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Fra administrationen deltager koncerndirektøren med særligt ansvar
for psykiatri-, social og specialundervisningsområdet, direktøren for
Psykiatri og Social, socialdirektøren i Psykiatri og Social samt en kontorchef i Sundhedsplanlægning.
Der kan være yderligere ad hoc deltagelse fra administrationen, lige
som udvalget kan invitere andre personer, herunder andre regionsrådsmedlemmer, til at deltage, når det er ønskeligt af hensyn til en
sags oplysning.
Udvalgets formål
Udvalget har som overordnet formål at følge udviklingen på psykiatriog socialområdet.
Udvalget skal gennem sin virksomhed bidrage til at styrke den politiske beslutningsproces i forhold til sager, der skal behandles i forretningsudvalget. De sager som forretningsudvalget skal behandle på
psykiatri- og socialområdet, forudsættes således forinden at have
været drøftet i det rådgivende udvalg.
Udvalgets opgave
Udvalget skal udover drøftelse af sager til forretningsudvalget generelt følge udviklingstendenser og udfordringsopgaver på psykiatriområdet og det specialiserede socialområde. Det vil blandt andet være i
forhold til drøftelser af aktuelle sager og temaer, f.eks. arbejdet med
Psykiatriplanen og den Sociale Strategi, hvor administrationen bidrager med oplæg.
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Samarbejdet med bruger- og pårørendeorganisationer og frivillige på
såvel psykiatri- som på socialområdet vil desuden være et af de temaer, som udvalget skal have opmærksomhed på.
Udvalget forventes at følge og bidrage til løsningen af en række opgaver indenfor psykiatri- og socialområdet, herunder:
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Følge arbejdet med at implementere den nuværende psykiatriplan
for Region Midtjylland,
Forberede og bidrage til udarbejdelsen af en ny psykiatriplan for
Region Midtjylland gældende fra 2017,
Følge udflytningen til DNV og DNU,
Medvirke til en styrkelse af samarbejdet med patienter og pårørende, blandt andet ud fra en ide om at patienten er hovedaktør i
eget liv,
Følge arbejdet med udrednings- og behandlingsretten,
Medvirke til at sætte fokus på arbejdet med at sikre og højne kvaliteten i sundhedsvæsenet – dels på tværs af sektorer, dels mellem det somatiske og den psykiatriske del af sundhedsvæsenet,
Følge arbejdet med implementering af Social Strategi for Region
Midtjylland, herunder løbende status på arbejdet med handleplanen,
Forberede og bidrage til udarbejdelsen af en eventuel ny social
strategi for Region Midtjylland gældende fra 2017,
Følge udviklingen på det regionalt specialiserede socialområde
samt kvalificere den regionale indsats på det specialiserede socialområde.

Herudover skal det rådgivende udvalg løbende orienteres om kommunesamarbejdet i relation til udarbejdelse af rammeaftale på det
sociale område. Administrationen vil desuden løbende holde udvalget
orienteret om belægningen på regionens specialområder, herunder
den aktuelle belægning på de enkelte regionalt drevne sociale tilbud.
Udvalget forventes at følge udspillet fra regeringens psykiatriudvalg,
og løbende forholde sig til de anbefalinger, som indgår i handlingsplanen.
Udvalget skal årligt i henhold til den lokale sundhedsaftale med Silkeborg Kommune afholde et fællesmøde med socialudvalget i Silkeborg
Kommune samt et fællesmøde med socialudvalget i Aarhus Kommune. Formålet med disse fællesmøder er at styrke dialogen og samarbejdet mellem parterne.
Udvalgets arbejdsform
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af regionsrådet vedtagne standardforretningsorden for særlige udvalg.
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I udvalget skal det være muligt for både medlemmer og administration at komme med idéer og forslag, der kan drøftes i en uformel tone,
inden der eventuelt arbejdes videre med forslagene.
Udvalget kan afholde møder på de regionalt drevne sociale tilbud og
på behandlingspsykiatriens matrikler, hvor der i den forbindelse kan
gives en kort introduktion og eventuelt en valgfri rundvisning i forbindelse med mødets afholdelse.
Udvalget beslutter, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes.
Udvalget forudsættes i den forbindelse at tilpasse sin mødeplan i forhold til forretningsudvalgets møder.
Udvalget afgiver anbefalinger vedrørende sager, der skal behandles i
forretningsudvalget og kan anmode om yderligere oplysning vedrørende et dagsordenpunkt, før det går videre i den politiske behandlingsproces.
Udvalgets mødedagsorden opdeles i to dele. Første del vedrører sager, der er optaget på forretningsudvalgets dagsorden.
Anden del vedrører ”øvrige sager”, der er undervejs til politisk behandling i forretningsudvalg og regionsråd, orienteringssager, temadrøftelser, interne og eksterne oplæg mv.
Eksterne oplæg kan behandles før forretningsudvalgets dagsorden,
hvis det er mest hensigtsmæssigt.
Udvalgets medlemmer har ved henvendelse til Regionssekretariatet
adgang til at få optaget sager på dagsordenen under ”øvrige sager”.
Udvalget afholder et årligt fællesmøde med udvalget vedrørende nære sundhedstilbud.
Udvalgets afrapportering
Referater fra udvalgets møder fremsendes til regionsrådets medlemmer inden førstkommende møde i forretningsudvalget. Udvalgets
dagsordener og referater offentliggøres – med de begrænsninger, der
følger af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt – på Region
Midtjyllands hjemmeside. Endvidere forelægges udvalgets overvejelser og anbefalinger, der kan støtte regionsrådets drøftelser og beslutninger, løbende for forretningsudvalget.
Sekretariatsbetjening
Psykiatri- og socialudvalget sekretariatsbetjenes af Regionssekretariatet.
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