Høringssvar
Indberetning til udviklingsstrategien i rammeaftale 2017
Pkt. 1.1
Holstebro Handicapråd stiller spørgsmål ved, om der er fuldstændig
overensstemmelse mellem behov og udbud på voksenområdet.
Der har f.eks. været drøftelser i forbindelse med udvikling af den nye strategi
på det specialiserede socialområde, eksempelvis kan nævnes behovet for
mere tværkommunalt samarbejde om udvikling og drift af tilbud.
Pkt. 1.2 vedr. Børne- og ungeområdet, der omfatter børn og unge i alderen i
0-17 år.
Rådet savner kommentarer til dette punkt, i det der er scoret 3-4. Hvor i
opleves problematikkerne?
Pkt. 2 og 3
Ifølge
skemaet
anvender
Holstebro
Kommune
regionens
kommunikationscentre og de landdækkende funktioner i begrænset omfang.
Hvad ligger der til grund for dette?
Pkt. 3.b – sikrede afdelinger
Ifølge besvarelsen er Holstebro Kommune delvist enig i de opsatte spørgsmål
vedr. Koglen. Hvad ligger til grund for den besvarelse, og hvilke muligheder er
der for at ændre på det?
Ifølge besvarelsen er Holstebro Kommune delvist uenig i de opsatte
spørgsmål vedr. Grenen. Hvad ligger der til grund for besvarelsen, og hvilke
muligheder er der for at ændre på det?
Handicaprådets bekymring er, om Holstebro Kommune får det tilbud der
betales for?
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Pkt. 4, 5 og 6
Der er planer om etablering af nye tilbud på voksenområdet, herunder
kommunens etablering af forebyggende foranstaltninger, ligesom
kommunens oplevelser af tendenser og bevægelser er beskrevet. Alt
sammen inden for voksenområdet. I materialet er det ikke beskrevet hvilke
planer, der er på børneområdet.
Men set ud fra en sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv er det
hensigtsmæssigt at der etableres indsatser på børneområdet. Der er evidens
for at en tidlig indsats ofte også medfører en mindre indgribende indsats.
Hvilke tanker er der i forhold til børneområdet?
Da det opleves at den vedtagne takststruktur kan være en udfordring, er det
rådets anbefaling, at der aftales en ensartet takststruktur på området.




De politiske medlemmer af Rådet tager et generelt forbehold
De administrative medlemmer af Rådet tager forbehold.

På rådet vegne
Den 24. februar .2016
Anne Lise Slyk
Formand
Holstebro Handicapråd

Side 2

