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Dagsorden for møde i Det midlertidige udvalg vedr. sikrede 
Institutioner, tirsdag den 9. juni 2009 kl. 14.00-16.00 i 
Regionshuset i Viborg, lokale F3. 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 13. maj 2009-06-02 
 
3. Gennemgang af udkast til afsnit 2, konklusioner og anbefalinger 
Skal anbefalingerne prioriteres? 
Nyt: 
I indledningen til anbefalingerne peges på behovet for evidens og 
forskning på området. 
Ad 2.3: anbefalingen om at anvende videokonferencer er blevet 
strammet lidt op 
Ad 2.4: afsnittet er blevet indledt med mere begrundelse for 
anbefalingen 
Ad 2.7: på sidste møde ønskede udvalget, at det blev bemærket, at 
der i tilfælde af, at afdelingen i Grenå fik nye lokaler, skulle ske en 
vurdering af, hvad bygningerne herefter kunne anvendes til. Det er 
efterfølgende blevet oplyst, at det er Grenå Kommune, der ejer 
huset, hvorfor det vel ikke skal medtages? 
 
4. Gennemgang af udkast til betænkning, afsnit 3 – 9 
Nyt: 
Afsnittene er blevet gennemskrevet i overensstemmelse med 
beslutningerne i møderne. Bemærk, at afsnittene har ændrede 
numre, efter at afsnittet om konklusioner og anbefalinger er blevet 
rykket frem. 
6.5: nyt afsnit om effektevaluering af ungdomssanktionen  
7.2.2: sidste afsnit er nyt. Det foreslås, at det skal vurderes, om der, 
når de nye pladser er etableret, vil være grundlag for at bygge en 
fælles skole på Dalstrup.  
7.8.2: på sidste møde ønskede udvalget et øjebliksbillede af, 
hvorledes arbejdet med handleplaner ser ud i de 19 kommuner i 
Region Midtjylland på vore to institutioner. 
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Det viser sig, at den 19. maj var der ingen unge fra de 19 kommuner 
på Koglen, og på Grenen var der 4 unge fra to kommuner, nemlig 
Århus og Norddjurs. Århus Kommune har udarbejdet handleplaner 
efter reglerne. Da materialet er så spinkelt, foreslås det, at der ikke i 
regionen tages et fælles initiativ, men at evt’e problemer håndteres 
individuelt. 
 
5. Godkendelse af bilagsafsnit  
 
 
6. Drøftelse og overordnet godkendelse af udkast til brev til Danske   
    Regioner 
Det foreslås, at brevet bliver et følgebrev til betænkningen, når den i 
endelig form udsendes efter godkendelse i Regionsrådet. 
 
 
7. Hvilke sager skal efterfølgende forelægges Regionsrådet som følge 
af betænkningen: 
En anlægssag til en ny afdeling til Grenen, Grenå, skal behandles 
efter de alm. regler i Forretningsudvalg og Regionsråd 
Da de øvrige anbefalinger ikke indeholder egentlige politiske 
beslutningstemaer, foreslås det, at Regionsrådet  efter en periode 
bliver orienteret om forløbet af de tiltag, der er sat fokus på, dvs 
- pladskapaciteten 
- etablering af samråd 
- samarbejde med psykiatri og rusmiddelbehandling 
- oprettelse af kompetencecentre 
- kvalitetsarbejdet 
- kommunesamarbejdet, herunder handleplanerne 
- medarbejdernes kompetenceudvikling 

 
 
8.  Den videre proces 
Efter mødet bliver de sidste rettelser indarbejdet og resumeet bliver 
skrevet. 
 Materialet kan udsendes til medlemmerne til kommentar 
Sagen behandles i Forretningsudvalget den 1. september, på 
Regionsrådets temamøde den 21. september og på Regionsrådets 
ordinære møde den 23. september, hvorefter betænkningen bliver 
trykt og udsendt. 
  
9. Evt. 
Venlig hilsen 
 
Janne Spiegelhauer 
Specialkonsulent 
 
 



 

Side 3

 
 


