Kommissorium inklusionsområdet
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at udvalget godkender kommissorium for inklusionsområdet.

Beslutningstema
Godkendelse af kommissorium for inklusionsområdet i Assens Kommune.

Sagsfremstilling
BDO har, på vegne af Assens Kommune, gennemgået kommunens inklusionsmodel ud fra et økonomisk perspektiv.
Bl.a. på baggrund af BDO´s anbefalinger samt drøftelse i Børne- og Uddannelsesudvalget opstilles der følgende
pejlemærker for omlægning af inklusionsområdet:
• Alle Assens Kommunes tilbud bør tages op til overvejelse:
◦ Er målgruppen klar og velbeskrevet?
◦ Er der tilbud, der overlapper hinanden?
◦ Er der tilbud, der ikke er nødvendige?
◦ Mangler der tilbud?
◦ Kan der med fordel hjemtages opgaver fra andre kommuner?
• Det skal sikres, at alle skoler, og dermed elever, har lige gode muligheder for at inkludere.
• Betalingsforpligtelsen skal være logisk og fair.
• Betaling for tilbud omfattet incitamentsstyring, skal afspejle den reelle udgift.
• Eksklusion skal ske så tæt på normalområdet som muligt, både i fysisk og pædagogisk betydning.
• Have mål om at re-inkludere børn, der i dag er ekskluderende.
• Have mål om at gøre børn og elever selvstændige, selvhjulpne og i stand til at mestre egen hverdag.
• Flere midler skal bruges på læringsmiljøer og inklusion, og færre på eksklusion, herunder befordring.
I forbindelse med budgetaftalen for 2018 fremgår det, at der skal udarbejdes forslag vedrørende inklusion generelt
samt integration af 2-sprogede børn. Forslag til løsninger på problemstillinger inden for disse områder skal kunne
erstatte den vedtagne Børnepakke for Assens By.
Administrationen har siden mødet i oktober udarbejdet et kommissorium, der udstikker mål og retning for det videre
arbejde med en revidering af inklusionsområdet med udgangspunkt i de udarbejdede pejlemærker.
Administrationens forslag til kommissorium for arbejde med Assens Kommunes inklusionsindsats vedlægges til
drøftelse i udvalget.
Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på sit møde den 2. oktober 2017, at administrationen skulle udarbejde
forslag til kommissorium til drøftelse på udvalgets møde i november 2017.
Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede på sit møde den 6. november 2017 administrationens udarbejdede
kommissorium for arbejdet med inklusionsområdet i Assens Kommune. Udvalget besluttede, at drenge og pige
problematikkerne skulle indgå i kommissoriet, og at den generelle sammensætning af personalet mellem mænd og
kvinder i både dagtilbud og skoler skulle inddrages.
Kommissoriet har ligeledes været forelagt FællesMED-udvalg Børn og Undervisning, som anbefaler kommissoriet.
Administrationen har på baggrund af udvalgets beslutning den 6. november 2017, ændret kommissoriet med henblik

på endelig godkendelse af udvalget.

Beslutningskompetence
Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 04-12-2017
Børne- og Uddannelsesudvalget godkender kommissorium for inklusionsområdet.

