Forvaltningens udkast til tilbagemelding til DAS vedrørende
Nordjysk Socialaftale 2021-2022
Det overordnede fokus for den kommende vision: Øget egenmestring

Visionen om fokus på øget egenmestring har gennemsyret arbejdet på socialområdet igennem flere år, og
vil fortsat være i fokus.
De tre fokusområder kræver samarbejde mellem hjemkommune og tilbud for at sikre det mest optimale
resultat ift. borgers egenmestring. Der ønskes øget fokus på egenmestring, og at det skal afspejles i såvel
det overordnede formål med borgerens ophold i tilbuddet som i de mere konkrete indsatsmål for borgeren
i dagligdagen. Fokus skal konstant være på borgers udviklingsmuligheder samt borgers funktionsniveau og
mestringsevne skal afspejles i indsats og takst. Det kan med fordel drøftes, hvorvidt der er behov for et
mere fælles sprog blandt kommuner og region med henblik på borgers egenmestring.

Samarbejde om ældre borgere med handicap

Jævnfør fokusområde 1; den gode alderdom for borgere med et handicap, ses en stigning i gruppen af
ældre borgere med handicap med komplekse udfordringer. Det kalder på nogle specialiserede tilbud til
målgruppen og/eller særlige kompetencer blandt personalet på de almindelige plejehjem og i
botilbuddene. Fokus må være et øget samarbejde mellem kommunerne på dette område.

Samskabelse

Af visionen for Nordjysk Socialaftale 2018-2020 fremgår det bl.a., at understøttelse af borgerens
egenmestring om muligt skal ske gennem dialog med borgerens netværk. Med baggrund i fokusområde 2;
flere borgere med behov for hjælp i socialpsykiatrien, er der behov for at nytænke indsatser.
Man kan med fordel, på hele handicapområdet, være mere insisterende på at samarbejde med borgerens
netværk og medvirke til at øge borgerens netværk. Det kan gøres ved at åbne de enkelte tilbud mere op for
idrætsforeninger, sociale foreninger og generelt oplysningsforbund, og inddrage de frivillige kræfter i at
understøtte borgerens ønsker til aktiviteter, samvær og fællesskaber.

Effektiv drift af botilbud

Jævnfør fokusområde 3; Hvordan udvikler vi de bedste og billigste tilbud i Nordjylland, er der behov for
fokus på at kunne tilbyde den rette boligform til borgeren. De nuværende lejeretlige regler vedrørende
almenboligområdet kan være en barriere for dette. Er borgeren bosiddende i et tilbud efter
almenboliglovens § 105 med støtte efter Servicelovens § 85, og ikke længere opfylder
målgruppebeskrivelsen, kan det være svært at motivere borgeren til at modtage andet relevant tilbud i
form af andet botilbud eller bostøtte. Borgeren har, jævnfør sin lejekontrakt, ret til at blive boende, hvilket
kan være en barriere for at kunne tilbyde andre borgere i målgruppen rette tilbud eller være medvirkende
til at skabe udfordringer for de øvrige borgere i tilbuddet.

Man kunne ønske, at det blev muligt at udvisitere borgere i boliger efter almenboliglovens § 105, når
borgers behov ikke længere berettiger til botilbuddet.

