Kommissorium
Baggrund
Byrådet vedtog i forbindelse med budgetforliget for 2017 at nedsætte et opgaveudvalg i
medfør af § 17, stk. 4. Udvalgets opgave bliver i overskrifter at sætte fokus på
psykiatriområdet, som er dækket ind af 4 udvalg, tre fagsekretariater og en stab.
Opgaven bliver at finde lokale løsninger på lokale udfordringer i forhold til den fortsatte
stigning i antallet af psykisk sårbare. Der er brug for, at vi bliver klogere på, hvad der virker,
hvad der gør psykisk sårbare mere robuste, bedre i stand til at mestre eget liv, og hvordan
kontakten til arbejdsmarkedet bevares eller genoptages. Men også den kommunaløkonomiske
problemstilling er påtrængende - da vi ikke kan se stille til, mens udgifterne på dette område
vokser år for år.

Udvalgets opgave
Det fremgår af baggrundsmaterialet til budgetforliget for 2017, at både tilgangen og udgifterne
til en række kommunale indsatser på psykiatriområdet gennem de seneste år har været
stigende, og at udviklingen synes at fortsætte de kommende år. Opgaveudvalget har dermed til
opgave både at knække udgiftskurven og på længere sigt at knække koden ift. den stigende
tilgang på området.
Konkret betyder det, at opgaveudvalget under dets virke skal iværksætte initiativer der
nu og her:
(Økonomi)


- på udvalgte områder - skal stoppe stigningen i udgifterne på psykiatriområdet
gennem effektivisering og optimering af konkrete kommunale indsatser og
samarbejdsflader til eksterne samarbejdsparter



sikrer det rette udbud og sammenhæng mellem de forskellige indsatser for at sikre
økonomisk balance mellem investeringer og effekt - både for den enkelte og for
helheden

(Fagligt)


- ud fra et fagprofessionelt perspektiv - skal gentænke og sikre udvikling af rette
indsatser ud fra en lokalforankret indsats med henblik på i højere grad at kunne
understøtte og samtænke en helhedsorienteret indsats for den enkelte

(Civilsamfundet)


får skabt ejerskab og engagement i civilsamfundet til udfordringen og får indtænkt og
forløst civilsamfundets potentiale som en del af løsningen.

på et lidt længere sigt skal:

(Forebyggende indsatser)


forebygge at børn, unge og voksne udvikler stress, depression og pyskisk sygdom

(Strukturelle tiltag)



udvikle samarbejdsflader både på tværs af sektorer og områder
have fokus på opgaveglidninger mellem sektorer

Konkrete indsatser som iværksættes under udvalgets virke kan ske i form af initiativer:



der iværksættes administrativt på baggrund af drøftelser i udvalget
forslag til forandringer til de stående udvalg

Tilgang
Udvalget vil som en del af dets virke:




finde løsninger på udfordringerne fremfor at placere ansvar
skabe opbakning hos både brugere, pårørende og fagprofessionelle til at denne
udfordring også er en økonomisk udfordring
Gøre civilsamfundet og aktive borgere til en del af løsningen, men i respekt for
snitflader mellem den fagprofessionelle og de frivillige indsatser

Og gøre brug ag følgende primære videnskilder




Eksisterende fagprofessionel viden og værktøjer i Skanderborg Kommune og
samarbedsparter
Bruger- og pårørende oplevelser/perspektiv
Eksterne videnskilder som f.eks. forskere, eksperter, sundhedsøkonomer,
systemkritikere m.fl.

Målgrupper
For her og nu indsatsen:



Unge mellem 15-18 år med psykiske forstyrrelser
Voksne borgere der modtager støtte efter følgende bestemmelser:

Planlagte, målrettede, støttende og trænende forløb,
der giver borgeren mulighed for at udvikle og / eller
Bostøtte/bofællesskaber/ vedligeholde sine kompetencer. Kan eksempelvis
være: motivation til at indgå i træning; målrettet
/mentor/
udvikling og træning af konkrete aktiviteter –
eksempelvis vaske op, vaske tøj, rengøring og
døgntilbudslignende
indkøb samt hjælp til at finde og deltage i sociale
tilbud
relationer.
Servicelovens § 85

Servicelovens § 100
Merudgifter

Kommunen skal yde dækning af nødvendige
merudgifter ved den daglige livsførelse til personer
mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen

med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne. Det er en betingelse, at merudgiften
er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og
ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre
bestemmelser i serviceloven.
Servicelovens § 103
Beskyttet beskæftigelse

Servicelovens § 104
Aktivitet og
samværstilbud
Servicelovens § 107
Midlertidig botilbud

Servicelovens § 108
Længerevarende
botilbud

Beskyttet beskæftigelse til borgere med betydelig
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
sociale problemer. Indsatsen er målrettet borgere
under pensionsalderen.
Beskyttet beskæftigelse til borgere med betydelig
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
sociale problemer.
Tilbud til borgere med betydelig nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne eller social problemer, som
har brug for et midlertidig botilbud. Dette kan være
som et aflastnings-, trænings- eller
afklaringsophold.
Tilbud til borgere med betydelig nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne og / eller har særlige sociale
problemer, der har behov for et længerevarende
botilbud. Borgerne kan have brug for omfattende/massiv behov for støtte og hjælp til at
mestre hverdagen. Behov for særlig
socialpædagogisk støtte og/eller behov for pleje
og/eller behandling gennem hele døgnet.

På det længere sigte:



Forebyggende indsatser for psykisk sårbare med risiko for at udvikle angst, depression,
adfærdsforstyrrelser eller andre psykiske forstyrrelse
Samarbejdsparter

Udvalgets sammensætning
Jørgen Gaarde, formand og borgmester
Christina Bottke, byrådsmedlem
Tage Nielsen, byrådsmedlem
Frands Fischer, byrådsmedlem
Jan Krogh Rasmussen, byrådsmedlem
Birte Andersen, byrådsmedlem
Jens Szabo, byrådsmedlem
Ann-Britt Wetche, socialdirektør, Region Midt
4-6 yderligere medlemmer

Sammensætning af udvalget sker efter en åben ansøgningsproces til udvalget, hvor følgende
grupper særligt opfordres til at søge:





Borgere der selv har haft psykiske lidelser og som derigennem har erfaringer med
systemet og behandlingstilbud
Pårørende med en forholdsvis lang erfaring på området. Gerne pårørende med
erfaringer fra både børne-, unge og voksenområdet
Borgere med en fagprofessionel baggrund fra psykiatriområdet
Aktive borgere med rod i erhvervsliv, fritids- og kulturlivet og/eller foreningslivet og
som ønsker at gøre en forskel.

Den endelige sammensætning af udvalget sker ud fra en helhedsvurdering af udvalgets virke
på baggrund af de indkomne ansøgninger.
”Stillingsopslag” opslås efter byrådets vedtagelse af kommissoriet i december.
Herudover forventer udvalget ad hoc at invitere til dialog med relevante parter.
Roller
Med henblik på at understøtte den løsningsorienterede tilgang i udvalgets arbejde og ikke
mindst en løbende implementering og forankring af indsatser vil udvalgets medlemmer have
følgende roller i arbejdet uanset øvrig baggrund:






Nøglebærer til løsningerne
Udfordrer og silonedbryder
Ambassadør og forgangs M/K før, under og efter
Forandrings- og forankringsleder
Videns- og erfaringsperson

Mødekadance
Opgaveudvalget mødes hver anden måned med opstart i februar 2017 og afslutter sit virke i
juni 2018. Udvalget kan også løbende invitere ind til dialog i forskellig regi.
Herudover afholder udvalget en opstarts- og en afslutningskonference.

Bilag 1: Konkrete forslag til indsatsområder
Effektivisering af eksisterende indsatser







Identifikation af handle- og dispositionsrum
Revisitering af samtlige borgere
Sænkelse af stykprisen
Sikring af rettidigt flow
Gentænkning af indsatserne – understøttelse af en 360 graders tænkning rundt om
borgerens liv – kan ske bedre lokalt og i nærhed til pårørende og netværk
Fokus på kontraproduktive indsatser

Forebyggende indsats



Unge i målgruppen 15-18 årige
Overgange f.eks. til ungdomsuddannelserne

Viden





Tage afsæt i eksisterende viden og værktøjer i organisationen - fagprofessionel
Blive inspireret af viden udefra
Bruger- og pårørende perspektivet
Forsker

Udvikling af indsatser


Sikring af rette indsatser
o Hjemtagning af borgere
o Minimere behovet for specialtilbud uden for kommunen



Tilpasning af boligmassen
o Sikring af boligudbud og mulighed for boligflow i takt med
progression/tilbagefald til hele målgruppen



Kvalitetsstandarder
o Forventningsafstemning om tilbud
o Samarbejde med eksterne

Strukturelt





Samarbejdet mellem handicapområdet og psykiatrien
Samarbejdet mellem psykiatrien og misbrugsbehandlingen
Opgaveflader og -glidning mellem kommuner og regionen
Udgiftsplacering – f.eks. behandlingsdom kontra alm. dom

Opstartskonference



For alle
Skal understøtte kommissoriet

