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Emne: Møde i Borger og Netværksrådet i Vejle Kommune den 
04.03.2019 

 
Mødedato 

04.03.2019 
Mødested/lokale 

Mødelokale 3235  
Mødetidspunkt kl. 

15:30 
Forventet sluttidspunkt kl. 

17.00 
Deltagere:  

Birthe Vorsum, Vejle kommune, Flemming Leer Jakobsen, Sind, Hanne Mähl, Sind, Karin Lange, Bedre Psykiatri, Irena 
Vreco, Vejle kommune 
 
Gæst: Jan Hermansen, Birgitte Buskov Sørensen, Bedre Psykiatri 
 
Afbud: Lena Kristiansen, OCD, Bente Klausen, Bedre Psykiatri, Laila Felicia Vester Nielsen, Angstforeningen 
Evt. afbud bedes meddelt til: 

Irena Vreco 
Direkte telefonnr. 

irevr@vejle.dk 
 
Dato 

13.02.2019 
Mødeindkalder 

Irena Vreco 
Direkte telefonnr. 

24678281 
Journalnr. 

27.00.00-P35-1-18 
 
 
Dagsorden: 

 
1.Opfølgning fra sidste møde. 
 
Intet. 
 
2. Generel orientering 

- Den nye centerleder for Center for Social Rehabilitering Gülcan Güven Grud 
bliver præsenteret for BNR. Gülcan vil fremadrettet deltage i vores møder 
en gang imellem, når det er relevant.  

 
- Pilot projekt §82b er skudt i gang. Det er et godt bud for borgeren med kor-

tere og hurtigere forløb, men er det også rentabelt for kommunen? Projek-
tet evalueres løbende. 

 
- LEV har ønsket, at man skal etablere noget idræt/motion i Give, og der skal 

afholdes et møde omkring hvad der er af tilbud i byen. Der ønskes mere fo-
kus på bedre velvære og helbred ved at have aktiviteter. Man bekæmper 
også ensomhed, når man er sammen med andre/rør sig.  
Ønsket er, at udbrede det til borgere med psykiatriske diagnoser, og ikke 
kun handicappede. Det skal ikke være diagnosebestemt, men funktionsbe-
stemt. Noget a-la Lykkeliga, som kan bredes ud.  
Birthe foreslår, at bringe Knud Årup på banen, og påpeger samtidigt, at det 
er vigtigt at inddrage pårørende.  

 
- 7+8. juni er der Folkemøde. Hvad kan vi bidrage med? Birthe foreslår Knud 

Årup.  
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- Birthe opfordrer BNR til at komme med punkter til dagsordenen, som kan 
drøftes på vores møder. Det er vigtigt at fastholde fokus på det, der bety-
der noget for vores borgere.  

 
- De nye pladser på Tinghøj er åbne, og 2 borgere er allerede flyttet ind. Fle-

re på vej. Der er 2 ledige pladser, og man er i kontakt med nogle kommu-
ner.  

 
- Herberget bliver besøgt af mange mennesker om natten. Især borgere med 

psykiatriske problemer og misbrug. Det går rigtig godt dernede.  
Aftenpladserne kniber det med. Det er svært for misbrugerne at være der-
nede.  
Lederen af herberget har sagt sin stilling op fra d. 1.4.  

 
- Vejle sygehus har ønsket, at vores medarbejdere underviser deres i Peer to 

peer. Så skal der laves fællesrate på det her. Det bliver godt.  
 

- Recovery college er startet op på jobcenter til ikke aktivitetsparate borgere 
på ressourceforløb (med angst, depression, osv.). Hvad gør vi her? Hvordan 
håndterer vi dem? Det bliver et spændende projekt.  

 
 

3.  Orientering om budgetstrategi og tids- og procesplan for budget 2020 
 
Resume 
Senest den 15. oktober skal Byrådet vedtage budgettet for det kommende år. 
Økonomiudvalget godkendte på møde 7. januar 2019 budgetstrategien for bud-
get 2020-2027. Budgetstrategien udstikker rammerne for processen med udar-
bejdelse af budgetforslag 2020-2023. På mødet gennemgås budgetstrategien 
samt tids- og procesplan for budgetproces 2020 på udvalgets område. 
 
Sagsfremstilling 
Økonomiudvalget godkendte på møde 7. januar 2019 budgetstrategi for 2020-
2027.  
  
Budgetstrategien udstikker rammerne for processen med udarbejdelse af bud-
getforslag 2020-2023. Formålet med strategien er at sætte retning, øge det lang-
sigtede fokus, give mulighed for politisk prioritering og sikre en klar ansvarsforde-
ling. Budgetstrategien er vedlagt som bilag 1. 
  
Budgetstrategi 2020-2027 har hovedoverskriften Investering i fremtiden med 
fokus på fremtidsorienterede tiltag løsninger, der skal ruste Vejle Kommune til 
fremtiden. 
  
Det økonomiske udgangspunkt for Vejle Kommunes budgetlægning for 2020 er 
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et budget 2019, hvor der på det skattefinansierede område er et årligt over-
skud/balance i årene 2021-2017. Forventningerne til økonomien 2020 er dog 
behæftet med en vis usikkerhed. Det skyldes bl.a., at konsekvenserne af økono-
miaftalen for 2020 endnu ikke kendes. Dermed er de økonomiske rammer for de 
kommende år endnu ikke konkretiseret. 
  
I lighed med tidligere år foregår budgetarbejdet i to spor. Spor 1 indeholder det 
tekniske budgetforslag, som udarbejdes af de enkelte fagudvalg til beslutning 
ultimo maj 2019.  
 
Overskrifterne i spor 1 er: 

 Udarbejdelse af et teknisk budgetforslag inden for de udmeldte rammer, 
herunder sikre at eventuelle udfordringer på udvalgets område håndteres 
inden for udvalgets bevilling. 

 Forberede moderniserings- og effektiviseringstiltag i 2020 som følge af 
statens moderniserings- og effektiviseringsprogram.  

 Udarbejde kapacitetsanalyser på anlæg, som redegør for de kapacitets-
mæssige behov, som bl.a. opstår som følge af Vejle Kommunes befolk-
ningsmæssige og geografiske sammensætning. 

 Udarbejde generelle bemærkninger og fastsætte aktivitetsforudsætninger 
på væsentlige områder. 

  
Spor 2 indeholder udarbejdelse af oplæg til budget i balance for Vejle Kommune 
under ét. Oplægget udarbejdes af Direktionen for Økonomiudvalget. Oplægget 
udarbejdes med udgangspunkt i budgetstrategien og på baggrund af budgetfor-
udsætninger for budgetlægningen, herunder økonomiaftalen mellem Regeringen 
og KL. Økonomiudvalget fremsætter herefter et forslag til budget i balance som 
forhandlingsoplæg til Byrådets gennemførelse af budgetforhandlingerne. 
  
I henhold til tidsplanen i budgetstrategien skal voksenudvalget senest 3. juni 
2019 godkende et teknisk budgetforslag, der er i balance samt sikre involvering i 
processen. En samlet tids- og procesplan for budgetlægningen på voksenudval-
gets område er vedlagt som bilag 2. 
  
Indstilling 
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 
 
 
Jan Hermansen præsenterer budgetstrategi og tids- og procesplan for budget 
2020. Der er ikke sket de store forandringer ift. sidste år. Kun en lille ændring: 
”Investering i fremtiden”, som handler om forebyggende investeringer (indsat-
ser, spare penge på det lange sigt, m.m.) 
 
Se mere: ” Pkt. 3 - Oplæg budgetstrategi 2020” 
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Desuden orienteres BNR om, at BNR bliver hørt ift. det tekniske budget i maj må-
ned.  
 
 
 
4.  Gennemgang og drøftelse af den nye psykiatriplan ”Vi løfter i fællesskab” 

 
Birthe gennemgår den nye psykiatriplan på storskærmen.  
 
Se mere:  
”Pkt. 4 - Vi løfter i fællesskab (kort vers.)”  
” Pkt. 4 – Vi-loefter-i-faellesskab-psykiatriplan” 
 

5. Puljekalender 2019 
 
Se mere: 
”Pkt. 5 - Arskalender2019” 

 
6. Evt. 

Karin ønsker at vide, om man fremadrettet kan flytte møderne til kl. 16:30, da hun (og 
Bente) overvejer at stoppe i BNR. Birgitte Buskov Sørensen tager over.  

Der aftales at man tager det hen ad vejen, og finder ud af hvad man har af behov og 
muligheder.  

 

  
 

Der er bestilt kage på dagen. 


