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Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr10730
SagsID: EMN-2015-14137

Beslutning
Godkendt
Ej til stede
,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Godkendelse af revideret årsplan for Ældreog Handicapudvalget i 2016
Sagsbehandler: Dr10730
SagsID: EMN-2015-14137

Resume
Ældre- og Handicapudvalget bedes godkende revideret årsplan for udvalgets arbejde i 2016

Indstilling
Handicap- og Psykiatrichefen samt Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældre- og
Handicapudvalget,


at revideret årsplan godkendes

Beslutning
Godkendt
Ej til stede
,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Revideret årsplan for Ældre- og Handicapudvalget er vedlagt.
Foreslåede ændringer:



Dialogmøderne i maj foreslås flyttet til 26. maj på grund af Social- og Sundhedspolitisk
Forum i Ålborg 12.-13. maj
Dialogmøderne i august foreslås flyttet til 18. august, så deltagerne har mulighed for at
udarbejde deres høringssvar på baggrund af drøftelserne

Derudover er datoerne for Idékonferencer lagt i årsplanen. Datoen for den afsluttende
idékonference er ikke sat endnu.
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Bilag
1 (Revideret årsplan for Ældre og Handicapudvalget 2016 - 4849863)
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3 (Offentlig) Orientering om regnskab 2015 for bevilling 74
Handicap - voksne
Sagsbehandler: Dr30938
SagsID: EMN-2015-14499

Resume
Orientering om regnskab 2015 for bevilling 74 Handicap - voksne.

Indstilling
Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget,


at orienteringen om regnskab 2015 for bevilling 74 Handicap – voksne tages til
efterretning

Beslutning
Til efterretning
Ej til stede
,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Regnskab 2015 for bevilling 74 Handicap - voksne er opgjort i tabel 1 og vedlagte bilag.
Tabel 1. Regnskab 2015 for bevilling 74 Handicap - voksne
A
B
C
Drift
Oprindeligt
BevillingsKorrigeret
1.000 kr.
budget
ændringer
budget
2015
2015
Udgift
317.420
9.086
326.506
Indtægt
-69.986
414
-69.572
Netto
247.434
9.500
256.934
Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret
* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug
Mindreforbruget i 2015 skyldes primært nedenstående:
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D
Regnskab
2015
330.672
-80.752
249.920

E
Afvigelse
[C-D]*
-4.166
11.180
7.014






overførsel af regnskabsresultat fra 2014 på 4,4 mio. kr.
engangsindtægter vedrørende konkursbo og tilgodehavende på 1,5 mio. kr.
ikke afholdte udgifter vedrørende anskaffelse af nyt fagsystem (SOFA),
kompetenceudviklingspulje og arv i alt 1,4 mio. kr. – udgifter der forventes afholdt i
2016
merrefusion 2,4 mio. kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager.

Uden ovennævnte overførsler m.v. ville der således have været et merforbrug på 2,7 mio. kr.

Bilag
1 (Bilag - Regnskabsbemærkninger 2015 - 4841761)
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4 (Offentlig) Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler
fra 2015 til 2016 for bevilling 74 Handicap - voksne
Sagsbehandler: Dr30938
SagsID: EMN-2015-14499

Resume
Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 for bevilling 74 Handicap voksne.

Indstilling
Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til byrådet,




at driftsoverførsler på i alt 4,591 mio. kr. godkendes
at 9 t. kr. vedrørende beløb over +/- 5 % økonomisk decentralisering ikke overføres til
2016
at anlægsoverførsler på i alt 2,649 mio. kr. godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales
Ej til stede
,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og
overførselsadgang1, er der udarbejdet nedenstående forslag til overførsler fra 2015 til 2016 af
driftsmidler (henholdsvis centrale og decentrale) og ikke forbrugte frigivne anlægsmidler.
1. Driftsoverførsler
Driftsregnskabet for bevilling 74 Handicap - voksne for 2015 er opgjort i tabel 1.

Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutionernes overførselsadgang underlagt
reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i Region Midtjylland.
1
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Tabel 1. Driftsregnskabet for bevilling Handicap - voksne for 2015.
1.000 kr.
Serviceudgifter

A
Oprindeligt
budget 2015

Centrale udgifter
Decentrale udgifter
I alt serviceudgifter
Øvrig drift

B
Korrigeret
budget 2015

D
E
Regnskab Afvigelse
2015
[B-D]*

253.422

264.443

260.903

3.540

192

-1.329

-2.389

1.060

253.614
Oprindeligt
budget 2015

263.114
258.514
4.600
Korrigeret
Regnskab Afvigelse
budget 2015
2015
[B-D]*

Aktivitetsbestemt medfinansiering
Ældreboliger
Indtægter fra den særlige
refusionsordning

271

271

72

199

-6.451

-6.451

-8.666

2.215

I alt øvrige drift

-6.180

-6.180

-8.594

2.414

Bevilling 74 i alt
247.434
Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

256.934

249.920

7.014

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug
Mindreforbruget i 2015 skyldes primært overførsel af regnskabsresultat fra 2014 på 4,4 mio.
kr., engangsindtægter vedrørende konkursbo og tilgodehavende på 1,5 mio. kr. samt ikke
afholdte udgifter vedrørende anskaffelse af nyt fagsystem (SOFA), kompetenceudviklingspulje
og arv i alt 1,4 mio. kr. – disse udgifter forventes afholdt i 2016.
Uden ovennævnte ville der således have været et merforbrug på de centrale udgifter på ca.
3,8 mio. kr., som primært skyldes tilgang af BPA-borgere (Borgerstyret Personlig Assistance).
På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale og decentrale driftsmidler overført
som angivet i tabel 2 og 3.
Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 74 Handicap – voksne
Drift
1.000 kr.
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til
voksne
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov
05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af
ældre og handicappede
05.32.33 Forebyggende indsats for
ældre og handicappede
05.35.40 Rådgivning og
rådgivningsinstitutioner
05.38.50 Botilbud til længerevarende
ophold (§ 108)

Overførsel
-87
-868
556
-3.524
-6.764

Funktionen skal ses i sammenhæng
med ”Botilbud til længerevarende
ophold”.

-876

10.670
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Evt. Kommentar

Funktionen skal ses i sammenhæng
med ”forebyggende indsats for
ældre og handicappede”.
Derudover er overførsel af
regnskab 2014 på denne funktion.

05.38.52 Botilbud til midlertidigt
ophold (§ 107)
05.38.53 Kontakt- og ledsageordning
(§ 45, 97-99)
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§
103)
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud
(§ 104)
05.72.99 Øvrige sociale formål
06.52.72 Tjenestemandspension
Centrale overførsler i alt


2.189
-378
2.229
457
-33
-31
3.540

Refusion vedrørende særlig dyre enkeltsager og ældreboliger (2,414 mio. kr.)
overføres ikke fra 2015 til 2016

Tabel 3. Decentrale overførsler for bevilling 74 Handicap Drift
Overførsel
1.000 kr.
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til
voksne
2
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov
644
05.32.33 Forebyggende indsats for
ældre og handicappede
770
05.38.50 Botilbud til længerevarende
ophold (§ 108)
05.38.52 Botilbud til midlertidigt
ophold (§ 107)
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§
103)
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud
Decentrale overførsler i alt

voksne
Evt. Kommentar

Beløb over 5 % grænsen
vedrørende aktiviteter til
senhjerneskadede – 9 t. kr. tilføres
kassen

-220
-38
2
-109
1.051

Mindre forbrug over 5 % grænsen tilføres kassen (9 t. kr.).
2. Anlægsoverførsler
Ikke forbrugte frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 4.
Tabel 4. Anlægsoverførsler for bevilling 74 Handicap - voksne
Anlæg
Overførsel
1.000 kr.
Udvidelse af Lysbro Uddannelsescenter
1.433
Projektering af Frydenslund fremtidige
anvendelse
500
Mindre bygningsmæssige ændringer
Ombygning og renovering af
Bomholtshus
Velfærdsteknologi
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264
-116
79

Evt. kommentar

Renovering af Frydenslund
Projektering af nyt botilbud på
Voksenhandicapområdet
Anlægsoverførsler i alt
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69
420
2.649

5 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på
bevillingsmål for bevilling 74 Handicap for 2015
Sagsbehandler: Dr15047
SagsID: EMN-2015-14499

Resume
Orientering om den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 74
for 2015.

Indstilling
Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Til efterretning
Ej til stede
,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
1. Bevillingsmål for bevilling 74 Handicap
Den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 74 Handicap for
2015 fremgår af tabel 1.
Smiley-ordningen er benyttet i opfølgningen, og indikerer følgende:
: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er opfyldt i 2015
: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er delvis opfyldt i 2015
: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke opfyldt i 2015
Tabel 1. Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 74 Handicap:
Bevillingens mål
Endelig opfølgning
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Smiley

Specialisering og stærke faglige
kompetencer:
Styrke og udvikle faglige miljøer med
henblik på at sikre stærke kompetencer, der
afspejler borgernes behov nu og i fremtiden.
Bl.a. flere specialiserede tilbud indenfor
autismeområdet samt i forhold til oligofreni
(udviklingshæmmede med psykisk sygdom)

Bomholthus er primo 2016 taget endeligt i
brug og der er afholdt indvielse med
deltagelse af mere end 100 borgere,
medarbejdere og andre interesserede.



Under ”Projekt Oligofrenipsykiatri” er der i
samarbejde med Region Midt igangsat
kompetenceudviklingsforløb for ca. 25
medarbejdere på voksehandicapområdet.
Det samlede projekt evalueres første gang
i 2016.
23 medarbejdere i voksenhandicap har
gennemført diplomuddannelse indenfor
autismeområdet - et modul, som er
udviklet specifikt til
voksenhandicapområdet i samarbejde
med VIA University College.

Sundhedsfremme:
Sikre positiv udvikling i borgernes
sundhedstilstand og oplevelse af livskvalitet
gennem sundhedsfremmende indsatser.

Ny kostvejledning er under udarbejdelse.
Kostvejledningen skal dels anvendes på
de tilbud, hvor der produceres mad
sammen med eller til borgere. Herudover
er det hensigten, at vejledningen kan
anvendes som pædagogisk støtteredskab i
dialogen med borgerne om sunde
kostvaner.



Der er afholdt en række arrangementer
for borgere, bl.a. med fokus på sunde
kostvaner, motion og aktiviteter.
Velfærdsteknologi- og Digitalisering:
Bedre tværgående koordinering og mere
systematisk sagsbehandling gennem digitale
løsninger skal understøtte ”borgeren i
centrum”. Med henblik på at øge borgernes
selvhjulpenhed anvendes ny teknologi på en
innovativ måde, der sikrer uændret eller
bedre service med lavere ressourceforbrug
og/eller forbedret arbejdsmiljø. Udviklingen
sker bl.a. gennem styrket samarbejde
mellem borgere, frivillige, organisationer og
fagpersoner med henblik på at sikre en høj
grad af medborgerskab samt løsninger, der
er nøje afstemt med borgernes konkrete
ønsker og behov.
Modvirke ensomhed:
Borgere, organisationer og frivillige indgår i
kommunens arbejde med at modvirke
ensomhed hos målgruppen.
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Der arbejdes på at en stigende andel af
møder mellem sagsbehandlere og tilbud i
og udenfor kommunen afholdes som
video-møder. Herved optimeres
sagsbehandlernes arbejdstid væsentligt.



Interaktiv Borgerguide (IBG) er etableret
på flere tilbud. Systemet understøtter
borgernes selvhjulpenhed og gør desuden
hverdagen lettere for det pædagogiske og
administrative personale, sådan at der
bliver mere tid til kerneopgaven.

Bomholthus er etableret som støttecenter
for borgere med
autismespektrumforstyrrelser og
senhjerneskade. Tilbuddet er planlagt til
at danne rammen om indsatser imod
ensomhed for målgruppen, og tilbuddets
indhold udvikles løbende i samarbejde



med foreninger, brugere, pårørende og
andre interessenter.
Der gennemføres desuden en række
aktiviteter omkring friluftsliv, som
forventes at kunne modvirke ensomhed,
idet de sker på tværs af tilbud og i
samarbejde med relevante interessenter.
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6 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab for ny- og
ombygninger indenfor handicapområdet
Sagsbehandler: DR30938
SagsID: EMN-2014-02608

Resume
Godkendelse af anlægsregnskab for ny- og ombygninger indenfor handicapområdet med en
samlet bevilling på 1,5 mio. kr. og et samlet forbrug på 1,567 mio. kr.

Indstilling
Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til byrådet,


at anlægsregnskabet for ny- og ombygninger indenfor handicapområdet godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales
Ej til stede
,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg byråd bevilgede 22. april 2014 1,5 mio. kr. til ny- og ombygninger indenfor
handicapområdet. Bevillingen har omfattet fire nedenstående projekter
 Ny tilbygning til Aktivitets- og dagtilbuddet Kernen i Kjellerup
 Trådløst netværk på Botilbuddet Solbakkevej
 Trådløst netværk på Aktivitetstilbuddet den blå gård
 Renovering Multihuset Kjellerup til aktivitetstilbud til autister

Økonomi
Regnskabet kan opgøres således:
Anlægsprojekt
Ny tilbygning til
Aktivitets- og
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Bevilling
890.000

Regnskab
1.011.743

Afvigelse
-121.743

dagtilbuddet Kernen
Trådløst netværk
Botilbuddet
Solbakkevej
Trådløst netværk på
Aktivitetstilbuddet
den blå gård
Renovering
Multihuset til
aktivitetstilbud til
autister
I alt

100.000

100.266

-266

139.000

84.566

54.434

371.000

370.235

765

1.500.000

1.566.810

-66.810

Merudgift på afrundet 67.000 kr. kan finansieres, når anlægsbevilling til mindre
bygningsmæssige ændringer nedsættes med 67.000 kr. fra 385.000 kr. til 318.000 kr. og
rådighedsbeløb 67.000 kr. overføres fra bevilling 74 Handicap, anlæg til bevilling 3
Finansforskydninger (kassebeholdning).
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7 (Offentlig) Bemyndigelse af formanden for Idé- og
Programudvalget til at godkende valg af rådgiver vedr. 36
boliger
Sagsbehandler: Dr20767
SagsID: EMN-2015-13759

Resume
Bemyndigelse af formanden for Idé- og Programudvalget for etablering af nyt botilbud på
voksenhandicapområdet til at godkende valg af rådgiver i forbindelse med udarbejdelse af
lokalplan for opførelse af 36 boliger til voksne udviklingshæmmede og senhjerneskadede på
arealet ved den gamle ”Nordre Skole”.
Der foretages en parallel behandling af sagen i Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget i forhold til
opførelse af et ”Kulturhus” på samme areal ved den gamle ”Nordre Skole”, hvor de 36 boliger
også skal opføres.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget,


at formanden for Idé- og Programudvalget bemyndiges til at godkende valg af rådgiver
vedr. 36 boliger

Beslutning
Indstillingen godkendt
Ej til stede
,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Med henblik på hurtigst muligt at få udarbejdet lokalplan til nedrivning af dele af den gamle
”Nordre Skole” samt med henblik på at skabe grundlag for opførelse af 36 boliger til voksne
udviklingshæmmede og senhjerneskadede og nyt ”Kulturhus”, herunder at skabe den fornødne
sammenhæng i byggerierne har Ejendomsstaben sendt rådgiverydelsen i et samlet udbud (EUudbud).

Side 17

Det fremgår af ”Procedure for byggeri i Silkeborg Kommune”, at det er fagudvalget, der efter
indstilling fra Ejendomme, udpeger eventuelle rådgivere til byggeprojekter i Silkeborg
Kommune.
Eftersom både Ældre- og Handicapudvalget og Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget er involveret i
byggeprojekterne foreslås af praktiske årsager, at formanden for de respektive Idé- og
Programudvalg (Hans-Jørgen Hørning, Ældre- og Handicapudvalget og Erling Prang, Kultur,
Fritids- og Idrætsudvalget) bemyndiges til i fælleskab at godkende valg af rådgivere efter
indstilling fra Ejendomschefen.
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8 (Offentlig) Orientering om processen og erfaring med
kontrolbuddets arbejde i forbindelse med udbuddet af
plejecentre
Sagsbehandler: Dr23978
SagsID: EMN-2014-07396

Resume
Erfaringer fra processen fra kontrolbuddets arbejde i forbindelse med udbuddet af plejecentre
skitseres. På Ældre- og Handicapudvalgets møde vil leder af plejecentersektionen samt
lokalledere og medarbejdere fra Sandgårdsparken og Solgården orienterer ydereligere om
erfaringer fra processen.

Indstilling
Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Til efterretning
Ej til stede
,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med konkurrenceudsættelsen af de to plejecentre Sandgårdsparken og Solgården
blev der nedsat en kontrolbudsgruppe, der skulle udarbejde et tilbud på lige vilkår med de
private tilbudsgivere. I efteråret 2015 blev der nedsat en styregruppe og en projektgruppe, der
frem til annulleringen af udbuddet i januar 2016 har afholdt en række møder samt en enkelt
workshop. Den erfaring som kontrolbudsgruppen opnåede i processen skitseres nedenfor.
Derudover vil lederen af plejecentersektionen, lokalledere og medarbejdere fra de to
plejecentre deltage på udvalgsmødet, hvor de yderligere vil redegøre for de erfaringer, de har
gjort sig i løbet af processen.
Kerneværdier

Side 19

Kontrolbudsgruppens arbejde har primært været fokuseret på at skabe en række
vedkommende kerneværdier, der meget konkret danner rammen for plejecentrenes arbejde.
Disse kerneværdier tager afsæt i såvel Silkeborg Kommunes og Sundhed- og Omsorgs vision
og bærende værdier, men indeholder en konkretisering. Konkretiseringen har til formål at
beskrive plejecentrenes profil samt danne rammen for en rød tråd i arbejdet og besvarelsen af
udbuddet.
I kerneværdien har kontrolbudsgruppen forsøgt at beskrive værdien som et udsagn om,
hvordan de fagligt arbejder med værdien og samtidig har de givet konkrete
hverdagseksempler. Nedenfor skitseres et eksempel:
Udsagn
Alle har brug for at være
noget for nogen

Hvordan arbejder man fagligt
med det
Ved indflytningen har vi fokus
på, hvordan borgerne kan og
ønsker at bidrage til
fællesskabet, og hvilke
interesser borgeren har. Via
dialog med borgeren
afdækkes, hvilke aktiviteter,
der skaber værdi for borgere.
Vi sætter ord på, at vi har
brug for deres hjælp.

Hverdagseksempel
Tidligere dækkede vi op til
eftermiddagskaffe. Nu sættes
kaffe og service på en vogn,
og beboerne henter selv og
hjælper hinanden, hvis en
anden ikke kan

Det kan fx være ved at
delagtiggøre borgeren i
opgaver i fællesarealerne, så
de oplever, at de har en
værdi i fællesskabet.
I relation til de pårørende
italesætter vi direkte, hvad
kan I bidrage med
Kvalitetsarbejde og effektiviseringer
Ud fra en forventning om, at udbudsmaterialet ville indeholde et eller flere spørgsmål omkring,
hvordan man arbejder med at sikre en høj kvalitet i de leverede ydelser, har man i
kontrolbuddet også arbejdet med at lave en konkret beskrivelse af kvalitetsarbejdet på de to
plejecentre.
Derudover har kontrolbudsgruppen drøftet, om der er områder, man kunne effektivisere og
tænke samdrift med henblik på at kunne byde ind på udbuddet med en konkurrencedygtig
pris.
Den videre proces
Fremadrettet er der igangsat en proces, hvor der arbejdes mod at udforme en aftale for hvert
plejecenter i Silkeborg Kommune. Her vil relevante elementer fra udbudsmateriale blandt
andet indgå.
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9 (Offentlig) Orientering om regnskab 2015 for bevilling 73
Ældreområdet og bevilling 78 Frit valg (hjemmeplejen)
Sagsbehandler: Dr23975
SagsID: EMN-2016-01236

Resume
Orientering om regnskab 2015 for bevilling 73 Ældreområdet og bevilling 78 Frit valg
(hjemmeplejen).

Indstilling
Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget,


at orienteringen om regnskab 2015 for bevilling 73 Ældreområdet og bevilling 78 Frit
valg (hjemmeplejen) tages til efterretning.

Beslutning
Til efterretning
Ej til stede
,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Regnskab 2015 for bevilling 73 Ældreområdet er opgjort i tabel 1 og regnskab 2015 for
bevilling 78 Frit valg (hjemmeplejen) er opgjort i tabel 2. Bemærkninger til
regnskabsresultatet for bevilling 73 er uddybende beskrevet i vedlagte bilag.
Tabel 1. Regnskab 2015 for bevilling 73 Ældreområdet.
A
B
C
Drift
Oprindeligt
BevillingsKorrigeret
1.000 kr.
budget
ændringer
budget
2015
2015
Udgift
637.970
5.031
645.699
Indtægt
-65.585
3.334
-64.949
Netto
572.385
8.365
580.750
Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret
* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Side 21

D
Regnskab
2015
660.458
-82.814
577.643

E
Afvigelse
[C-D]*
-14.759
17.865
3.107

Tabel 1 er opgjort regnskab for hele bevilling 73 Ældreområdet. Dvs. at huslejetab for
ældreboliger og refusion for særligt dyre enkeltsager, som ligger uden for
serviceudgiftsrammen er medtaget.
Tabel 2. Regnskab 2015 for bevilling 78 Frit valg (hjemmeplejen).
A
B
C
D
Drift
Oprindeligt
BevillingsKorrigeret
Regnskab
1.000 kr.
budget
ændringer
budget
2015
2015
2015
Udgift
0
0
0
1.283
Indtægt
0
0
0
0
Netto
0
0
0
1.283
Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

Bilag
1 (Bilag. Regnskabsbemærkninger bevilling 73 Ældreområdet - 4852663)
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E
Afvigelse
[C-D]*
-1.283
0
-1.283

10 (Offentlig) Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler
fra 2015 til 2016 for bevilling 73 Ældreområdet og bevilling
78 Frit valg (hjemmeplejen)
Sagsbehandler: Dr23975
SagsID: EMN-2016-01236

Resume
Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 for bevilling 73 Ældreområdet og
bevilling 78 Frit valg (hjemmeplejen).

Indstilling
Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til byrådet, for bevilling 73 Ældreområdet,




at driftsoverførsel af merforbrug på decentrale udgifter på 2,019 mio. kr. godkendes.
at driftsoverførsel af mindreforbrug på centrale udgifter på 4,832 mio. kr. godkendes,
heraf
at anlægsoverførsler på i alt 52,027 mio. kr. godkendes.

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til byrådet på bevilling 78 Frit valg (hjemmeplejen),


at driftsoverførsel af merforbrug på decentrale udgifter på 1,283 mio. kr. til bevilling 78
Frit valg (hjemmeplejen) godkendes.

Beslutning
Indstillingen for bevilling 73 og 78 anbefales
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og
overførselsadgang1, er der udarbejdet nedenstående forslag til overførsler fra 2015 til 2016 af
driftsbudget (henholdsvis centralt og decentralt) og ikke forbrugt frigivet anlægsbudget.
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1

Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutionernes overførselsadgang
underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i
Region Midtjylland.
1. Driftsoverførsler
Driftsregnskabet for bevilling 73 Ældreområdet for 2015 er opgjort i tabel 1.
Tabel 1. Driftsregnskabet for bevilling 73 Ældreområdet for 2015.
1.000 kr.
Serviceudgifter
Centrale udgifter
Decentrale udgifter
I alt serviceudgifter
Øvrig drift

A
Oprindeligt
budget 2015
264.730

B
D
E
Korrigeret
Regnskab Afvigelse
budget 2015
2015
[B-D]*
276.073
271.242
4.832

309.300

306.322

308.340

-2.019

574.030

582.395

579.582

2.813

Oprindeligt
budget 2015

Korrigeret
budget 2015

Regnskab Afvigelse
2015
[B-D]*

Ældreboliger
Indtægter fra den særlige
refusionsordning

2.100

2.100

2.117

-17

-3.745

-3.745

-4.055

310

I alt øvrige drift

-1.645

-1.645

-1.939

294

580.750

577.643

3.107

Bevilling 73 i alt
572.385
Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret
* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Tabel 1b. Driftsregnskabet for bevilling 78 Frit valg (hjemmeplejen) for 2015.
1.000 kr.
Serviceudgifter
Decentrale udgifter

A

B

Oprindeligt
budget 2014
0

D

E

Korrigeret
Regnskab Afvigelse
budget 2014
2014
[B-D]*
0
1.283
-1.283

I alt serviceudgifter

0

0

0

0

Bevilling 78 i alt
Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

0

0

1.283

-1.283

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug
På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale og decentrale driftsmidler overført
som angivet i tabel 2 og 3.
Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 73 Ældreområdet
Drift
Overførsel
1.000 kr.
Kommunal genoptræning og
vedligeholdelsestræning
114
Pleje og omsorg mv. af ældre og
handicappede
5.161
Plejehjem og beskyttede boliger
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-168

Evt. kommentar
Mindreforbrug søges overført til
2016
Mindreforbrug søges overført til
2016
Merforbrug søges overført til 2016

Plejevederlag og hjælp til
sygeplejeartikler
Botilbud til længevarende ophold
Voksen-, ældre- og handicapområdet –
visitationen
Tjenestemandspension
Centrale overførsler i alt

-1.008
704
-62
91

Merforbrug søges overført til 2016
Mindreforbrug søges overført til
2016
Merforbrug søges overført til 2016
Mindreforbrug søges overført til
2016

4.832

For ældrepuljen og Klippekortsordningen er der i alt et mindreforbrug på alt 1,375 mio. kr. i
2015.
Tabel 3. Decentrale overførsler for bevilling 73 Ældreområdet
Drift
Overførsel
Evt. kommentar
1.000 kr.
Områder
Merforbrug på drift af plejecentre
og hjemmesygepleje søges
-2.019
overført til 2016
Decentrale overførsler i alt

-2.019

Tabel 3b. Decentrale overførsler for bevilling 78 Frit valg (hjemmeplejen)
Drift
Overførsel
Evt. kommentar
1.000 kr.
Områder
Merforbrug på Frit valg søges
overført til 2016 heri indgår 1,4
mio. kr. til afskrivning af busser til
-1.283
daghjemskørsel
Decentrale overførsler i alt

-1.283

2. Anlægsoverførsler
Ikke forbrugte frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 4.
Tabel 4. Anlægsoverførsler for bevilling for bevilling 73 Ældreområdet
Anlæg
Overførsel
Evt. kommentar
1.000 kr.
Merforbruget søges overført til
2016, og skyldes forskydning i
betalinger af leverancer i
0.25.18 Marienlund, servicearealer
-939
fagentrepriserne.
Mindreforbruget søges overført til
2016, og skyldes forskydning i
5.32.30 Marienlund, 120 boliger
betalinger af leverancer i
50.524
fagentrepriserne.
5.32.32 Anskaffelse af
Mindreforbruget søges overført til
velfærdsteknologi 2015
2.500
2016
Anlægsoverførsler i alt
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52.085
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11 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på
bevillingsmålene for bevilling 73 Ældreområdet for 2015
Sagsbehandler: Dr23975
SagsID: EMN-2016-01236

Resume
Orientering om den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 73
Ældreområdet for 2015.

Indstilling
Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Til efterretning
Ej til stede
,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
1. Bevillingsmål for bevilling 73 Ældreområdet
Den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 73 Ældreområdet
for 2015 fremgår af tabel 1.
Smiley-ordningen er benyttet i opfølgningen, og indikerer følgende:

: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er opfyldt i 2015
: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er delvis opfyldt i 2015
: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke opfyldt i 2015
Tabel 1. Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 73 Ældreområdet
Bevillingens mål
Endelig opfølgning
Det nære
For at styrke de nære sundhedstilbud og forbedre
sundhedsvæsen
sundhedsindsatserne på tværs i Silkeborg Kommune er der
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Smiley



Udvikle og forbedre
sundhedsindsatserne på
tværs i
Silkeborg Kommune med
fokus på
lige muligheder for
sundhed (internt
fokus)
Udvikle og forbedre det
nære
sundhedsvæsen i
Silkeborg
Kommune (eksternt
fokus)
Sundhedsfremme og
forebyggelse
Udvikle og optimere det
sundhedsfremmende og
forebyggende arbejde

etableret et etårigt samarbejdsprojekt (Tværsektoriel
udredningsenhed TUE) mellem Silkeborg Kommune og
Regionshospitalet Silkeborg, som skal give borgere med et
medicinsk problem et hurtigt, sammenhængende og målrettet
patientforløb uden nødvendigvis at indbefatte indlæggelse. De
kommunale akutsygeplejersker kan arbejde proaktivt ift.
borgere, der indlægges og formidler bl.a. kontakten til
visitationen. Projektet er udfordret med meget få
henvendelser/henvisninger fra de praktiserende læger.
Derfor kører projektet i projektperioden ud i en tilpasset form
og samkøres med øvrige projekter herunder fleksible
indlæggelser.
Der er et etableret 3 akutpladser på de midlertidige pladser i
Gødvad. De lever op til KKR’s (Kommunekontaktrådets) fælles
minimumsstandarder for akutpladser.
Tidlig opsporing
Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter bruger
værtøjet TOBS til tidlig opsporing af begyndende
sygdomstegn. Alle sundhedsfaglige grupper foretager
hverdagsobservationer som registreres systematisk, således
der kan handles tidligt på observationer, når der sker
ændringer i borgerens funktionsniveau og mestringsevne.
Både ved værktøjet TOBS og hverdagsobservationer er der
indkøbt et IT-system, der kan bruges til registrering af
observationerne hos borgeren. It-systemet testes primo 2016



At borgernes mestringsevne styrkes:
Mestringstankegangen er fuldt implementeret i Sundhed- og
Omsorg. Både i plejecentrene og i hjemmeplejen arbejdes der
aktiv med inddragelse af borgerne og tværfagligt
samarbejdes der om f.eks. fælles mål og handleplaner.
Mestringsteamet varetager en stor del af Servicelovens §
83a-forløb, som trådte i kraft 1. januar 2015, der foreskriver
at alle borgere skal tilbydes et rehabiliteringsforløb. I projekt
”Mere sammenhængende forløb for de mest sårbare borgere”
arbejdes der ud fra mestringstankegangen med de mest
sårbare borgere. Projektet er finansieret af ”Puljen til Løft af
ældreområdet”.

Den attraktive
organisation
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Styrke samarbejdet mellem frivillige og professionelle i
Silkeborg Kommune:
Der har været øget fokus på at etablere et samarbejde med
frivillige foreninger, som kan medvirke til at øge livskvaliteten
hos borgerne ved at understøtte et aktivt ældreliv og dermed
modvirke ensomhed. Silkeborg Kommune har bl.a. etableret
et frivillighedsnetværk i forbindelse med ensomhedsprojektet.
Her er der eksempelvis oprettet spisegrupper på
Remstruplund, som de forebyggende medarbejdere
rekrutterer til. Der er desuden mange forskellige samarbejder
i gang på tværs i afdelingen fx på plejecentre. Herudover er
der iværksat en række samarbejde og indsatser specifikt for
mænd.
Der har været fokus på sygefraværet som indsatsområde,
hvor målet har været en reduktion på 8 % i forhold til 2013.



Sikre at sundheds- og
omsorgsområdet er en
attraktiv
organisation for såvel
borgere som
medarbejdere.
Innovation
Fremme en innovativ
kultur

Velfærdsteknologi
Velfærdsteknologi
vælges og
implementeres målrettet,
hvor der
vurderes potentiale for at
gøre en
forskel for Sundhed- og
Omsorgsafdelingens
brugere og
økonomi

Der er indført en række tiltag og redskaber herunder:
Sygefraværsportal på ZoomIN, folderen 1-5-10 med
handleanvisninger samt en revidering af
sygefraværspolitikken. Sygefraværet er dog ikke blevet
reduceret i Sundhed & Omsorg, men er steget med knap 1
procent fra 2013. Der er fortsat fokus på området, og der vil
blive arbejdet videre med det.
I det nye ledelsesgrundlag for Sundhed & Omsorg er
innovationsledelse en af vinklerne på ledelse i afdelingen. Der
er fokus på den effektive opgaveløsning og der tages
udgangspunkt i hverdagsinnovation. Hverdagsinnovation er
bl.a. et redskab til at udvikle kerneopgaven samt forbedre
effektiviteten, kvaliteten og skabe besparelser.
Hverdagsinnovation forudsætter høj grad af medledelse. Det
udspiller sig bl.a. i partnerskabssamarbejdet mellem Sundhed
& Omsorg og de faglige organisationer – et partnerskab, der
er forankret i de lokale MED-udvalg.
Velfærdsteknologi vælges og implementeres målrettet, hvor
der vurderes potentiale for at gøre en forskel for brugere og
økonomi. Målet om at vælge at implementere
velfærdsteknologi målrettet, hvor der er potentiale for
borgere, medarbejdere og økonomien, er et mål der går igen
fra 2014. Der har siden 2014 været igangsat flere større og
mindre projekter, hvor af nogle kører videre i 2015 som
projekter og andre er implementeret.
Sinas er i drift og fuldt implementeret i forhold til at borgerinfoskærme er på hovedparten af plejecentrene.
Grupperumsskærme og medarbejderskærme er delvis
implementeret i hele Sundhed og Omsorg. Virtuelle
borgerskærme er under udvikling og afprøvning. Der er
nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med en virtuel løsning,
målrettet borger på Marienlund Plejecenter. Endvidere indgår
Silkeborg Kommune i et udviklingssamarbejde med Region
Midt, hvor der arbejdes med virtuelles løsninger ud fra tanken
om ”en borger en skærm”, uanset om det er regionen,
Kommunen eller praksislægerne borgerne er i kontakt med.
Silkeborg Kommune er med i foreningen MedTech Innovation
Consortium sammen med Aarhus Universitet, VIA University
College, Region Midtjylland, samt et flertal af kommunerne i
den midtjyske region samt MedTech Innovation Center.
Formålet er et tættere og mere forpligtende samarbejde på
sundhedsområdet. Kernen i samarbejdet vil være fælles
indsatser og projekter med sigte på udvikling, implementering
og kommercialisering af nye løsninger.
Silkeborg Kommune har i samarbejde med Syddjurs,
Hedensted, Aarhus samt Viborg Kommune fået tilsagn fra
Digitaliseringsstyrelsen om 3,5 mio. kr. til at gennemføre et
fælles projekt med fokus på test af tryghedssensorer i
hjemmet.
System 'tidlig opsporing' er indkøbt og forventes
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implementeret i 3 fritvalgsgrupper samt en sygeplejegruppe
primo 2016. Herefter udrulles systemet i hele Sundhed og
Omsorg. Det forventes fuldt implementeret med udgangen af
2016.
Telesundhed-sår, som er en del af den nationale
handlingsplan for udbredelse af telemedicin, er fuldt
implementeret.
Der arbejdes på en udbuds- og udrulningsplan for
vasketoiletter i frivalg samt udvalgte døgnophold i 2015.
Fremadrettet vil anvendelse af vasketoiletter blive tænkt ind i
”mestrings- strategierne”.
Endvidere arbejdes der planmæssigt med test af teknologiske
løsninger i forskellige sammenhænge med henblik på senere
implementering, herunder:
Test af intelligente senge på midlertidige ophold på
Gødvad Plejecenter.
Test af pilledispensering
E-learningsprogrammer som erstatning eller
supplement til undervisning. Der er nedsat en arbejdsgruppe,
som udarbejder strategi og udrulningsplan for Kvalicares elearnings-programmer for 2016 og 2017.
Virtuelle løsninger indenfor KOL og træning er testet
og evalueret. Der er tilkøbt et virtuelt træningsprogram som
samtlige trænende terapeuter samt sundhedshuset kan
anvende. På KOL området er Homerehab afprøvet og
evalueret og et udvidet projekt er i gang, forventes afsluttet
maj 2016.
Implementeringen af og forankringen af det Fælles
Medicinkort (FMK) er fortsat i gang. Pilot projekt på
plejecenter Søvangen i Ans er forløbet godt, og vi er i drift på
alle plejecentre og i hjemmeplejegrupper. Undervisningen i
FMK foregik i september til december. Borgere, hvor
Sundheds- og Omsorgsafdelingen varetager
medicinhåndtering, er tilknyttet FMK. De praktiserende læger
samt apotekerne er orienteret og samarbejdet forløber
generelt godt.
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12 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab for
anskaffelse af velfærdsteknologi i 2013 og 2014
Sagsbehandler: Dr00583
SagsID: EMN-2014-01714

Resume
Godkendelse af anlægsregnskab for anskaffelse af velfærdsteknologi i 2013 og 2014.
Regnskabet udviser et merforbrug på 158.000 kr.

Indstilling
Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til byrådet,


at anlægsregnskabet godkendes, og at merforbruget på 158.000 kr. finansieres ved en
tilsvarende reduktion af anlægsbevillingen til anskaffelse af velfærdsteknologi for 2015

Beslutning
Indstillingen anbefales
Ej til stede
,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
25. november 2013, 24. marts 2014 og 23.marts 2015 godkendte Byrådet en samlet
anlægsbevilling 3,447 mio. kr. til anskaffelse af velfærdsteknologi.
Anlægsbevillingerne er hovedsagelig anvendt til





færdiggørelse af SINAS-projektet, herunder indkøb og opsætning af info-skærme
indkøb og opsætning af mobile sprinkleranlæg hos særlig udsatte borgere i
plejecentrene
indkøb og test af fleksible specialsenge
E-Learning og virtuel træning

Borgerinddragelse
:
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Økonomi
Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

3.447.000 kr.

3.605.000 kr.

-158.000 kr.
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13 (Offentlig) Foreløbig godkendelse af forslag til
værdighedspolitik i Silkeborg Kommune
Sagsbehandler: Dr22864
SagsID: EMN-2015-14900

Resume
Forslag til værdighedspolitik i Silkeborg Kommune beskriver Sundheds- og Omsorgsafdelingens
forståelse af værdighed i forhold til områderne; Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet,
tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring samt En værdig død.

Indstilling
Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget,


at forslag til værdighedspolitik i Silkeborg Kommune foreløbig godkendes med henblik
på, at forslaget sendes i høring

Beslutning
Indstillingen godkendt
Ej til stede
,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Kommunerne skal træffe beslutning om og efterfølgende offentliggøre en værdighedspolitik for
den kommunale ældrepleje. Den første værdighedspolitik skal offentliggøres senest 1. juli
2016. Det indgår som en del af finanslov for 2016.
Der er afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at udbrede og implementere
værdighedspolitikken, og Silkeborg Kommune har fået foreløbigt tilsagn om tilskud på 15,3
mio. kr. i 2016.
Værdighedspolitikken skal beskrive de overordnede værdier og prioriteringer for personlig
hjælp, omsorg og pleje m.v., som gives efter lov om social service til personer over
folkepensionsalderen. Og den skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje
kan understøtte følgende områder for den enkelte ældre:
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1.
2.
3.
4.
5.

Livskvalitet
Selvbestemmelse
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
En værdig død.

Forslag til Silkeborg Kommunes værdighedspolitik
De fem områder, værdighedspolitikken skal beskrive, har allerede stort fokus i Sundheds- og
Omsorgsafdelingen. Derfor bygger forslaget til en værdighedspolitik ovenpå på blandt andre

Sundheds- og Ældrepolitikken, arbejdet med Det Gode Hverdagsliv på plejecentrene og
beskrivelsen af, hvad det betyder at arbejde med mestring.

Forslaget har fået navnet ”Sammen om det gode liv”, og det beskriver indledningsvis, hvad
Sundheds- og Omsorgsafdelingen forstår ved værdighed og ved ’sandhedens øjeblik’, hvordan
’mestring som kultur’ forstås, og hvordan sårbarhed bliver defineret. Også afdelingens vision og
mission indgår.
Derefter er de fem temaområder beskrevet ud fra, hvad temaet omfatter, hvilken holdning, vi som
afdeling møder borgeren med, og hvilke mål der skal nås. Endelig er det beskrevet, hvad byrådet
vil gøre for at nå målene.
Plan for processen
Efter Ældre- og Handicapudvalgets og Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets drøftelse af
forslag til værdighedspolitik sendes forslag i høring i perioden 9. marts til 29. marts 2016. Og
efter behandling af høringssvar og godkendelse af værdighedspolitikken i de to udvalg sendes
den til godkendelse i Byrådet 25. april 2016. Værdighedspolitikken bliver offentliggjort på
kommunens hjemmeside umiddelbart derefter.

Borgerinddragelse
Forslag til værdighedspolitik i Silkeborg Kommune bliver sendt til høring i Ældrerådet og
OmrådeMED Sundhed og Omsorg i høringsperioden.

Bilag
1 (Værdighedspolitik - Forslag - 4855654)
2 (Værdighedspolitik - Procesplan - 4828074)
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14 (Offentlig) Foreløbig godkendelse af forslag til
udmøntning af Silkeborg Kommunes andel af
værdighedsmilliarden
Sagsbehandler: Dr22864
SagsID: EMN-2015-14900

Resume
Forslag til udmøntning af Silkeborg Kommunes andel af værdighedsmilliarden tager
udgangspunkt i den foreslåede værdighedspolitik. I forslaget tildeles midlerne; plejecentrene,
de midlertidige pladser, sygeplejen, hjemmeplejen, hjælpemidler samt ydelserne personlig
pleje og praktisk hjælp.

Indstilling
Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget,


at forslag til udmøntning af Silkeborg Kommunes andel af værdighedsmilliarden
foreløbig godkendes med henblik på, at forslaget sendes i høring

Beslutning
Det på mødet udleverede forslag til udmøntning af ældremilliarden godkendt
Ej til stede
,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har fået foreløbigt tilsagn om tilskud på 15,3 mio. kr. i 2016 svarende til
kommunens andel af de 1 mia. kr., der på finanslov for 2016 blev afsat til en mere værdig
ældrepleje. Der er tale om midler, der ligger ud over kommunens vedtagne budgetter for
2016, og som kan anvendes til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende indsatser.
For at få midlerne udbetalt skal kommunen udarbejde en værdighedspolitik, der skal
offentliggøres på kommunens hjemmeside senest 1. juli 2016. Og med udgangspunkt i den
udarbejdede værdighedspolitik skal kommunen udarbejde en redegørelse for den forventede
brug af midlerne.
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Forslag til udmøntning af tilskuddet
Sundhed og Omsorg vurderer, at tilskuddet bedst bruges som beskrevet nedenfor.


Der afsættes 4,5 mio. kr. til plejecentrene med henblik på at styrke det gode
hverdagsliv, indsatsen for borgere med demens og den palliative indsats. Det kan
styrkes ved at øge normeringen på plejecentrene og ved at øge medarbejdernes
kompetencer indenfor de nævnte områder.



Der afsættes 2,7 mio. kr. til de midlertidige pladser til at styrke den tværfaglige
rehabilitering og den palliative indsats. Begge områder kan styrkes ved at øge
normeringen og ved at øge medarbejdernes kompetencer indenfor områderne.



Der afsættes 1,8 mio. kr. til sygeplejen til at styrke den tværfaglige koordinering
omkring borgeren og til at styrke arbejdet med én fælles plan for borgeren. Det kan
styrkes ved dels at øge normeringen og ved at øge de sygeplejefaglige kompetencer
indenfor området.



Der afsættes 1,75 mio. kr. til hjemmeplejen. Midlerne skal anvendes til at styrke det
gode hverdagsliv, så borgerne støttes i at blive så selvhjulpne som muligt. De skal
bruges til at indføre systematisk ernæringsscreening med henblik på at opdage og
behandle under- og fejlernæring tidligere. Og endelig skal de bruges til at opspore,
forebygge og afhjælpe ensomhed blandt borgere, der modtager hjemmepleje.



Der afsættes 1,0 mio. kr. til at styrke livskvaliteten og selvbestemmelsen hos borgere,
der har behov for et hjælpemiddel. Det skal ske ved at nedbringe sagsbehandlingstider
og leveringstider på hjælpemidler og ved indkøb af flere hjælpemidler.



Der afsættes 3,5 mio. kr. til personlig pleje og praktisk hjælp med henblik på at
opretholde det eksisterende serviceniveau på området.

Borgerinddragelse
Forslaget til udmøntning af Silkeborg Kommunes andel af værdighedsmilliarden bliver sendt i
høring i Ældrerådet og i OmrådeMED Sundhed og Omsorg i perioden fra 9. marts til 29. marts
2016.

Økonomi
Det bevilgede tilskud bliver anvist fra Sundheds- og Ældreministeriet i fire rater og for 2016
udelukkende i to rater. Der skal indsendes ét årligt regnskab for de tildelte midler senest 1.
april i det efterfølgende år, og det er et krav, at regnskabet påtegnes af en revisor. I
påtegningen skal det bekræftes, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med
tilskudsbetingelserne og Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks for tilskud.
Sundhed og Omsorg foreslår, at midlerne anvendes ud fra nedenstående oversigt:
Indsats

Beløb

Plejecentrene
Midlertidige
pladser
Sygeplejen
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Styrke det gode hverdagsliv, indsatsen for borgere
med demens og den palliative indsats
Styrke den tværfaglige rehabilitering og den palliative
indsats
Styrke den tværfaglige koordinering omkring borgeren
og arbejdet med én fælles plan for borgeren

4.500 t.kr.
2.700 t.kr.
1.800 t.kr.

Hjemmeplejen

Hjælpemidler
Personlig pleje
og praktisk hjælp
Administration
I alt

Styrke borgernes selvhjulpenhed, opspore og
forebygge ensomhed samt indføre systematisk
ernæringsscreening
Nedbringe sagsbehandlingstid og leveringstid og
anskaffe flere hjælpemidler
Opretholde det eksisterende serviceniveau
Administration, layout og distribution af pjece

1.750 t.kr.

1.000 t.kr.
3.500 t.kr.
50 t.kr.
15.300 t.kr.

Bilag
1 (Udmøntning af Værdighedsmilliarden 2016 - Forslag 1 af 22-02-2016 - 4852666)
2 (Udmøntning af Værdighedsmilliarden 2016 - Forslag 2 af 02-03-2016 - 4896037)
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15 (Fortrolig) Drøftelse af udkast til det fremtidige niveau
for plejeboligkapacitet i Silkeborg Kommune
Sagsbehandler: Dr23978
SagsID: EMN-2015-14605

Side 38

16 (Offentlig) Drøftelse af forberedelse til temamøde med
byådet 11. april
Sagsbehandler: Dr26199
SagsID: EMN-2015-13343

Resume
Der afholdes temamøde med byrådet 11. april 2016.

Indstilling
Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget,


at sagen drøftes

Beslutning
Drøftet
Ej til stede
,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der afholdes temamøde med byrådet 11. april 2016. Ældre- og Handicapudvalget skal drøfte
forberedelsen af mødet.
Emner til mødet kunne være rapporten fra KLK om Silkeborg Kommunes fremtidige
plejeboligbehov samt Det Gode Hverdagsliv.
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17 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr10730
SagsID: EMN-2015-14137

Beslutning
Idekonferencerne er nu endelig planlagt.
Ej til stede
,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen


Det gode hverdagsliv – status på Idékonferencer m.v.



Der afholdes målseminar 16. og 17. marts. Udvalget skal drøfte evt. forberedelse til
seminaret.
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18 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Dr10730
SagsID: EMN-2015-14137

Beslutning
Godkendt
Ej til stede
,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem oprette en kommentar og dele den
med mødeadministratoren.

TRYK HER FOR AT GODKENDE
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