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Samarbejdsaftale III
mellem Viborg Kommune og Skive Kommune omhandlende
Center for Kommunikation & Undervisning - CKU

Siden kommunalreformen i 2007 har der været et målrettet, løsningsfokuseret
og tæt samarbejde mellem Skive og Viborg Kommuner indenfor voksenspecialundervisningsområdet. Dette samarbejde har været reguleret af en samarbejdsaftale, der har været grundlag for arbejdet i en fælleskommunal styregruppe.
Samarbejdsaftalen blev ændret i 2010 grundet ophør af samarbejdet omkring
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, STU, (Samarbejdsaftale II).
Samarbejdsaftalen er grundlaget for et forpligtende samarbejde de to kommuner imellem om fælles drift af CKU.
Samarbejdsaftalen skal ses i forlængelse af de to kommuners værdigrundlag,
som sammen bygger på værdierne: Ordentlighed, trivsel, udvikling, mangfoldighed, dygtighed og mod.
Det overordnede driftsansvar er aftalt placeret i Skive Kommune.
Formål med aftalen
Aftalen er indgået på grundlag af en fælles målsætning om at tilbyde rådgivning, vejledning, afprøvning af hjælpemidler, sagsbehandling og undervisning
til borgere i Skive og Viborg Kommuner med medfødt eller erhvervet handicap.
·
·
·

Aftalen skal sikre, at der tilbydes relevante tilbud til borgere med
erhvervet eller medfødt handicap.
Aftalen skal sikre relevante tilbud til pårørende og fagpersoner.
Aftalen skal sikre dialog om tilbud, planlægning, kvalitet og udvikling
indenfor CKU’s fagområder.

Lovgrundlag
Aftalen omhandler skolens samlede tilbud indenfor:
· Rådgivning, vejledning og undervisning i henhold til lov om specialundervisning for voksne.
· Rådgivning og vejledning til børn i henhold til Folkeskoleloven.
· Udredning, afprøvning, sagsbehandling og instruktion ifm. IKT-, syns- og
høretekniske hjælpemidler i henhold til udvalgte §§ i Lov om social
service.
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Tilbud omfattet af aftalen
CKU tilbyder rådgivning, vejledning, individuelt tilrettelagt undervisning og
sagsbehandling vedrørende hjælpemidler.
CKU
·
·
·
·
·

har tilbud indenfor følgende områder:
Tale
Høre
Syn
IKT
Hjerneskade.

CKU kan indgå aftale med andre kommuner om rådgivning, vejledning, undervisning og hjælpemidler.
Styregruppe
Styregruppe består af 1-2 repræsentanter fra Skive Kommune, 1-2 repræsentanter fra Viborg Kommune samt forstander og viceforstander fra CKU.
Formandskabet varetages af Skive Kommune.
Styregruppen er ansvarlig for at samarbejdsaftalen følges, samt tilbud, drift og
udvikling – herunder samarbejdsrelationer til eksterne samarbejdspartnere
(lokale, regionale og landsdækkende institutioner, videnscentre og relevante
handicaporganisationer).
Bruger-/pårørendeinddragelse
Deltagere og pårørende inddrages i udviklingen af CKU´s tilbud.
Dette sker bl.a. gennem:
· CKUs bestyrelse.
· Dialogmøder med brugerorganisationer m.fl.
· Brugertilfredshedsundersøgelser.
· Dialog med deltagere, pårørende og fagpersoner i udredning, undervisningsplan, undervisning og opfølgning.
Virksomhedsplan
CKU udarbejder virksomhedsplaner iht. gældende retningslinjer, som
fremlægges i Styregruppen til godkendelse inden videreformidling til relevante
interessenter.
Formålet med virksomhedsplanen er, at Viborg og Skive Kommuner får mulighed for en målrettet justering af tilbuddene, således at der løbende er fokus på
indhold, kvalitet, sundhed og udvikling.
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Økonomi
CKU’s finansiering bygger på tre grundelementer:
· Objektivt efter befolkningstal.
· Takster.
· Faktiske udgifter.
Objektivt finansieret
- Udgifter til tale, høre, IKT-undervisning samt rådgivning og vejledning
indenfor hjerneskade.
-

Udgifter til ledelse, TAP, administration
o i forbindelse med vedtagelse af budget bemyndiges Styregruppen
til at træffe beslutning om den procentvise fordeling af udgifter til
ledelse, TAP og administration mellem STU-Skivefjord og CKU
Skive-Viborg.

Takstfinansieret
Udgifter til undervisning indenfor hjerneskade (80%)
Faktiske udgifter
Drift af bygninger, indvendig og udvendig vedligehold, finansieres med
udgangspunkt i de faktiske udgifter således:
- Rosenstræde 6, Viborg Kommune.
- Arvikavej 1- 5, Skive Kommune.
- Røddingvej 11B, jf. særskilt aftale.
CKU-Syn og CKU-IKT finansieres efter gældende samarbejdsaftale jf. bilag.
Større ændringer i budgetforudsætningerne drøftes i Styregruppen med sigte
på at finde en løsning. Kan der ikke findes en løsning forelægges sagen på
direktørniveau i begge kommuner.
Ønsker den ene af samarbejdspartnerne en aktivitetsudvidelse i løbet af året,
kan dette ske gennem en projektbeskrivelse, som godkendes i Styregruppen.
Takster
CKU har udarbejdet takstblad for hjerneskadeområdet.
Taksterne godkendes i Styregruppen.
Ved undervisning af borgere fra andre kommuner sker takstfastsættelsen i
henhold til principperne i rammeaftalen vedtaget i Region Midtjylland
Forhold der kan have indvirkning på aftalen
I tilfælde af væsentlige ændringer af driftsforudsætningerne, skal Styregruppen sikre, at disse indarbejdes i samarbejdsaftalen.
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Erfaringsopsamling, udvikling af tilbuddene og kompetenceudvikling
Kvalitet og udvikling af tilbud skal sikres, blandt andet ved at følge ”Best
practice” anbefalinger, udarbejdet af sammenslutningen af danske tale- høreog synsinstitutioner (DTHS).
Dokumenteret viden skal indgå som en del af grundlaget i forhold til udvikling
af CKU’s tilbud.
Undervisning og dokumentationen sker med udgangspunkt i ICF’s klassifikation
(International Klassifikation af Funktionsevne og Funktionsevnenedsættelse).
Styregruppen skal medvirke til at sikre, at faglige spidskompetencer vedligeholdes og udvikles.
Visitation
CKU foretager visitationen af undervisningsopgaver iht. Lov om specialundervisning for voksne.
Hjælpemiddelafgørelser fra CKU-Syn, CKU-IKT og CKU-Høre ift. Skive Kommune foretages af CKU.
Hjælpemiddelafgørelser fra CKU-Syn og CKU-IKT ift. Viborg Kommune foretages af Viborg Kommune af de medarbejdere, der er ansat i såvel Skive
Kommune som Viborg Kommune.
Hvem kan henvende sig
Alle borgere, pårørende og relevante fagpersoner i Skive og Viborg Kommuner
kan henvende sig direkte til CKU vedrørende rådgivning, vejledning, anmodning om undervisning, samt hjælpemidler.
Information og PR
Samtlige tilbud vil blive synliggjort i forhold til borgere, pårørende og fagpersoner via hjemmesider, pjecer, opsøgende virksomhed og lignende.
Tilsyn
Der føres tilsyn med CKU i form af:
· Ledelsestilsyn.
· Dialogbaseret tilsyn.
· Brugertilfredshedsundersøgelser.
Uenighed om aftalen
Opstår der uenighed mellem kommunerne, herunder ønske om opsigelse af
samarbejdsaftalen, skal dette forelægges Byrådene i henholdsvis Skive og
Viborg Kommuner.
Ved opsigelse af samarbejdsaftalen sker dette i overensstemmelse med
reglerne om virksomhedsoverdragelse jf. Virksomhedsoverdragelsesloven.

4

Opsigelse
Aftalen er gældende fra den 1. januar 2014 og indtil videre, med et opsigelsesvarsel på 1 år til udgangen af et skoleår, 31/7.

Dato

/

2013

________________________
For Skive Kommune

Dato

/

2013

__________________________
For Viborg Kommune
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