instanser i forhold til hjælp. 

Med udgangspunkt i ovenstående vil Handicaprådet gerne spørge socialudvalget 

om følgende: 

  

Hvor langt man er nået med oprettelsen af det tværgående koordineringsteam for 

alle aldersgrupper samt for den koordinerende sagsbehandler? 

  

Spørgsmål 3  

Handicaprådet vil gerne høre om status på èn indgang samt sammenhæng i 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 05/2795 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU 
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indsatsen. 

  

Spørgsmål 4  

Hvorledes ser økonomien ud til næste år - nu hvor der tales om 1 % besparelse? 

- hvorledes kommer besparelsen til at påvirke handicapområdet? 

  

Spørgsmål 5  

Evt. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Social- og sundhedsområdet indstiller at emnerne 

drøftes.  

  

  

 
Beslutning Socialudvalget den 13. juni 2012  
Drøftet. 

  

Afbud: Christina Lykke Eriksen 
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2. Dialogmøde mellem Ældrerådet og Socialudvalget 2 012 

 

Sagsfremstilling  

Der afholdes dialogmøde med Ældrerådet kl. 16.00 

  

Følgende deltager fra ældrerådet:  

Hanne Andersen, Jytte Schaltz, Chris Sørensen, Oda Kajgaard, Lars Bouet og Ove 

Andersen. 

  

  

Ældrerådet ønsker følgende emner drøftet:  

  

• Digitalisering på ældreområdet – hvilke tiltag har SOU overvejet ifbm. 
overgang til Betaling Danmark 

• Godkendelsesprocedure af leverandører til henholdsvis madservice, samt 
personlig pleje og praktisk hjælp. 

• For mange ”bolde i luften” på socialudvalgets område, der ikke bliver fulgt 
op i forhold til målopfyldelse eller ikke bliver afsluttet, herunder projekt 
Længst muligt i eget liv. 

• Status på revidering af Kvalitetskataloget for personlig pleje og praktisk 
hjælp. Den eksisterende er fra 2008. 

• Overholdelse af tidsfrist ved sager der sendes til høring i Ældrerådet. 
  

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Social- og sundhedsområdet indstiller at emnerne 

drøftes.  

  

  

 
Beslutning Socialudvalget den 13. juni 2012  
Drøftet. 

  

Afbud: Christina Lykke Eriksen 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 05/2795 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
 

Underskrifter: 

 

      
Peter E. Nielsen 

   

      
Helle Madsen 

   

      
Carsten Sørensen 

   
 

      
John Christensen 

   

      
Christina Lykke Eriksen 

   
 

      
Birgit S. Hansen 

   

      
Jørgen Tousgaard 

   
 

 
 


