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STØVET HAR KNAP LAGT SIG

På baggrund af Notat om Ny styrelsesvedtægt for Haderslev Byråd 2018 - 2021 med planen 
om nedlæggelse af Socialudvalget og placering af opgaverne vedr. fysisk og psykisk 
handicappede børn i Udvalget for børn og familier, vil vi som afdeling gerne komme med vores 
erfaringer og input til den optimale organisering fremadrettet.

Det er kun lidt mere end 2½ år siden at børnehandicapteamet blev flyttet organisatorisk fra 
Børn & Familie, til at høre under Handicap og Psykiatri under Socialudvalget. 
Børnehandicapteamet flyttede fysisk til Nørregade 41 primo 2015.

Siden da har vi brugt meget tid og mange kræfter på at blive en del af afdelingen Handicap og 
Psykiatri og oplever selv, at vi er blevet en god og fast indgroet del af afdelingen.

Vores erfaringer efter vi blev samlet under Handicap og Psykiatri er, at vi har oplevet, at det 
har været med til at styrke fagligheden. Vi har samme tilgang til borgerne uanset om det er et 
barn, en ung eller en voksen. Der ses i høj grad på borgerens funktion og 
funktionsnedsættelsens indvirkning i hverdagen. Vi benytter børneudredningsmetoden til dette 
og voksenrådgiverne bruger voksenudredningsmetoden (VUM), som ligger tæt op ad hinanden. 
Det betyder, at der er en fælles forståelse i måden vi ser på og afklarer borgerens støttebehov.

Da vi tilbage i 2015 kom under samme udvalg, var tanken at sikre en sammenhængende og 
helhedsorienteret indsats, der følger borgeren fra tidligste barndom, gennem ungdommen og 
ind i voksenalderen.

Vi har arbejdet målrettet med at implementere den politiske vision om, at skabe kontinuitet og 
sammenhæng mellem børne- og voksenhandicap, så borgerne oplever overgangen ved det 18. 
år, som en lettere og mere smidig proces.

Det har været en utrolig stor styrke, at være en del af den samme afdeling ift. de unges 
overgang ved det 18. år, da det både for den unge og for forældrene er en svær overgang, 
hvor der pga. lovgivningen er mange ting på én gang, der ændrer sig. 

For kommunen som helhed har det betydet, at vi i afdelingen har et bedre kendskab til de 
unge og deres støttebehov. Dette har forbedret håndteringen af tilstrømningen af ungesager 
og visitation til området til voksenforanstaltningerne. Det gør det nemmere at planlægge og 
forudsige kommende behov. Det giver mulighed for en forbedret faglig såvel som økonomisk 
styring og budgetering på både kort og på længere sigt.

Vi har fået et større og mere indgående kendskab til hinandens områder samt et bedre 
grundlag for at iværksætte den rette støtte. Vi har erfaret at, det er en stor fordel, at kende til 



lovgrundlaget for støtte til børn under 18 år, og samtidig at kende til lovgivning og 
støttemuligheder til voksne fra det 18. år.

Vi henviser til Haderslev Kommunes Politik for Mennesker med Handicap, princip nr. 5, Helhed 
i Sagsbehandlingen. 

Vi har haft temadage både omkring autisme, ledsagelse, merudgifter til handicapbiler og 
samarbejdsmøder med Visitationen mv. Vi har derved opnået samme viden om en målgruppe 
af borgere og om lovgivning på et bestemt område. Dette giver bedre ensretning og 
koordinering af opgaveløsningen.

Status på de politiske målsætninger sommer 2017 (godkendt i Socialudvalget 12. september 
2017) beskriver, at det har styrket sammenhængen i indsatsen på det specialiserede område, 
at børnehandicapområdet fra 1. januar 2015 blev samlet med voksenhandicapområdet.

FAGLIGT 

Indlæg fra faglig leder

Som faglig leder af børnehandicapteamet, kan jeg tilslutte mig ovenstående beskrivelse af 
fordelene ved at være placeret organisatorisk i Handicap og Psykiatri.

Jeg kan desuden tilføje, at en af årsagerne til, at man i tidernes morgen flyttede 
børnehandicap til Handicap og Psykiatri, var resultaterne af en BDO rapport der blev lavet på 
området, hvor der tydeligt blev peget på, at det ville være hensigtsmæssigt grundet svære 
overgangsproblematikker, at sammenlægge børne- og voksenhandicap. Jeg kan undre mig 
over, hvis denne bevæggrund ikke længere har værdi.

Jeg har desuden i min funktion som faglig leder været en del af ledergruppen i Handicap og 
Psykiatri, hvor lederne i både myndighed og udførerled har været samlet, for at drøfte 
sammenhænge i opgaveløsningerne. Det har givet rigtig god mening, at have mulighed for på 
ledelsesniveau, at drøfte hvilke indsatser der skal til i børne- og ungeårene, for at kunne levere 
den bedste og mindst indgribende indsats i voksenlivet. Desuden har det styrket samarbejdet 
omkring hvilket bo-steder, bo-støtter og dagtilbud der er og vil blive brug for fremadrettet, alt 
efter udviklingen i målgrupperne inden for handicap og psykiatri.

Hele denne indsats har betydet, at vi i dag tænker anderledes omkring vores borgere, da vi 
har fået muligheden for at udvide vores viden inden for området, og vi har udfra denne viden 
sat ind med alternative foranstaltninger, fordi vi har været enige om formålet og har fulgt tæt 
op på effekten – både økonomisk men ikke mindst fagligt. Og det har vist sig, at nogle mindre 
indgribende indsatser har kunnet forebygge massive indsatser, som formodentligt ville følge 
den unge ind i voksenlivet.

Den seneste BDO rapport på børnehandicap området som blev lavet i december 2016, viste 
tydeligt, at der var sammenhæng og stram faglig styring på sagerne. Jeg mener i høj grad, at 
det er en konsekvens af det tætte samarbejde og den fælles faglige styring på ledelses niveau, 
sammen med det høje handicapfaglige niveau blandt socialrådgiverne, som er blevet 
yderligere styrket de seneste 2 år.



Jeg kan derfor på det kraftigste anbefale, at børnehandicapteamet forbliver organiseret under 
Handicap og Psykiatri, idet der er brugt mange gode kræfter på at skabe noget der virker, og 
der er endnu flere muligheder i samarbejdet, end vi har nået at kunne udføre på 2½ år.

Faglig leder Pia Schjøtt

VI LÆGGER DERFOR OP TIL
De politiske tanker fra 2014 der lå til grund for beslutningen om den samlede 
helhedsorienterende indsats på det specialiserede område er fortsat yderst relevant og fortsat 
aktuelt. 

På baggrund af ovenstående er det afdelingens helt klare vurdering, at det ikke er 
hensigtsmæssigt at flytte børnehandicapteamet tilbage under Udvalget for børn og familier.

Det er derfor vigtigt, at børne- og voksenhandicap fortsat er organiseret sammen under 
Handicap og Psykiatri og forbliver en del af det fagligt velfunderede arbejdsfællesskab med 
fokus på barnets/den unges/borgerens funktion.

Det er vigtigt, at vi forbliver fysisk placeret i samme enhed, for at sikre sammenhængskraften 
og glidende overgang inden for samme tankesæt - som i den sidste ende vil være til gavn for 
forældre, der har et barn eller ung med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse – det er 
dem, der nyder den store effekt heraf.

Hilsen

Hele Myndighedsafdelingen i 

Handicap og Psykiatri


