Om Taskforce – Handicap

Taskforce – Handicap
Styrk kvaliteten i sagsbehandlingen

Taskforcen på handicapområdet hjælper kommunerne med
at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet.
Taskforcen er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og
Socialstyrelsen.
Taskforcen blev etableret i forbindelse med satspuljeaftalen i 2014. Med satspuljeaftalen for 2018 blev taskforcen
permanent.
Taskforcen tilbyder hjælp til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet gennem korte formidlings- og læringsforløb og længerevarende analyse- og
udviklingsforløb, som kommunerne kan søge om. Derudover afholder taskforcen fire gange årligt regionale temadage.
Taskforcen indsamler løbende redskaber, der bidrager til den
gode myndighedsvaretagelse på handicapområdet. Redskaberne er udarbejdet af kommunerne, som har deltaget i
et taskforceforløb. Taskforcen har udvalgt og anonymiseret
redskaberne, som findes på Socialstyrelsens hjemmeside til
inspiration.

Kontakt Taskforce – Handicap
Ønsker du yderligere informationer, er du velkommen til
at kontakte taskforcen på følgende mailadresse:
taskforcehandicap@socialstyrelsen.dk
Du kan også besøge Socialstyrelsens hjemmeside, hvor
du kan læse mere om Taskforce – Handicap på:
www.socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/
sagsbehandling/task-forcen-handicap

Læs mere om Taskforce – Handicap på Socialstyrelsens
hjemmeside: www.socialstyrelsen.dk

November 2019

Korte taskforceforløb

Længerevarende taskforceforløb

Analysecirkel
Taskforcen analyserer hvert tema efter denne analysecirkel:

Taskforce – Handicap tilbyder korte formidlings- og
læringsforløb af cirka seks timers varighed.

Taskforce – Handicap tilbyder kommunerne længerevarende analyse- og udviklingsforløb på handicapområdet.

Kommunerne kan søge om op til to korte formidlings- og
læringsforløb årligt. Ansøgning om og tildeling af korte forløb
sker løbende.

Et længerevarende analyse- og udviklingsforløb varer typisk to
år og gennemføres i et tæt samarbejde mellem kommunen og
taskforcen. Et længerevarende forløb indledes med en analyse
af kommunens praksis på myndighedsområdet på enten børne- eller voksenhandicapområdet.

De korte forløb består af temadage om forskellige emner
De korte forløb sætter blandt andet fokus på servicelovens
indhold og formål, borgerinddragelse og mål og progression.
Formålet er at give kommunerne et øget kendskab til forvaltningen af servicelovens bestemmelser, herunder organisering
og samarbejde, i forhold til borgere med handicap.

Bliver der
fulgt op
på dem?

Er de
formidlet
og kendte?

De længerevarende taskforceforløb er opdelt i tre faser:
2 år

Regionale temadage
Taskforcen afholder hvert år fire regionale temadage. Her
formidler taskforcen viden og erfaringer fra samarbejdet med
kommunerne og går i dialog med kommunerne om forskellige
temaer inden for sagsbehandling på handicapområdet.

Er der
retningslinjer?

Analyse

Varighed: 6 måneder

Udvikling

Varighed: 15 måneder

Læs mere om taskforcen, regionale temadage og de forskellige
forløb på Socialstyrelsens hjemmeside.

Status

Varighed: 3 måneder

Er de
hensigtsmæssige?

Anvendes
de i
praksis?

Analysen er baseret på interviews med relevante medarbejdere og ledere i kommunen, en juridisk gennemgang af
20 sager, en socialfaglig gennemgang af fem sager samt
interviews med borgere med handicap.

I analysen behandler taskforcen syv temaer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Politik og strategi
Faglig ledelse og sparring
Udredning, vurdering og afgørelse
Handleplan og bestilling
Opfølgning på indsatsen
Helhed og sammenhæng
Ledelsesinformation og styring

Analysen munder ud i en række anbefalinger til kommunen
om, hvad kommunen med fordel kan sætte fokus på i den
fremadrettede udvikling af handicapområdet. I samarbejde
med taskforcen vælger kommunen, hvilke anbefalinger som
kommunen ønsker at arbejde videre med. Herefter starter
udviklingsforløbet, hvor taskforcen samarbejder med kommunen om at udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.
Et længerevarende forløb afsluttes med en status. Taskforcen følger her op på kommunens praksis ved en fornyet
gennemgang sager. Taskforcen udarbejder en statusrapport
og giver eventuelle anbefalinger til, hvad kommunen med
fordel kan sætte fokus på i det videre arbejde med at styrke
kvaliteten i sagsbehandlingen.

