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11. Samarbejdsaftale med Region Midtjylland om rådgivning og vurdering fra
sundhedskoordinator og klinisk funktion
Sagsnr.:
13/71858
Sagsansvarlig: Steen Lindkvist Nielsen

SAGSFREMSTILLING
Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde den 3. september 2013 med følgende
sagsfremstilling:
”Etableringen af rehabiliteringsteams i kommunerne som følge af Førtidspensions- og
fleksjobreformen indebærer blandt andet, at der skal indgås et samarbejde mellem kommunen og
regionerne om sundhedsfaglig deltagelse i rehabiliteringsteam og vurdering af sundhedsfaglige
problemstillinger af betydning for borgerens arbejdsevne.
Kommunerne i Region Midtjylland har derfor nedsat en forhandlingsdelegation, der sammen med
repræsentanter for Region Midtjylland har forhandlet en aftale, der kan tiltrædes af den enkelte
kommune.
Aftalen beskriver rammerne for dels sundhedskoordinatorens virke og parternes gensidige
forpligtigelser i rehabiliteringsteamene, dels rammerne for Klinisk Funktions deltagelse i vurderingen af
sundhedsfaglige problemstillinger i relation til behandlingen af borgerens sag i rehabiliteringsteamene.
Rammerne er bl.a. den faglighed, der stilles til rådighed, tidsfrister, dimensionering,
betalingsbetingelser m.m.
I aftalen indgår også rammer for form og implementering af samarbejdet. Region Midtjylland og
kommunerne i regionen har været enige om at fremme samarbejdet omkring kommunernes
rehabiliteringsteam ved at indgå en aftale, der baserer sig på parternes gensidige tillid og vilje til
samarbejde. Parterne er enige om, at en god implementering af aftalen er afgørende herfor. Derfor
har kommunerne og regionen aftalt, at der etableres et samarbejde, der løbende følger op på aftalens
udmøntning om implementering.
Dette samarbejde etableres i tre niveauer, jfr. også samarbejdsaftalens punkt 8.1. Parterne er således
enige om
at det daglige praktiske samarbejde aftales og justeres løbende mellem regionens afdeling for
klinisk socialmedicin og rehabilitering og den enkelte kommune.
at generelle praktiske eller fagligt begrundede ændringer i samarbejdet af betydning for alle
kommuner aftales i et fælles implementeringsudvalg. Her er parterne ligeligt repræsenterede
på afdelingslederniveau.
at overordnede, mere principielle ændringer i samarbejdet eller konflikter mellem parterne, der
ikke har kunnet løses på lavere niveau, behandles i et fælles koordinationsudvalg. Her er
parterne ligeligt repræsenterede med deltagelse af direktørniveauet – og stræber efter
enighed.

Parterne er derudover enige om, at der på en række områder skal udvikles et frugtbart samarbejde i
samarbejdsaftalens første leveår. Det drejer sig for det første om at IT i videst muligt omfang skal
understøtte et smidigt, korrekt og ubureaukratisk samarbejde mellem parterne. Dernæst at parterne i
fællesskab etablerer en fælles monitorering af ordningen og endelig af der i videst muligt omfang
etableres fælles rammer for kommunikation om sager omhandlet af aftalen, således at et fælles sprog,
en fælles viden og et bedre grundlag for fælles erfaringsudveksling kan optimeres.
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Aftalen gælder fra 1. juli 2013, men da den først blev forhandlet færdig sidst i juni 2013 har det ikke
været muligt at få aftalen behandlet politisk før nu.”
BILAG
1 Åben Til Kommunerne i Region Midtjylland
2 Åben Samarbejdsaftale med Region Midtjylland

323622/13
323631/13

INDSTILLING
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til Byrådet,
at ”Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune om rådgivning og vurdering fra
sundhedskoordinator og klinisk funktion” godkendes.
BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 03-09-2013
Beskæftigelsesudvalget indstiller til Byrådet,
at ”Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune om rådgivning og vurdering fra
sundhedskoordinator og klinisk funktion” godkendes.
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-09-2013
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Beskæftigelsesudvalget.
BESLUTNING I BYRÅDET DEN 25-09-2013
Fraværende: Rikke Cramer Christiansen, Samina Shah
Indstillingen fra Beskæftigelsesudvalget godkendes.
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