Udviklingsrådet i Midtjylland
PRESSEMEDDELELSE

Udviklingsrådets redegørelse for 2007
Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådet i Midtjylland har d. 30. april 2008 indsendt redegørelse for
2007 til Velfærdsministeriet og Undervisningsministeriet vedrørende udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet.
Udviklingsrådets redegørelse bygger på de 19 midtjyske kommuners og Region Midtjyllands
redegørelser til Udviklingsrådet.
Den første af tre planlagte redegørelser er nu offentliggjort. Udviklingsrådets redegørelse kan
findes på hjemmesiden:

www.statsforvaltning.dk/udviklingsråd-rådetsredegørelse

Formand for Udviklingsrådet Midtjylland, rådmand Gert Bjerregård fra Århus Kommune, udtaler
- Udviklingsrådet peger i sin første redegørelse på en række tendenser inden for det sociale
område og specialundervisningsområdet, som Rådet mener det er vigtigt at være opmærksom
på. Vi har i redegørelsen trukket en række særlige fokusområder frem, som Rådet på forskellig
vis vil sætte fokus på frem til næste redegørelse, siger Gert Bjerregaard.
- F.eks. er det helt tydeligt, at flere og flere mennesker får brug for ydelser på det sociale område og specialundervisningsområdet.
- Jeg ser også en tendens til, at kommunerne specielt på børne- og ungeområdet er i fuld gang
med at videreudvikle en bred vifte af tilbud – specielt med fokus på de forebyggende foranstaltninger.

Gert Bjerregaard pointerer også, at Udviklingsrådet i sit første år har været inde i en opstartsfase, hvor man har haft mange nye opgaver at forholde sig til, hvilket også har præget arbejdet med redegørelsen.
Udviklingsrådet i Midtjylland konstaterer bl.a. i sin redegørelse om udviklingen i 2007:
-

At de midtjyske kommuner kun i begrænset omfang har gjort brug af specialrådgivning
fra den nationale VIdens- og SpecialrådgivningsOrganisation (VISO). VISO blev i forbindelse med kommunalreformen nedsat til at skulle levere den viden, der før reformen
var forankret i amterne.

-

At samarbejdet mellem de midtjyske kommuner og Region Midtjylland omkring indgåelse af rammeaftalerne på det sociale område og specialundervisningsområdet ifølge de
midtjyske kommuners opfattelse overordnet er forløbet godt.

-

At kommunerne på børne- og ungeområdet tilkendegiver at have stor fokus på den forebyggende indsats. Især med hensyn til unge med sårbare familieforhold, mange skoleforsømmelser og ujævn døgnrytme er kommunerne aktive for at finde lokale løsninger.

-

At det eneste tilbud til døve og tunghøre børn i Midtjylland muligvis må nedlægges, fordi børnene i højere grad sendes til de lands- og landsdelsdækkende institutioner i Nordjylland og Syddanmark. Udviklingsrådet opfordrer ministerierne til at overveje etablering af landsdelsdækkende tilbud i Midtjylland.

-

At der i Midtjylland er 28 handicappede under 50-årige, som bor på almindelige plejehjem for ældre. Der er dog ikke i forbindelse med de kommunale redegørelsen spurgt til
årsagerne. Udviklingsrådet vil derfor kontakte de enkelte kommuner og drøfte forholdene.

-

At der i Midtjylland er 292 voksne, som venter på at få et botilbud. Udviklingsrådet har
opfordret kommuner og Regionen til sammen at finde løsninger, så der kan etableres
egnede boliger. Udviklingsrådet har også overfor Velfærdsministeriet tilkendegivet, at
der bør ses på, hvordan der kan etableres boliger, som de handicappede kan betale og
samtidig have et rimeligt rådighedsbeløb.

-

At der i de midtjyske kommunerne er fokus på den nye ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov, som kom i gang i skoleåret 2007/2008. I efteråret 2007 havde 12
af de 19 kommuner igangsat undervisningsforløb for i alt 120 elever.

-

At strukturreformens overflytning af institutioner mellem amter og henholdsvis kommuner og region – og kommunernes indberetninger til CIAS – betyder, at Udviklingsrådet ikke har noget klart talmæssigt billede af udviklingsretninger på de forskellige ydelsesområder.

Udviklingsrådets redegørelse har fokus på de områder, der berøres af kommunalreformen,
bl.a. de områder, hvor amterne indtil reformens ikrafttræden har haft et myndigheds-, forsynings- og finansieringsansvar. Udviklingsrådets redegørelse vil indgå i Velfærdsministerens og
Undervisningsministerens årlige redegørelse til Folketinget om udviklingen på områderne.
Udviklingsrådet i Midtjylland er sammensat af 19 repræsentanter for de midtjyske kommuner,
fire repræsentanter for Region Midtjylland og 12 repræsentanter for brugerorganisationerne i
Midtjylland. Brugerrepræsentanterne kommer fra:

Landsforeningen LEV, udpeget af DH
Dansk Handicapforbund, udpeget af DH
Danmarks Psoreasisforening, udpeget af DH
Hjerneskadeforeningen udpeget af DH
Skole og Samfund
Landsforeningen Bedre Psykiatri
Landsforeningen Autisme
Landsforeningen SIND
Forældre Landsforeningen
Sammenslutningen af Nærudvalg
Ordblinde og Dysleksiforeningen i Danmark
Sammenslutningen af væresteder

Spørgsmål vedrørende denne pressemeddelelse kan rettes til:
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Næstformand Niels Rasmussen
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