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Referat fra møde i Det midlertidige udvalg vedr. sikrede
Institutioner den 9. juni 2009.
Deltagere:
Fra Regionsrådet: Anna Marie Touborg, Poul Dahl, Anders Kühnau,
Bodil Jensen, Gert Schou, Bent Ove Pedersen og Ove Kent Jørgensen
Fra administrationen. Charlotte Rosenkrantz Josefsen. Ingemann
Horsager Nielsen og Janne Spiegelhauer (referent)
Anna Marie Touborg orienterede indledningsvist om besøg af
Folketingets Socialudvalg på Grenen den 8. juni.
Socialudvalget besøgte afdelingerne i Glesborg og Dalstrup, hvor de
bl.a. blev orienterede om nogle af de problemstillinger, der er drøftet
i udvalget.
Socialudvalget udviste stor interesse og spørgelyst for området.
Ad pkt. 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
Ad pkt. 2: Godkendelse af referat fra møde den 13. maj 2009.
Referatet blev godkendt
Ad pkt. 3: Gennemgang af udkast til afsnit 2, konklusioner og
anbefalinger.
Det blev besluttet, at anbefalingerne ikke skal prioriteres i udvalget.
Afsnittet blev godkendt med nogle få redaktionelle rettelser.

Side 1

Ad pkt. 4: Gennemgang af udkast til afsnit 3-9.
Afsnittene blev gennemgået i kronologisk orden.
De nye tilføjelser om effektevaluering af Ungdomssanktionen og evt. samlet skole i Dalstrup
blev godkendt.
Det blev på baggrund af det oplyste om den aktuelle situation på de to institutioner besluttet,
at der ikke tages et særligt initiativ i forhold til kommunerne i regionen vedr. de kommunale
handleplaner og koordinatorer.
Afsnit 3-9 blev godkendt med enkelte redaktionelle rettelser.
Der blev på mødet uddelt et kort notat samt resume af den nyligt offentliggjorte
evalueringsrapport fra Servicestyrelsen om ” Forstærket indsats over for unge på sikrede
institutioner”.
Rapportens konklusioner understøtter de anbefalinger, som udvalget er nået frem til.
Det blev aftalt, at udvalgets medlemmer kan rekvirere rapporten hos undertegnede.
Ad pkt. 5: Godkendelse af bilagsafsnit.
Bilagsafsnittet blev godkendt
Ad pkt. 6: Drøftelse og overordnet godkendelse af udkast til brev til Danske Regioner.
Brevet blev med få skærpelser overordnet godkendt. Der vil blive medtaget en henvisning til
evalueringen af de unge på de sikrede institutioner. Brevet bliver et følgebrev til betænkningen
til Danske Regioner, efter godkendelse i Regionsrådet.
Ad pkt. 7: Hvilke sager skal efterfølgende forelægges Regionsrådet som følge af
betænkningen.
Udvalget er enige om, at en anlægssag til en ny afdeling på Grenen, Grenå, skal behandles
efter de alm. regler i Forretningsudvalg og Regionsråd.
De øvrige tiltag, som udvalget har sat fokus på, skal følges op i administrationen. Udvalget
besluttede, at Regionsrådet en gang årligt skal orienteres om forløbet af de pgl. tiltag.
Det drejer sig om følgende:
• Pladskapaciteten. Regionsrådet vil i forbindelse med orienteringen om udviklingen og
belægningen på de sociale tilbud, få denne orientering. Der skal i denne forbindelse
tillige orienteres om evt’e landsdækkende tiltag vedr. pladskapaciteten på såvel de
sikrede som de åbne pladser som om udviklingen i opholdstiden på institutionerne..
• Etablering af samråd
• Samarbejde med psykiatri og misbrugsbehandling
• Oprettelse af kompetencecentre
• Kvalitetsarbejdet
• Kommunesamarbejdet, herunder handleplanerne
• Medarbejdernes kompetenceudvikling

Ad pkt. 8: Den videre proces.
Det blev besluttet, at den færdige betænkning incl. resumeet fremsendes til
udvalgsmedlemmernes bemærkninger.
Udvalget vil modtage materialet i uge 25.
Sagen vil derefter blive behandlet i Forretningsudvalget den 1. september, på Regionsrådets
temamøde den 21. september og på Regionsrådets ordinære møde den 23. september.
Det blev drøftet, hvem betænkningen til sin tid skal udsendes til. Administrationen vil i
forbindelse med den politiske behandling i september fremkomme med forslag om udsendelse
og pressemeddelelse.
Ad pkt. 9: Evt.
Der var ikke punkter til evt.

Med venlig hilsen
Janne Spiegelhauer

