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SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017

1. Bemærkninger til dagsordenen
Sagsnr.: 14/19447
Punkttype

-

Tema

-

Sagsbeskrivelse

-

Administrationens
forslag

-

Økonomi og
finansiering

-

Dialog/høring

-

Bilag

Nej

Beslutning
Sundheds- og
Velfærdsudvalget
2014-2017 den 2810-2015
Fraværende

_________________________________________________________
Til efterretning.

Ingen
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2. Meddelelser
Sagsnr.: 14/19445
Punkttype

-

Tema





Sagsbeskrivelse

-

Administrationens
forslag

-

Afledte
konsekvenser

-

Dialog/høring

-

Bilag

Nej

Beslutning
Sundheds- og
Velfærdsudvalget
2014-2017 den 2810-2015
Fraværende

Status strukturanalysen Ældre- og Sundhed
Fælles Medicinkort (FMK) status
Demensrejsehold satspulje 2015-2018

_________________________________________________________
Til efterretning.

Ingen
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3. Handicap-og psykiatripolitik
Sagsnr.: 15/14369
Punkttype

Beslutning

Tema

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny handicap – og
psykiatripolitik. Politikken er forankret i Sundheds- og
Velfærdsudvalget.
Forslaget forelægges Børn – og Skoleudvalget for så vidt angår 0-18
års området samt Sundheds – og Velfærdsudvalget med henblik på
godkendelse og udsendelse i høring.
Efter høringsfristen genoptages sagen med høringssvar i Børn- og
Skoleudvalget og Sundheds- og Velfærdsudvalget med henblik på
indstilling af politikken til godkendelse i Økonomiudvalg og byråd.
Fra Forvaltningen deltager Rahime Turan i behandlingen af dette
punkt, og er inviteret til kl. 07:45

Sagsbeskrivelse

I dialog med Handicaprådet, og på baggrund af kommunale og
regionale initiativer på handicap – og psykiatriområdet har
Forvaltningen valgt fem indsatsområder:
a. Forebyggelse og tidlig indsats
b. Inklusion og tilgængelighed
c. Overgang fra barn til voksen
d. Rehabiliterende indsats
e. Helhedsorienteret og koordineret
indsats
Med udgangspunkt heri er udarbejdet vedlagte udkast til ny handicap –
og psykiatripolitik med beskrivelse af vision, værdigrundlag og
overordnede målsætninger tilknyttet de enkelte indsatsområder i
politikken (bilag 1).
Handicap – og psykiatripolitikken afløser kommunens nuværende to
politikker på området. Dens målsætninger omfatter således borgere
med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse og borgere med psykisk
sårbarhed. Derved sigter den nye politik bredt og forpligter alle
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områder på tværs af kommunen.
Administrationens
forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børn- og Skoleudvalget samt Sundheds- og
Vedfærdsudvalget godkender forslag til handicap- og psykiatripolitik,
hvorefter dette sendes i høring.

Afledte
konsekvenser

Ingen

Økonomi og
finansiering

Ingen

Dialog/høring

Forslag til ny handicap- og psykologipolitik sendes i høring i
Handicap- og Ældreråd, når den har været behandlet i Børn- og
Skoleudvalget den 27. oktober 2015 og Sundheds- og
Velfærdsudvalget den 28. oktober 2015.
Høringsfristen fastsættes til 14 dage med frist for høringssvar den 12.
november 2015, således at sagen kan genoptages på Børn- og
Skoleudvalgsmødet den 24. november 2015 og på Sundheds- og
Velfærdsudvalgsmødet den 25. november 2015.

Bilag
Beslutning Børnog Skoleudvalget
2014-2017 den 2710-2015

Bilag 1
_________________________________________________________
Forslaget godkendes idet høringskredsen udvides med dagtilbuds-,
skole- og klubbestyrelser.

Beslutning
Sundheds- og
Velfærdsudvalget
2014-2017 den 2810-2015

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.
Der forelå høringssvar fra Ældrerådet, taget til efterretning.

Fraværende

Ingen
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4. § 18 restpulje - frivilligt socialt arbejde 2015
Sagsnr.: 15/13731
Punkttype

Beslutning

Tema

Sundheds- og Velfærdsudvalget anmodes om at tage beslutning om
anvendelsen af restpuljen i 2015 til frivilligt socialt arbejde.
Sundheds- og Velfærdsudvalget har nedsat et fordelingsudvalg
bestående af formanden for handicaprådet, formanden for ældrerådet
og formanden for Sundheds- og Velfærdsudvalget, som laver en
samlet indstilling til Sundheds- og Velfærdsudvalget.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune afsætter hvert år et beløb til støtte til frivilligt
socialt arbejde efter § 18 i lov om social service. Sundheds- og
Velfærdsudvalget uddeler normalt beløbet en gang om året med
ansøgningsfrist ultimo februar. På mødet den 4. marts 2015 besluttede
udvalget, at det resterende beløb fra ansøgningspuljen skulle udmøntes
i en restpulje sidst på året. Restpuljen udgør 45.800 kr.
Fordelingsudvalget har modtaget ansøgninger fra organisationer,
foreninger og sammenslutninger af initiativtagere til frivilligt socialt
arbejde om tilskud fra restpuljen i 2015. Der har været annonceret i
lokalpressen og på kommunens hjemmeside fra den 4. september og
frem til fristens udløb den 30. september 2015. I forbindelse med
annonceringen blev følgende kriterier fremhævet i forlængelse af de
generelle retningslinjer.
•
Nye initiativer som sætter fokus på forebyggelse og sociale
aktiviteter på Ældre- og Sundhedsområdet
•
Rådgivende foreninger for socialt udsatte, sygdoms- eller
patientforeninger
•
Besøgsvenner fx i forhold til hjemmeboende eller på
plejecentre og botilbud, ledsageordninger, støtte- og
kontaktpersoner på frivillig basis, selvhjælpsgrupper
•
Foreninger til aflastning af pårørende for socialt udsatte,
kontaktsteder, sociale caféer
•
Opstart af frivillige foreninger med et socialt humanitært
formål.
Der er modtaget i alt 6 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på
39.200 kr. Samlet oversigt er vedlagt som bilag 2.
Fordelingsudvalget har afholdt møde den 5. oktober 2015 og har
udarbejdet forslag til tildeling af midler fra restpuljen. Forslaget er
vedlagt som bilag 1. Fordelingsudvalget skriver i forslaget at et
resterende beløb på 14.600 kr. anbefales overført til næste års pulje.
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Jf. Principper for Økonomisk Styring gives adgang til 2 % overførsel
ved mindre forbrug på denne type konti. Der laves en samlet opgørelse
af restbudgettet til overførsel for hver afdeling og der kan maksimalt
overføres 2 pct. af afdelingens nettodriftsbudget. Opgørelsen af
overførselsbeløbet sker automatisk og der kræves ikke en forklaring.
Der kan dermed ikke på forhånd sikres et bestemt overførselsbeløb til
næste års pulje.
På baggrund af fordelingsudvalgets møde kan opstilles følgende
beslutningsforlag:
1. Udvalget godkender fordelingsudvalgets forslag til
fordeling, idet restbeløbet på14.600 kr. fra puljen indgår i
den samlede overførselssag
2. Udvalget beslutter, at det fulde beløb på 45.800 kr. tilføres
kassebeholdningen
3. Udvalget beslutter eventuelle omprioriteringer i forhold til
fordeling, inden for budgettet.
Administrationens
forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Afledte
konsekvenser

-

Økonomi og
finansiering

1)
2)
3)

Beløbet afholdes inden for rammen afsat til frivilligt
socialt arbejde i 2015, idet restbeløbet indgår i den
samlede overførselssag for afdelingen.
Beløbet på 45.800 kr. tilføres kassebeholdningen
Beløbet afholdes inden for rammen afsat til frivilligt
socialt arbejde i 2015

I 2016-2019 er der hvert år afsat 323.263 kr. til §18 frivilligt socialt
arbejde.
Dialog/høring

Ældreråd og handicapråd

Bilag

Fordelingsudvalgets indstilling notat 051015
Samlet oversigt over ansøgninger restpulje 2015

Beslutning
Sundheds- og
Velfærdsudvalget
2014-2017 den 2810-2015
Fraværende

_________________________________________________________
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.
Der forelå høringssvar fra Ældrerådet, taget til efterretning.

Ingen
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Signeret af:

_______________________________
Birgitte A. Rasmussen
Formand

_______________________________
Poul Albrechtsen
Næstformand

_______________________________
Gurli Nielsen
Medlem

_______________________________
Henriette Gedde
Medlem

_______________________________
Olav B. Christensen
Medlem
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Bilag: 3.1. Bilag 1
Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017
Mødedato: 28. oktober 2015 - Kl. 7:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 80600/15

ALLERØD KOMMUNE

Udkast til handicap- og
psykiatripolitik
Allerød Kommune 2016-2019

Allerød Kommune
Error! No text of specified style in
document.
Handicap- og psykiatripolitik

Indholdsfortegnelse

1.
2.
3.
4.
5.

Forord
Indledning
Værdigrundlag
Vision
Indsatsområder:
a.
b.
c.
d.
e.

6.

Forebyggelse og tidlig indsats
Inklusion og tilgængelighed
Overgang fra barn til voksen
Rehabiliterende indsats
Helhedsorienteret og koordineret indsats

Det videre arbejde
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Forord
Allerød Kommunes handicap – og psykiatripolitik er udarbejdet i efteråret 2015 og
afløser kommunens nuværende to politikker på området.
Handicap- og psykiatripolitikken henvender sig til alle borgere i Allerød Kommune:
Borgere, der lever med psykisk sygdom og sårbarhed, borgere der lever med
funktionsnedsættelse, pårørende og borgere der ikke direkte er i fokus i den aktuelle
politik.
Det skyldes, at det er til alle borgeres gavn og glæde, at kommunen bliver mere
tilgængelig i både fysisk, social og kommunikativ forstand.
Allerød Kommunes handicap – og psykiatripolitik er tilstræbt kortfattet og klar i sin
beskrivelse af kommunens vision, værdigrundlag og målsætninger. Handicap- og
psykiatripolitikken er rammesættende og udstikker den overordnede retning, som
Allerød Kommune ønsker, at politikområdet skal bevæge sig i retning af. Handicapog psykiatripolitikken sigter bredt og forpligter alle områder på tværs af kommunen.
Med handicap- og psykiatripolitikken skaber vi en proces, hvor vi må engagere os og
samarbejde om at gøre Allerød Kommune til en foregangskommune i at skabe lige
muligheder for borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og psykisk
sårbarhed.
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Indledning
Den indeværende politiks handicapbegreb er baseret på FN’s miljørelaterede
begreb, hvor der skelnes mellem funktionsnedsættelse og handicap:
”Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk,
intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige
barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med
andre”
(FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap, artikel 1)
Handicap opstår, når der er barrierer i samfundet, som hindrer personer med
funktionsnedsættelse i at have de samme muligheder som andre. Barriererne kan
være manglende fysisk, kommunikativ eller social tilgængelighed. For at minimere
miljørelaterede handicap, skal vi have fokus på samfundets indretning. Som tilføjelse
til ovenstående definition tager Allerød Kommunes handicap – og psykiatripolitik ikke
kun højde for langvarige funktionsnedsættelser i formulering af vores målsætninger,
men medtænker også mennesker, som i perioder kan være ramt af psykisk
sårbarhed i form af f.eks. angst, stress og depression.
Handicap- og psykiatripolitikken omsætter og indarbejder i sit grundlag ’FN's
Konvention om rettigheder for personer med handicap’, som Danmark tiltrådte i
2009. De grundlæggende holdninger, som konventionen bygger på, handler om, at
alle mennesker har værdi, ret til selvbestemmelse, frihed, lige muligheder og skal
sikres så høj grad af uafhængighed som muligt.
Konventionen artikulerer dermed, at borgere med handicap har samme ret til at
træffe egne valg som andre borgere. De inddrages i samfundet og kan forvente
omgivelsernes respekt for lige muligheder og tilgængelighed i samfundslivet.
Handicap- og psykiatripolitikken tager også afsæt i FN's Børnekonvention, herunder
særligt artikel 23, som retter sig mod handicappede børn, samt Salamanca erklæringen, hvor sidstnævnte har stor betydning for arbejdet med inklusion og
specialundervisning.
Inklusionsperspektivet skal sikre fokus på den enkeltes ressourcer og potentialer for
dermed at skabe gode miljøer til at realisere uddannelse og læring for alle.
Den nationale politik på handicapområdet bygger på fire grundprincipper:








Ligebehandlingsprincippet
Alle mennesker skal have lige muligheder for og ret til fuld deltagelse i
samfundslivet
Sektoransvarlighedsprincippet
Alle sektorer i samfundet skal tage deres ansvar for at sikre, at alle
mennesker op lige muligheder
Kompensationsprincippet
Alle mennesker med en funktionsnedsættelse skal kompenseres herfor
enten ved samfundsmæssig tilpasning eller via individuelle løsninger
Solidaritetsprincippet
Alle mennesker skal bidrage til de løsninger, som skal sikre mennesker
med en funktionsnedsættelse lige muligheder
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Værdigrundlag
I Allerød Kommune arbejder vi på alle niveauer med værdigrundlaget:
”Resultater gennem dialog”
Det betyder, at vi gensidigt drøfter og lytter til synspunkter, der kan lede os frem til
de bedste løsninger.
Dialogen, der bærer værdigrundlaget ud i praksis, kendetegnes ved respekt,
åbenhed og troværdighed, som er grundlaget for samarbejdet i Allerød Kommune.




Respekt: Vi respekterer borgernes forskellige udgangspunkter og
medvirker til, at borgerne kender til mulighederne i Allerød Kommune.
Åbenhed: Vi er parate til forandringer og indgår i åben dialog med borgere
og samarbejdspartnere.
Troværdighed: Vi skal have professionel viden om det, vi gør. Vi skal gøre
det, vi siger og sige det, vi gør.

Værdigrundlaget afspejles i den måde, vi arbejder på, i forholdet til borgerne og i
forholdet
til
hinanden.
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Vision
”Allerød Kommune sikrer lige muligheder, rettigheder og forpligtelser for
borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse eller psykisk sårbarhed,
så de kan leve et godt liv på lige fod med andre borgere i samfundet.”
De grundlæggende platforme skal sikre en retning og være toneangivende for den
indsats og de tilbud, der udvikles og etableres. De skal samtidig fungere som
overordnede mål i dagligdagen, mens de helt konkrete mål - dem der skal sikre den
enkeltes gode liv - nødvendigvis må og skal formuleres helt tæt i den aktuelle
kontekst: Her er det essentielt at fokusere på, hvad der er vigtigt og nødvendigt for
den enkelte.
Vores kernebegreb er lighed og anslår den principielle tanke, at målet ikke er at
skabe en række specielt tilrettelagte tilbud, men at handicap- og psykiatripolitikkens
fornemmeste opgave er at skabe rammer for, at mennesker med
funktionsnedsættelser og psykisk sårbarhed kan og vil inkluderes og har samme
muligheder for samfundsdeltagelse. Det gør vi ved at have fokus på følgende
indsatsområder:
a.
b.
c.
d.
e.

Forebyggelse og tidlig indsats
Inklusion og tilgængelighed
Overgang fra barn til voksen
Rehabiliterende indsats
Helhedsorienteret og koordineret indsats

Med ovenstående indsatsområder arbejder Allerød Kommune for at opfylde vores
vision om at skabe lige vilkår for deltagelse i fællesskabet i dialog med borgere og
brugere.
Lige vilkår for deltagelse er de rettigheder og forpligtelser, der er tilknyttet
medborgerskabet. Retten til arbejde, retten til at træffe beslutninger om eget liv,
autonomi og pligten til at bidrage til samfundet er nogle af de forhold, der definerer
medborgerskabet.
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ALLERØD KOMMUNE

Handicap- og psykiatripolitikkens
indsatsområder
Handicap – og psykiatripolitikken tager udgangspunkt i Allerød Kommunes
overordnede mål om at være en attraktiv kommune at bo i. Vi vil sikre, at alle
borgere i kommunen har mulighed for en aktiv hverdag og et godt liv, hvor retten til
selvbestemmelse i forhold til egen livssituation er afgørende parametre for, at det
lykkes. Derfor har vi særlig fokus på, at konsekvenser af funktionsnedsættelse og
psykisk sårbarhed minimeres mest muligt.
Alle indsatser og handlinger på området sker i henhold til gældende lovgivning.1
Det fælleskommunale sundhedssekretariat - Region Hovedstadens ’rammepapir’ af
8. januar 2014 beskriver fælles rammer og målsætninger for kommunerne i
hovedstadsregionen omkring udviklingen af det nære sundhedsvæsen på
psykiatriområdet. Rammepapiret indgår i målsætningerne i denne politik.
Sundhedsaftalen 2015 - 2018 er en samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden
og kommunerne i regionen om de mange borgere, der har brug for en indsats fra
både kommuner, hospitaler og almen praksis. Aftalen skal understøtte, at borgerne
oplever kvalitet, effektivitet og sammenhæng i deres forløb. Sundhedsaftalen er
nyligt revideret og indgår ligeledes i målsætningerne i denne politik.
Endelig tager målsætningerne udgangspunkt i Allerød Kommunes budgetforlig 2016
- 2019.
Allerød Kommune imødekommer ovenstående perspektiver ved i handicap- og
psykiatripolitikken at stille skarpt på fem indsatsområder, som er tværfaglige og hvor
samarbejdet er karakteriseret ved at være sammenhængende og koordinerende.

1

Yderligere information om lovgivning på politikområderne kan findes på borger.dk
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1. Forebyggelse og tidlig indsats
Allerød Kommunes
sundhedspolitik

Tidlig indsats betyder evnen til at handle allerede på spædbarns – eller
barndomsstadiet hos borgeren. Tidlig indsats betyder også at sætte ind så snart
sundheds- eller trivselsproblematikker bliver identificeret i ungdoms – eller
voksenlivet. Det forebyggende arbejde indbefatter forebyggelse af fysiske, psykiske
og mentale aspekter, som har betydning for borgerens sundhed og trivsel.
Allerød Kommune er optaget af, at faglige samarbejdspartnere arbejder på tværs af
alle niveauer. Børn skal opleve sammenhæng og kontinuitet gennem hele
opvæksten, og det skal fortsætte i voksenlivet.

Derfor er målene:
1.1. At tilbyde tidlig og sammenhængende tværfaglig indsats i
forebyggelse af sygdom og for at skabe trivsel
I forhold til håndtering af mistanke om fødselsdepressioner og støtte til børn og
familier, hvor forældrene har psykiske vanskeligheder eller lidelser er den tidlige
indsats altafgørende for at forebygge og skabe trivsel. I vores målgruppe af unge er
en helhedsorienteret indsats med flere aktører vigtig i sikring af en sund
voksentilværelse.2
Tilbuddet Paraplyen udvides med en tidlig indsats på småbørnsområdet. Kommunen
indfører et dialog- og evalueringsredskab, som kan anvendes både i handlingsforløb
og til opfølgning på social støttende indsats med børn og unge.3
Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt kan
forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten skal i hvert enkelt
tilfælde tilrettelægges på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barns eller
den enkelte unges og familiens forhold.
Støtten skal bygge på barnets eller den unges egne ressourcer, og barnets eller den
unges synspunkter skal altid inddrages med passende vægt i overensstemmelse
med alder og modenhed. Barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt
løses i samarbejde med familien og med dennes medvirken.

1.2. At sikre let adgang til rådgivning og støtte
Mange sårbare unge føler det stigmatiserende at tage kontakt til kommunen og
venter derfor i længere tid med at opsøge hjælp. Det skal fortsat være muligt at få
kontakt, rådgivning og støtte på anonym basis.

1.3. At udvikle indsats i forhold til tidlig opsporing af børn og unge
som pårørende
I samarbejde med Region Hovedstaden udvikler vi indsatsen over for børn og unge,
der oplever dødsfald, er pårørende til familiemedlemmer med misbrug og alvorlig
psykisk eller somatisk sygdom.4

2

Rammepapir – det fælleskommunale sundhedssekretariat
Allerød Kommunes budgetforlig 2016 - 2019
4 Sundhedsaftalen 2015 - 2018
3
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1.4. At sikre, at der i Jobcenter Allerød er opmærksomhed på sundhed
og trivsel i møde med borgeren
Med henblik på tidlig indsats i forhold til lettere psykiske vanskeligheder eller lidelser
hos borgerne har vi særlig fokus på at opspore tegn på psykisk sårbarhed og tage
hånd om den så hurtigt og effektivt som muligt.5
Kommunen har særlig fokus på psykisk sårbare unge og borgere med
dobbeltdiagnoser i arbejdet i kommunens rehabiliteringsteam ved eksempelvis at
inddrage særlig viden om misbrug.6

”Sundhed handler ikke kun om
fravær af sygdom, men er også et
spørgsmål om fysisk, psykisk og
socialt velvære.”
(WHO’s sundhedsbegreb)

1.5. At skabe lighed i sundhed
Da psykisk sårbare borgere i højere grad end andre er i risiko for at udvikle
livsstilssygdomme, skal kommunens aktive rolle i sundhedsfremme og forebyggelse
intensiveres. Vi yder en aktiv indsats ved at rådgive og støtte sunde kostvaner,
tilskynde rygestop, skabe opmærksomhed på krop og helbred, samt anspore til
fysisk træning og informere om motionstilbud.7
Vi arbejder med metoder, der retter sig mod at fastholde en god almen
sundhedstilstand for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser8 Samt at
borgere med samtidig psykisk og somatisk sygdom oplever en sammenhængende
og koordineret indsats.9
Vi skal i samarbejde med Region Hovedstaden sikre, at særligt udsatte borgere får
lettere adgang til udredning, behandling og pleje samt lettere adgang til opfølgende
pleje- og behandlingsindsatser efter udskrivelse fra hospital.10

1.5. At forebygge genindlæggelser og tilbagefald
Allerød Kommune udvælger og anvender metoder, der mest effektivt bidrager til at
forebygge tilbagefald, så unødvendige indlæggelser undgås. Det gør vi ved at
etablere et koordinerende samarbejde med Region Hovedstaden og de
praktiserende læger i forebyggelsen af uhensigtsmæssige genindlæggelser.11
Kommunen arbejder for, at der i et samarbejde med de praktiserende læge sker en
systematisk medicingennemgang for borgere i botilbud/opgangsbofælleskaber samt
borgere i eget hjem, som modtager flere lægemidler på én gang.12
Vi skal indgå i samarbejde om at udvikle og implementere nye organisatoriske
modeller for fælles drift, mål og samfinansiering på tværs af kommuner, hospitaler
og praksissektoren med borgeren i centrum.13

5
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Rammepapir – det fælleskommunale sundhedssekretariat
7 Rammepapir – det fælleskommunale sundhedssekretariat
8 Rammepapir – det fælleskommunale sundhedssekretariat
9 Sundhedsaftalen 2015 - 2018
10 Sundhedsaftalen 2015 - 2018
11 Rammepapir – det fælleskommunale sundhedssekretariat
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2. Inklusion og tilgængelighed
Inklusion betyder retten til at deltage i samfundet på lige fod med alle borgere.
Deltagelse i samfundet ved at indgå i sociale fællesskaber, i beskæftigelse og i
kommunale tilbud er altafgørende for at være inkluderet som medborger. Deltagelse
skal på den ene side gøres mulig og tilgængelig, og på den anden side aktivt vælges
og udformes af den enkelte.

Derfor er målene:
2.1. At fremme integrerende opsøgende dialog, udveksling og
samarbejde
I intentionen om lige adgang og lige muligheder arbejder vi for at fremme
integrerende opsøgende dialog, udvikling og samarbejde med offentlige og private
foreninger, erhvervsliv, frivilliggrupper, idrætsforeninger og kulturliv. Det gør vi med
henblik på at skabe kontakt, etablere frugtbare samarbejder, udvikle muligheder for
inklusion af mennesker med forskellige funktionsnedsættelser og nedbryde tabuer.
Udover opsøgende arbejde skal vi også medskabe aktiverende arrangementer.14

2.2. At forbedre tilgængeligheden i det offentlige rum
Allerød Kommune prioriterer og fremmer bedre tilgængelighed i kommunale
bygninger og i det offentlige byrum for alle borgere i kommunen. Det betyder øget
opmærksomhed på behovet for teleslyngeanlæg i kulturhuse, bedre adgang for
svagtseende og gangbesværede i offentlige bygninger mv. Kommunen følger
bygningsreglementets krav om tilgængelighed ved ombygninger og nybyggeri. Det
betyder, at der ved nybyggeri og ved større ombygninger som udgangspunkt skal
etableres handicapadgang til bygningerne. I praksis kan der i eksisterende
ejendomme fortsat være problemer med adgang til toiletter og lignende.

2.3. At benytte tilgængelighedsinstrumenter og tilgængelighedsstandarder
Vi gør brug af tilgængelighedsrevisorer i forbindelse med anlæg af supercykelstier,
hvilket vil sige, at projekterne bliver gennemgået i forhold til tilgængelighed. Det gør
vi på alle større vej - og stiprojekter i kommunen. Derudover udfører vi løbende en
række konkrete forbedringstiltag til fremme af tilgængelighed og udbygger
registreringen af kommunale ejendomme på www.godadgang.dk. Registreringen
fungerer som et prioriteringsværktøj i forhold til den fremtidige indsats. I forbindelse
med lokalplanlægningen fastsættes bestemmelser om tilgængelighed i henhold til
Dansk Standard.

14
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2.4. At sikre dialogen med Handicaprådet og Ældrerådet
Dialog med Handicaprådet og Ældrerådet er afgørende for, at Allerød Kommune er
på forkant med forbedring af tilgængeligheden i kommunen. Derfor etablerer vi et
dialogforum med Handicaprådet og Ældrerådet i forhold til kommunale bygge- og
anlægsprojekter.

2.5. At understøtte psykisk sårbare børn, unge og voksnes inklusion i
almene tilbud

socialstyrelsen.dk

Ved i højere grad at gøre viden og sparring fra kommunernes Pædagogiske
Psykologiske Rådgivning (PPR) og familiecentre tilgængelig for lærere og
pædagoger, som til daglig er i kontakt med børn og unge, forbedrer vi kompetencen
til at understøtte sårbare medborgeres inklusion. Vi anvender desuden eksisterende
effektfulde metoder, f.eks. Socialstyrelsens nationale handleplan om ADHD og
Århus Universitets review, der gennemgår den internationale forskning om inklusion.15

2.6. At borgeren med den fornødne støtte tager ansvar for egen
inklusion
Ved at skabe adgang til uddannelse eller job, egen bolig, en sund privatøkonomi og
styrke borgerens evne til egenomsorg og til at danne eller bevare nære relationer,
hjælper og støtter vi borgeren til at tage ansvar for eget liv. Det giver borgeren
selvstændighed og samtidig mulighed for inklusion i fællesskabet.

2.7. At unge med alvorlig psykiske vanskeligheder kan forblive i
nærmiljø og egen selvstændig bolig.
Vi etablerer udvidede muligheder for støtte og hjælp, således at unge med psykiske
vanskeligheder i højere grad kan forblive i egen bolig, klare sig med støtte og udvikle
kompetencer til selvstændighed.
Vi udvider kapaciteten i opgangsbofællesskabet på Frederiksborgvej, så flere unge
borgere, der bor i egen lejlighed i Allerød, indgår i bofællesskabets nuværende
indsats i fælleslejligheden.16

2.8. Fokus på mindst muligt indgribende foranstaltning
Borgerne skal have mulighed for at leve, bo og klare sig så selvstændigt som muligt
i eget hjem. Vi sikrer, at det er muligt at flytte fra botilbud til egen bolig med støtte.17

15
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3. Overgang fra barn til voksen
Allerød Kommunes
børne- og ungepolitik

At blive lovmæssigt voksen kan være en stor omvæltning for den unge og dennes
familie, idet støttemuligheder og tilbud vurderes og bevilges i henhold til andre dele
af bl.a. serviceloven og andre lovgivninger. Allerød Kommune sikrer, at der i
overgangsperioden fra barn til voksen bliver taget hånd om den unges fremtid på en
betryggende måde. Det sker i tæt og koordineret samarbejde mellem den unge,
familien og de involverede samarbejdsparter og i god tid, så aftaler og ændringer og
evt. nye bevillinger, er på plads, når den unge bliver 18 år.

Derfor er målene:
3.1. At tilbyde rådgivning og støtte, som er individuelt tilpasset
Det skaber tryghed i overgangen fra barn til voksen at have den nødvendige støtte til
at skabe en sammenhængende tilværelse, hvor fokus er på selvstændighed. Vi
tilbyder bl.a. rådgivning på områderne skole, uddannelse og beskæftigelse, bolig,
fritid og sociale ydelser. Derudover støtter vi og styrker samarbejdet med
brugerorganisationer og pårørende.

3.2. At understøtte unges overgang fra barn til voksen
Allerød Kommune sikrer et koordineret samarbejde mellem alle relevante parter
herunder internt i kommunen, ungdomsuddannelser, i forhold til familien, regionen
og almen praksis mfl.
Allerød Kommune bidrager til at sikre en fleksibel overgang fra børne- til
voksenområdet for sårbare unge ved blandt andet at understøtte de unges job- og
uddannelsesmuligheder.18

18
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4. Rehabiliterende indsats
Allerød Kommune sætter fokus på rehabilitering. Vi ser rehabilitering som en
målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem borgeren, pårørende og fagfolk.
Formålet med rehabilitering er, at borgeren, som har (eller er i risiko for at få)
betydelige begrænsninger i sin funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfyldt
liv. Rehabilitering er baseret på borgerens livssituation og mål, som munder ud i en
koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.19
Bedre fysisk og psykisk sundhed betyder større trivsel for den enkelte og har
afgørende betydning for blandt andet stresshåndtering i dagligdagen, familielivet,
indlæringsevnen samt succes med uddannelse og arbejde. Derudover er målet en
indsats, som øger mulighederne for inklusion i samfundet.
Således understøtter den rehabiliterende indsats de øvrige indsatsområder.

Derfor er målene:
4.1. Inklusion og fastholdelse på arbejdsmarkedet.
Kommunen yder rådgivning til virksomheder, der ansætter borgere med fysiske
funktionsnedsættelser og psykiske lidelser. Rådgivningen understøtter, at den
enkelte virksomhed kan etablere og opretholde et ansættelsesforhold, herunder
formidling af mulighederne for rimelig tilpasning af arbejdspladsen. For mennesker
med psykiske lidelser sker dette blandt andet ved mentorordninger.
Indsatsen kan varetages i et partnerskab mellem flere kommuner og organisationer i
civilsamfundet f.eks. gennem patient - og pårørendeforeninger.20

4.2. At have fokus
rehabiliteringen

på

en

koordinerende

sagsbehandling

i

For de borgere, der modtager støtte og behandling fra psykiatri-, misbrugs- og
beskæftigelsesområdet samtidigt, er det vigtigt at sikre en sammenhængende og
koordineret sagsbehandling21 Allerød Kommune bidrager til at understøtte
sammenhæng og samarbejde på tværs af sektorer i indsatsen for borgere med
psykiske lidelser ved styrket samarbejde om brug af/henvisning til kommunale tilbud.22
I 2017 etableres en yderligere indsats for at få borgere, der er på offentlig
forsørgelse i arbejde.23
Vi vil have fokus på at omlægge en del af vores individuelle støttetilbud og tilbyde
flere gruppebaserede støtteforløb fremfor individuelle støtteforløb, som en base for
træning og udvikling i samspil med andre.24

19

Hvidbog om rehabilitering, Marselisborg Centret 2004
Rammepapir – det fælleskommunale sundhedssekretariat
21 Rammepapir – det fælleskommunale sundhedssekretariat
22 Gælder alle former for funktionsnedsættelser
23 Allerød kommunes Budgetforlig 2016 - 2019
24 Allerød kommunes Budgetforlig 2016 - 2019
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4.3 At arbejde for individuelle og fleksible løsninger
For at sikre fleksible tilbud med den nødvendige omstillingsparathed og individuelle
løsninger, som kan håndtere skiftende behov og efterspørgsel på det specialiserede
sociale område, skal vi sikre udvikling af nye former for tilbud, som tilgodeser både
behov og økonomi. Dette vil vi samarbejde med andre kommuner om.25
Den psykosociale og rehabiliterende indsats skal således være fleksibel og
tilgængelig. Det skal være nemt at få kontakt med kommunen, når der er brug for
hjælp og hjælp skal kunne iværksættes hurtigt. I Allerød Kommune vil vi fortsat
udvikle på et fleksibelt system, som gør det muligt hurtigt at justere støtten i forhold
til behovet. På baggrund af en faglig vurdering, skal hjælp til akutte situationer eller
midlertidigt forværrede perioder kunne træde i kraft når behovet er der.

4.4. At indgå i samarbejde med andre kommuner og Region
Hovedstaden om at implementere forløbsprogrammet for mennesker
med psykiske lidelser
Et forløbsprogram beskriver rammerne for den indsats og den koordination, der skal
igangsættes for en given målgruppe på tværs af region og kommuner. Den
generiske model er et arbejdsredskab, der skal give inspiration til at udarbejde,
implementere og følge op på forløbsprogrammer i kommuner og regioner. Formålet
med forløbsprogrammer er: (1) at sikre sammenhængende og koordinerede forløb
for mennesker med psykiske lidelser på tværs af sektorer og forvaltningsområde, (2)
høj faglig kvalitet i den samlede indsats, (3) hensigtsmæssig ressourceudnyttelse og
(4) inddragelse af borgere og pårørende.26

25
26

Allerød kommunes Budgetforlig 2016 - 2019
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5. Helhedsorienteret og koordineret indsats
En koordineret indsats er som ufravigelig arbejdsmetode gennemgående i de fire
første indsatsområder. Den helhedsorienterede og koordinerede indsats skal derfor
præciseres her.
En koordineret sagsbehandling har til formål at sikre en samordning af de faglige
tiltag både indholdsmæssigt og tidsmæssigt med udgangspunkt i de opstillede mål,
så indsatsen udgør en helhed og retter sig mod borgerens samlede situation. Den
skal være med til at sikre, at der sker en udveksling af information, fælles
planlægning og samarbejde.

Derfor er målene:
5.1. At etablere et helhedssyn på børneområdet
De opgaver og tilbud, der omfatter børn, unge og deres familier, udføres i
samarbejde med forældrene og på en sådan måde, at det fremmer børns og unges
udvikling, trivsel og selvstændighed. Dette gælder både ved udførelsen af det
generelle og forebyggende arbejde og ved den målrettede indsats over for børn og
unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med et andet særligt behov
for støtte.
Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at
sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling,
sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten ydes ud fra
en helhedsbetragtning, der omfatter barnets udvikling og adfærd, familieforhold,
skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber og andre relevante
forhold.

5.2. At borgeren oplever at modtage en helhedsorienteret og
koordineret indsats
Det betyder at borgeren ved, hvad der skal foregå, ved hvem der gør hvad og
hvornår, og oplever at indsatsen tager udgangspunkt i ens egen livssituation.
Medarbejderen, som har den første kontakt, sikrer at der skabes helhedsorientering i
indsatsen.
Det betyder, at medarbejderen vurderer, hvilke andre samarbejdspartnere, der skal
inddrages, at der udpeges en koordinerede sagsbehandler ved behov, at der er
klarhed for både borger og samarbejdspartner over, hvem der gør hvad og hvornår
og i hvilken retning der arbejdes.
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5.3. At medinddrage
Allerød Kommune vil fortsat arbejde med at udvikle og implementere metoder, der
systematisk inddrager pårørende, netværk mv. i arbejdet med borgeres
rehabiliteringsforløb i det omfang borgeren ønsker det.27

5.3. At videreudvikle vores egen åben-dialog model
Vi arbejder med et helt tæt dialogisk samarbejde mellem sagsbehandler,
støtteperson og borger samt relevante pårørende. Dette trekant-samarbejde er
grundstenen i støtteindsatsen. Der i er overensstemmelse mellem lovgivningens
krav og borgerens eget ønske om målrettethed i den rehabiliterende indsats et reelt
ønske om, at indsatsen bliver så lidt indgribende og så effektiv som mulig. Et meget
vigtigt aspekt er forståelse for den enkeltes situation og ønsker for sit liv. Inddragelse
af borgerens hjemlige netværk er en stærk og værdifuld medspillende faktor.

27
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Det videre arbejde
Handicap- og psykiatripolitikken integreres i det daglige arbejde i både byrådet,
Forvaltningen og handicaprådet. Indeværende politik afføder konkrete handleplaner,
konkrete målsætninger og evalueringer, som kommunens ledere på områderne har
ansvaret for at arbejde videre med i dens løbeperiode.
Status på indsatsområderne behandles årligt på møder i handicaprådet og i
relevante politiske fagudvalg. Handicap- og psykiatripolitikken drøftes samtidig på
årlige dialogmøder mellem handicaprådet og de relevante politiske fagudvalg.
Byrådet og Forvaltningen tager højde for den dynamiske proces, der ligger i
politikudvikling, som kontinuerligt fordrer nye kommunale indsatser. Derfor skal der
være fokus på at få implementeret nyere rammepapirer og sundhedsaftaler fra
Region Hovedstaden i udvikling af indsatser og målsætninger.
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Allerød Kommune

NOTAT

Sekretariat
Allerød Rådhus
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Tlf: 48 100 100
kommunen@alleroed.dk
www.alleroed.dk

Fordelingsudvalgets forslag til fordeling af restpuljemidlerne
efter § 18 til frivillige sociale foreninger efter serviceloven i 2015.
Fordelingsudvalget har på mødet den 5. oktober 2015 behandlet de
indkomne ansøgninger til Allerød Kommunes restpulje afsat til
frivillige sociale organisationer efter § 18 i serviceloven.

Dato: 5. oktober 2015

Sagsnr.
Sagsbehandler:
mies
Direkte telefon: 178

Fordelingsudvalget gennemgik på mødet de indkomne ansøgninger
med kort opsummering af de særskilt annoncerede prioriteringer.







Nye initiativer som sætter fokus på forebyggelse og sociale
aktiviteter på Ældre- og Sundhedsområdet
Rådgivende foreninger for socialt udsatte, sygdoms- eller
patientforeninger
Besøgsvenner fx i forhold til hjemmeboende eller på
plejecentre og botilbud, ledsageordninger, støtte- og
kontaktpersoner på frivillig basis, selvhjælpsgrupper
Foreninger til aflastning af pårørende for socialt udsatte,
kontaktsteder, sociale caféer
Opstart af frivillige foreninger med et socialt humanitært
formål.

Fordelingsudvalget er, på baggrund af drøftelserne, kommet frem til
følgende forslag til fordeling jf. tabellen.
Foreningsnavn

Ansøgningsformål

Allerød
Førtidspensionister

Allerød Førtidspensionister, der søges til
et særskilt julearrangement for
foreningens medlemmer fx med bowling
og spisning som et socialt arrangement.
Der er mange resursesvage medlemmer,
som stort set ikke har andet netværk end
foreningen.
Engholms Lokalvenner søger til
afholdelse af en tur for beboere med
frokost herunder med henblik på at
skabe en anden oplevelse i hverdagen.
Samt at fortsætte med at lave
underholdning om søndage, hvor vi også
prøver at få dem med fra grøn gang
(demensafsnittet).

Engholms
Lokalvenner

Indstilling i kr.
5.000

12.000

Rampelyset

Schleroseforeningens lokalafdeling
Nordsjælland Vest
Netværksgruppe
Allerød

FBU Hovedstaden

DHF - Furesø,
Allerød, Balllerup,
Hørsholm og
Rudersdal afd.

Rampelyset er foreningen for
førtidspensionister, hvor en række er
blevet alderspensionister, da de har
været med fra starten af foreningen. Der
gøres meget ud af det sociale for de
enlige, såsom spisning og hjælp med
mindre opgaver som kørsel og praktiske
gøremål. Der er jubilæum i 2015 og der
søges til markering af dette. Derudover
søges til foredragsholder og til indkøb af
symaskine til foreningens aktiviteter.
Netværksgruppen er startet den 19. maj
2014 i Allerød. Der er fokus på
udveksling af erfaringer om medicinering,
kost, træning og hverdagens
udfordringer med indlæg og foredrag.
Der er 13 personer i gruppen og
møderne afholdes på Kirkehavegaard.
FBU's formål er at samle, støtte og
rådgive forældre, hvis børn og unge
modtager eller har modtaget særlig
støtte efter Serviceloven herunder
anbringelse udenfor hjemmet. Der søges
til udflugter, erfaringsudveksling, julefest
og lignende. Fælles oplevelser
Der søges støtte til et oplysende
foredrag åbent for alle i anledning af
Dansk Handicap Forbunds 90 års
jubilæum. Arrangementet afholdes den
4. november kl. 19.00 i Birkerød og vil
sætte fokus på udviklingen i den danske
handicaphistorie i de sidste 100 år. Der
annonceres i de 5 kommuners
lokalaviser.

Samlet bevillingsbeløb

10.000

4.200

0

0

31.200

Fordelingsudvalgets opgave er at sikre, at midlerne anvendes til reel
understøttelse af det frivillige foreningsarbejde. Derfor indstiller
Fordelingsudvalgt også, at det resterende beløb på 14.600 kr.
overføres til næste års § 18 pulje til frivilligt socialt arbejde.
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Side 1

Budget restpuljen 2015 45.800 kr.

Nr.

Dato

Ansøger

Allerød
Førtidspensionister
(AFPN)

Samlet oversigt for restpuljen 2015.xls bilag til SVU

Hjemmehørende

Beløb søgt
2015 i kr.

Bevilling
/afslag 2015 i
kr.

Formål aktivitet

Beløb ansøgt i
restpulje 2015 kr.

Vurdering

Bemærkning/økonomiske forhold

Indstilling

Allerød

18.000,00

10.000,00

Allerød Førtidspensionister, der søges til
et særskilt julearrangement for
foreningens medlemmer i forbindelse
med et socialt arrangement. Der er en
mange resursesvage medlemmer som
stort set ikke har andet netværk end
foreningen.

5.000,00

Inden for retningslinjerne af § 18. Det
kan dog diskuteres ift. vejledningen
for tilskuddet i restpuljen om
arrangementer skal have tilskud

5.000,00

1

9. sep

2

13. sep Engholms Lokalvenner

Allerød

40.000,00

10.000,00

Engholms Lokalvenner søger til
afholdelse af en tur for beboere med
frokost herunder med henblik på at
skabe en anden oplevelse i hverdagen.
Samt at fortsætte med at lave
underholdning om søndage, hvor vi
også prøver at få dem med fra grøn
gang (demensafsnittet).

12.000,00

Inden for retningslinjerne af § 18.
Lokal venskabsforening omkring
plejecentret Engholm.

12.000,00

3

21. sep Rampelyset

Allerød

15.000,00

10.000,00

Rampelyset er foreningen for
førtidspensionister, hvor en række er
blevet alderspensionister .Der gøres
meget ud af det sociale for de enlige
såsom spisning og hjælp med mindre
opgaver som kørsel og praktiske
gøremål. Der søges til aktivitet og
foredragsholder samt indkøb af
symaskine til aktiviteter i foreningen og i
forbindelse med jubilæum.

10.000,00

Inden for retningslinjerne af § 18.

10.000,00

4

29. sep Schleroseforeningens
lokalafdeling
Nordsjælland Vest
Netværksgruppe
Allerød

Allerød

-

-

Netværksgruppen er startet den 19. maj
2014 i Allerød. Der er fokus på
udveksling af erfaringer om
medicinering, kost, træning og
hverdagens udfordringer med indlæg og
foredrag. Der er 13 personer i gruppen
og møderne afholdes på
Kirkehavegaard.

4.200,00

Inden for retningslinjerne af § 18.

4.200,00

5

29. sep FBU Hovedstaden

Rødovre

-

-

FBU's formål er at samle, støtte og
rådgive forældre, hvis børn og unge
modtager eller har modtaget særlig
støtte efter Serviceloven herunder
anbringelse udenfor hjemmet. Der
søges til udflugter, erfaringsudveksling,
julefest og lignende. Fælles oplevelser

5.000,00

Inden for retningslinjerne af § 18.

Ikke hjemmehørende i Allerød
Kommune - jf. kriterierne.

0,00

6

30. sep DHF - Furesø, Allerød,
Balllerup, Hørsholm og
Rudersdal afd.

Farum

-

-

Der søges støtte til et oplysende
foredrag åbent for alle i anledning af
Dansk Handicap Forbunds 90 års
jubilæum. Arrangementet afholdes den
4. november kl. 19.00 og vil sætte fokus
på udviklingen i den danske
handicaphistorie i de sidste 100 år. Der
annonceres åbent i de 5 kommuners
lokalaviser.

3.000,00

Inden for retningslinjerne af § 18.

Næstformand bosat i Allerød.
Arrangementet afholdes i Birkerød.

0,00

Total ansøgt restpulje 2015
Difference

39.200,00

Fordelingsudvalgets indstilling til restpuljen pr. 5. oktober 2015

Total indstillet

31.200,00

14.600,00

