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Side 2

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

Beslutning
Godkendt
Ej til stede
,
Mia Schmidt og Morten Dalgaard Høgh

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Central Udmelding - voksne med kompleks
erhvervet hjerneskade
Sagsbehandler: Dr15047
SagsID: EMN-2016-00432

Resume
Alle Folketingets partier har indgået en aftale om at oprette en national koordinationsstruktur,
som er forankret i Socialstyrelsen. Som led i den nationale koordinationsstruktur kan
Socialstyrelsen komme med Centrale Udmeldinger, hvis det vurderes, at der er risiko for en
uhensigtsmæssig afspecialisering. Til behandling i Rammeaftale 2016 udmeldte Socialstyrelsen
pr. 1. november 2014 Central Udmelding vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.
DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet) har
udarbejdet afrapporteringen vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade på baggrund
af indberetninger fra de midtjyske kommuner, herunder sparring med faglig følgegruppe.
KKR Midtjylland har på møde den 20. november 2015 behandlet udkast til Central Udmelding
vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Parterne er enige om at indstille forslaget
til godkendelse i byrådene samt i regionsrådet.

Indstilling
Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til byrådet,


at udkast til Afrapportering vedr. Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade
godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales
Ej til stede
,
Mia Schmidt og Morten Dalgaard Høgh

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Evalueringen af kommunalreformen pegede på en bekymring for en uhensigtsmæssig
afspecialisering af viden på det mest specialiserede socialområde og inden for den meste
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specialiserede specialundervisning. Alle Folketingets partier har derfor indgået en aftale om at
oprette en national koordinationsstruktur, som er forankret i Socialstyrelsen.
Som led i den nationale koordinationsstruktur kan Socialstyrelsen komme med Centrale
Udmeldinger, hvis det vurderes, at der er risiko for en uhensigtsmæssig afspecialisering.
Ifølge bekendtgørelsen om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene
ældreboligområde, skal kommunalbestyrelserne i forbindelse med fastlæggelse af
udviklingsstrategien, behandle Socialstyrelsens eventuelle udmelding af målgrupper eller
særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af
kommunerne i en eller flere regioner.
Formålet med udmeldingen er at sikre koordination og planlægning på tværs af kommuner og
regioner af de højt specialiserede indsatser og tilbud i forhold til målgruppen. Den centrale
udmelding skal danne baggrund for en dialog med kommunalbestyrelserne om de højt
specialiserede indsatser og tilbud. Socialstyrelsen indgang til dialogen er det eksisterende
rammeaftalesamarbejde.
Til behandling i Udviklingsstrategi 2016 udmeldte Socialstyrelsen pr. 1. november 2014 to
Centrale Udmeldinger:
-

Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

En overgangsordning blev indarbejdet i bekendtgørelsen ved de to første Centrale Udmeldinger
pr. 1. november 2014, således at de først skal endelig afrapporteres pr. 1. marts 2016 – efter
Udviklingsstrategi 2016 er godkendt.
DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet) har
udarbejdet afrapporteringen vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade på baggrund
af indberetninger fra de midtjyske kommuner, herunder sparring med en faglig følgegruppe.
Af afrapporteringen fremgår det, at antallet af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade
med behov for en højt specialiseret indsats og/eller tilbud er opgjort til i alt 134 borgere i de
midtjyske kommuner. Målgruppen er opgjort som antallet af voksne borgere med kompleks
erhvervet hjerneskade, som de midtjyske kommuner har været handlekommune for i 2014, og
som på et tidspunkt i løbet af året har modtaget højt specialiseret rehabilitering. Det er vigtigt
at understrege, at målgruppestørrelsen er et skøn, som er behæftet med en vis usikkerhed –
bl.a. fordi kommunerne ikke registrerer borgere ud fra diagnose eller funktionsnedsættelse.
Ligeledes fremgår det, at de midtjyske kommuner i vid udstrækning oplever, at der er
sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til voksne med
kompleks erhvervet hjerneskade og det samlede udbud heraf – ikke mindst understøttet med
kommunernes anvendelse af matrikelløse indsatser.
De midtjyske kommuner er enige om, at der imidlertid også findes en række
opmærksomhedspunkter i forhold til at sikre det nødvendige udbud af højt specialiserede
tilbud til borgere med kompleks erhvervet hjerneskade. Et af disse opmærksomhedspunkter er
manglen på en fælles national forståelse af det højt specialiserede område. Et andet
opmærksomhedspunkt er – jf. brugen af den matrikelløse rehabilitering – de vanskeligheder,
som er forbundet med at overføre læring fra ét sted til et andet, når borgeren ikke længere
har brug for et døgndækket tilbud.
I forlængelse af ovenstående peger de midtjyske kommuner i drøftelsen af tilrettelæggelse og
koordinering på, at udviklingen af højt specialiserede matrikelbundne tilbud skal gå hånd i
hånd med den faglige udvikling af højt specialiserede rehabiliteringsindsatser, som – af hensyn
til borgerens mestring af hverdagslivet – tilbydes med udgangspunkt i borgerens eget hjem.
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DASSOS behandlede og godkendte afrapporteringen på møde den 10. november 2015. KKR
behandlede og godkendte afrapporteringen politisk den 20. november 2015 og indstiller til
godkendelse i byråd og regionsråd. Frist for endelig afrapportering til Socialstyrelsen er den 1.
marts 2016.

Bilag
1 (Afrapportering Den Central Udmelding - kompleks erhvervet hjerneskade 101115 4759100)
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3 (Offentlig) Drøftelse af Politik og strategi for samarbejde
mellem lokal-rådene og Silkeborg Kommune
Sagsbehandler: Dr25247
SagsID: EMN-2015-02529

Resume
Ældre- og Handicapudvalget skal drøfte og evaluere forslag til justering af ”Politik og strategi
for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune”.

Indstilling
Direktør Leif Sønderup indstiller til Ældre- og Handicapudvalget,




at den justerede ”Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg
Kommune” drøftes
at udvalget evaluerer hvordan ”Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene
og Silkeborg Kommune” efterleves i udvalgets arbejde, og om der er behov for
yderligere justeringer
at eventuelle bemærkninger fremsendes til Nærdemokratiudvalget

Beslutning
Politik og strategi til efterretning. Udvalget ser frem til lokalrådenes interesse for Ældre- og
Handicapområdet
Ej til stede
,
Mia Schmidt og Morten Dalgaard Høgh

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
På baggrund af bl.a. høring blandt alle lokalråd og fagudvalgene godkendte byrådet i august
2013 ”Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune”.
Politikken kan ses via kommunens hjemmeside.
Under overskriften ”Politik” beskrives de holdninger og værdier, der præger samarbejdet, og
som fortsat kræver et stærkt fokus for at blive efterlevet og udviklet. Under overskriften
”Strategi” beskrives samarbejdet i form af et opslagsværk, hvor der kan findes nyttige faktaoplysninger med links til uddybende dokumenter.
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I forbindelse med godkendelsen blev det besluttet, at politikken skulle tages op til revision
mindst en gang i hver byrådsperiode.
Nærdemokratiudvalget har derfor gennemgået og drøftet ”Politik og strategi for samarbejde
mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune”. I den forbindelse har Nærdemokratiudvalget
besluttet, at der skal ske et par justeringer, dog hovedsageligt af redaktionel karakter.
Nærdemokratiudvalget har samtidig besluttet, at sende vedlagte justerede ”Politik og strategi
for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune” til høring/evaluering hos
lokalrådene, Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene.
I forhold til det nugældende materiale, er der ændret i øverste halvdel på side 3 og en enkelt
tilføjelse side 6 under ”Kontakt til byansvarlig”.
I forbindelse med udvalgets evaluering ønskes en refleksion over arbejdet med nærdemokrati i
udvalgets arbejde, samt hvordan indholdet i ”Politik og strategi for samarbejde mellem
lokalrådene og Silkeborg Kommune” efterleves. Er der elementer i materialet, som kræver en
tilretning, så det stemmer overens med virkeligheden? – eller skal der evt. ske ændringer i
proceduren for sagsbehandling?
Efter udløbet af høringsfristen skal Nærdemokratiudvalget behandle indkomne bemærkninger
m.v. Herefter skal Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i maj måned godkende endelig
justeret ”Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune”.

Borgerinddragelse
Justeret ”Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune” er
sendt til høring indtil 8. marts 2016 hos alle lokalråd, Økonomi- og Erhvervsudvalget og alle
fagudvalg.

Bilag
1 (Forslag til justeret Politik og strategi - 4770742)
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4 (Offentlig) Drøftelse af KLK's analyse af plejeboligbehov
Sagsbehandler: Dr23978
SagsID: EMN-2015-14605

Resume
KL’s konsulentvirksomhed (KLK) fremlægger en analyse af Silkeborg Kommunes fremtidige
plejeboligbehov.

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


at udvalget drøfter KLKs plejeboligprognose

Beslutning
Plejeboligprognose gennemgået og drøftet
Ej til stede
,
Mia Schmidt og Morten Dalgaard Høgh

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Ældre- og Handicapudvalget har på mødet 5. november 2015 vedtaget at KL’s
konsulentvirksomhed udarbejder en rapport vedrørende det fremtidige plejeboligbehov i
Silkeborg Kommune. På den baggrund vil KLK fremlægge rapporten på udvalgsmødet 4.
februar. Rapporten vil blive eftersendt dagsordenspunktet som bilag.

Bilag
1 (Plejeboligkapacitet i Silkeborg Kommune - 4799942)
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5 (Offentlig) Analyse af Silkeborg Kommunes
sundhedsindsats og sundhedsudgifter
Sagsbehandler: Dr23975
SagsID: EMN-2015-03277

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


at analysen af Silkeborg Kommunes sundhedsindsats og sundhedsudgifter drøftes

Beslutning
Analyse gennemgået og drøftet
Ej til stede
,
Mia Schmidt og Morten Dalgaard Høgh

Tidligere beslutninger
Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Dato: 20-10-2015

Sagen er drøftet og der arbejdes videre med følgende:
1.
Udviklingen vil fortsat blive fulgt i forhold til at vurdere effekten af
sundhedsindsatserne.
2.
Nøgletal vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering og indlæggelser.
3.
Nøgletal vedrørende indlæggelser af kendte borgere.
4.
Dialog med Hospitalsenheden Midt omkring registreringspraksis.
5.
Der arrangeres et møde mellem Hospitalsenheden Midt, praksiskonsulent og Sundhedsog Forebyggelsesudvalget, når de endelige tal for 2015 foreligger.
Ej til stede
,
.
Udvalg: Ældre- og Handicapudvalget

Dato: 05-11-2015

Sagen udsat
Ej til stede
,
Morten Høegh og Teresa Jørgensen
Udvalg: Ældre- og Handicapudvalget
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Dato: 07-01-2016

udsat
Ej til stede
,
.

Sagen
Supplerende beskrivelse af sagen
Analysen af Silkeborg Kommunes sundhedsindsats og sundhedsudgifter er tidligere blevet
drøftet i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 20. oktober 2015 og har været på dagsordenen
i Ældre- og Handicapudvalget 5. november 2015.

Beskrivelse af sagen
Analysen af Silkeborg Kommunes sundhedsindsats og sundhedsudgifter viser, at Silkeborg
Kommune i forhold til et landsgennemsnit ligger højt hvad angår:
-

Akutte genindlæggelser samt den kommunale medfinansiering hertil
Potentielt forebyggelige indlæggelser samt den kommunale medfinansiering hertil
Akutte medicinske korttidsindlæggelser samt den kommunale medfinansiering hertil

Det ses dog, hvad angår potentielt forebyggelige indlæggelser, akutte medicinske
korttidsindlæggelser samt akutte genindlæggelser, for borgere kendte af Silkeborg Kommune,
at antal og den kommunale medfinansiering hertil er faldende, når der også ses på 2015 (1.
halvår) og ikke kun hele år. Noget tyder altså på, at sundhedsindsatsen i Silkeborg Kommune
virker.

Bilag
1 (Rapport Analyse af Silkeborg Kommunes sundhedsindsats og sundhedsudgifter - 4489161)

Side 11

6 (Offentlig) Godkendelse af ændret budgettildelingsmodel
for plejecentre
Sagsbehandler: dr16815
SagsID: EMN-2015-14460

Resume
Der ønskes en mere simpel model for afregning af plejecentrene, som samtidig skal sikre
større budgetsikkerhed. Den nuværende pakkeafregningsmodel foreslås derfor afløst af en
model hvor budget tildeles på baggrund af en fast takst i forhold til det normerede antal
pladser på de enkelte plejecentre.

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


at udvalget godkender ny budgettildelingsmodel for plejecentre

Beslutning
Forslaget drøftes i administrationen og en mere uddybende/forklarende model udarbejdes.
Ej til stede
,
Mia Schmidt og Morten Dalgaard Høgh

Tidligere beslutninger
Udvalg: Ældre- og Handicapudvalget

Dato: 07-01-2016

Sagen udsat
Ej til stede
,
.

Sagen
Supplerende beskrivelse af sagen
Forslaget til en ny budgettildelingsmodel for plejecentrene indebærer, som beskrevet, at
pakkeafregningen erstattes af en budgettildeling efter en fast takst i forhold til det normerede
antal pladser.
Det er Plejecentersektionens opgave at fordele budgetmidlerne til de enkelte plejecentre,
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således det afspejler forskelle i plejetyngde og øvrige driftsvilkår.
En indførelse af en ny model vil ikke medføre nogen stor ændring i de enkelte plejecentres
budgetter og dermed driftsvilkår, da budgetterne tænkes fordelt med udgangspunkt i den
eksisterende plejetyngde og den allerede etablerede omfordeling som følge af særlige
driftsvilkår.
Fremadrettet vil borgere fortsat blive visiteret og indplaceret på funktionsniveauer. Der tildeles
ikke pakker (som i øvrigt er en overbygning på funktionsniveauerne).
Funktionsevnevurderingen er et udtryk for den enkelte borgers ressourcer og behov og dermed
plejetyngde, derfor skal denne vurderes i forbindelse med boligtildeling. Borgerne revisiteres
minimum hvert andet år.
Plejecentersektionen vil fremadrettet løbende skulle foretage mindre justeringer og
tilpasninger af de enkelte plejecentres budgetter i takt med at forskelle i plejetyngde de
enkelte plejecentre imellem ændres.
Der opnås ved indførelse af den foreslåede budgettildelingsmodel en budgettildeling, hvor der i
højere grad er overensstemmelse mellem det samlede ressourceforbrug og budget i Sektionen.

Beskrivelse af sagen


Den eksisterende budgettildelingsmodel består af to dele: En fast tildeling og en
pakkeafregningsdel. I 2015 er fordelingen således:
o Fast tildeling: 139 mio. kr. ~ 46 %
o Pakkeafregning: 165 mio. kr. ~ 54 %



Forslaget til den nye budgettildelingsmodel tager udgangspunkt i, at
pakkeafregningen afløses af tildeling på baggrund af en fast takst i forhold til det
normerede antal pladser på de enkelte plejecentre. Der bliver desuden reserveret et
beløb på 3 mio. kr. til afholdelse af udgifter til plejehjemsbeboere med ekstraordinære
behov.



o

Beskrivelse af håndtering af afregningsdelen af budgettet:
 Plejecentersektionen fordeler i udgangspunktet budgettet til de enkelte
plejecentre efter antal pladser. I tillæg hertil vil der løbende blive
foretaget omfordeling af budget på baggrund af forskelle i plejetyngde
samt forskelle i driftsvilkår (fx små plejecentre).
 Udgifter til ægtefæller afholdes inden for det faste budget.
 Plejecentersektionen administrerer det reserverede beløb på 3 mio. kr.
Der vil blive udarbejdet kriterier for, hvornår de enkelte plejecentre kan
få del i denne pulje.

o

Plejetyngden vil fortsat skulle dokumenteres og det skal i den forbindelse
afklares, om dette kan gøres på mindre administrativ tung vis. Det foreslås, at
funktionsevnevurderingen benyttes som indikator for plejetyngde.

Fordele/ulemper ved den nye model
o Set fra et decentralt perspektiv:
 Budgetsikkerheden øges – Plejecentrene er garanteret en større del af
budgettet fra årets start.
 Mindre fokus på at beskrive/dokumentere plejetyngden som
udgangspunkt for tildeling af bestemte pakker.
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o
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Løser ikke udfordringen med, at små plejecentre er dyrere at drive
grundet højere enhedsomkostninger – Disse vil derfor stadig have svært
ved at få økonomien til at hænge sammen.

Set fra et centralt perspektiv:
 Da budgettet kendes på forhånd, vil eventuelt korrigerende handlinger
ved regnskabsubalancer kunne iværksættes med det samme.
 Mulighed for at afholde uforudsete/ikke-planlagte udgifter via det
reserverede beløb på 3 mio. kr.

7 (Offentlig) Godkendelse af proces for udarbejdelse af
værdighedspolitik
Sagsbehandler: Dr 22864
SagsID: EMN-2015-14900

Resume
Silkeborg Kommunes første værdighedspolitik for ældreplejen skal besluttes og efterfølgende
offentliggøres af byrådet senest 1. juli 2016. I forslag til tids- og handleplan for processen
indgår resultater fra processen med plejeboligplan for det gode hverdagsliv og forslag om at
afholde en konference om ældrepolitik.

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


at proces for udarbejdelse af værdighedspolitik godkendes

Beslutning
Der laves ikke en særskilt konference for udarbejdelse af værdighedspolitikken. På baggrund
af de kendte politikker og arbejdet vedr. det gode hverdagsliv udarbejdes forslag til en
værdighedspolitik til mødet i marts. Ældrerådet forelægges forslaget til høring
Ej til stede
,
Mia Schmidt og Morten Dalgaard Høgh

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Kommunerne skal styrke arbejdet med en mere værdig ældrepleje gennem indførelse af
værdighedspolitikker og en tilførsel af midler på 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem. Det indgår
som en del af finanslov for 2016.
De tilførte midler ligger ud over kommunernes budgetter for 2016 og fordeles mellem
kommunerne på baggrund af en fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. For
Silkeborg Kommune udgør andelen 15,3 mio. kr.
Sundheds- og Ældreministeriet har udsendt et udkast til lovforslag om værdighedspolitikker for
ældreplejen. Det har været i høring og forventes at træde i kraft 1. marts 2016. Lovforslaget
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forpligter byrådet til at beslutte og efterfølgende offentliggøre den første værdighedspolitik
senest 1. juli 2016.
Værdighedspolitikken skal beskrive de overordnede værdier og prioriteringer for personlig
hjælp, omsorg og pleje m.v., som gives efter serviceloven til personer over
folkepensionsalderen. Og den skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje
kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen for den enkelte ældre:
1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død.
Byrådet skal desuden sørge for at inddrage ældrerådet samt øvrige relevante parter i
forbindelse med udarbejdelsen af værdighedspolitikken for ældreplejen.
Forslag til tids- og handleplan
I Silkeborg Kommune har de fem områder, værdighedspolitikken som minimum skal beskrive,
allerede stort fokus, og de er blandt andet beskrevet i; Sundheds- og ældrepolitikken,
kostpolitik for ældre, i beskrivelsen af Mestring og i retningslinjerne om den koordinerende
sundhedsperson og en værdig død.
Også processen omkring plejeboligplanen for det gode hverdagsliv og de resultater, den
bringer, vil på en meningsfuld måde kunne indgå i den samlede værdighedspolitik. På den
baggrund foreslås følgende tids- og handleplan:
Tidsplan

Udarbejdelse af værdighedspolitik

Marts

Konference om ældrepolitik

Ultimo marts

Forslag til værdighedspolitik udarbejdes på baggrund af:
 Input fra konferencen
 Resultater af interviews med borgere, pårørende og
medarbejdere om det gode hverdagsliv på plejecenter
 Input fra idékonference om det gode hverdagsliv på
plejecenter
 Eksisterende politikker og beskrivelser

Tor. 7. april

Høringsforslag til drøftelse i ÆHU

Tir. 12. april

Høringsforslag til drøftelse i SFU

Ons. 13.april
– fr. 13. maj

Høringsfase

Tor. 2. juni

Værdighedspolitik til godkendelse i ÆHU

Man. 13.
juni
Man. 27.
juni
Ons. 29. juni

Værdighedspolitik til godkendelse i SFU
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Værdighedspolitik til godkendelse i byrådet
Offentliggørelse af Silkeborg Kommunes
værdighedspolitik

Borgerinddragelse
I processen for udarbejdelse af værdighedspolitik borgerne inddraget af flere gange og på
forskellig måde. Og når forslag til værdighedspolitik er vedtaget sendes det i høring blandt
andet i ældrerådet.
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8 (Offentlig) Drøftelse af processen med udarbejdelsen af
Plejeboligplanen
Sagsbehandler: Dr23714
SagsID: EMN-2015-13343

Resume
I forbindelse med udarbejdelsen af Plejeboligplanen på Ældreområdet med fokus på Det Gode
Hverdagsliv har Ældre- og Handicapudvalget nu gennemført opstartsseminariet og
planlægningen af næste skridt i form af interviews og idekonferencer er under planlægning.

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


at formål og forventet udbytte med idekonferencerne drøftes

Beslutning
Indstillingen godkendt. Datoerne for idekonferencerne er 14. marts, 31. marts, 14. april fra
14.00-16.30. 19. april foregår mødet fra 19.00 – 21.00 i Silkeborg
Ej til stede
,
Mia Schmidt og Morten Dalgaard Høgh

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
8. januar 2016 afviklede Ældre- og Handicapudvalget i samarbejde med Ældrerådet et
opstartsseminar, hvor processen omkring det Gode Hverdagsliv blev påbegyndt.
I forbindelse med udarbejdelsen af Plejeboligplanen på Ældreområdet med fokus på Det Gode
Hverdagsliv er næste skridt i processen gennemførsel af interviews samt idekonferencer.
Interview
7 plejecentre er udvalgt, således at de geografisk dækker Silkeborg Kommune. Det drejer sig
om følgende plejecentre:




Sandgårdsparken
Bakkegården
Remstruplund
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Toftelund
Lysbro
Sejs
Fårvang Ældrecenter

Borgerne og deres pårørende interviewes enkeltvis for derved at få fortællingen om Det Gode
Hverdagsliv fra to vinkler. Interviewene af de frivillige foregår som et fokusgruppeinterview.
Alle interviews udføres som udgangspunkt af Udvalgsformand Hans-Jørgen Hørning og Lars
Munksø.
Derudover skal der på hvert plejecenter laves en fortælling over det gode hverdagsliv, som det
er i dag og som man ønsker det set i et fremtidsperspektiv. Plejecentrene opfordres til at
inddrage medarbejdere, borgere, pårørende og frivillige i fortællingen.
Idekonferencer
Der er planlagt 4 idekonferencer, en form for borgermøder, hvor lokalsamfundet,
medarbejdere, pårørende, frivillige etc. inviteres. Idekonferencerne finder sted således:





kl. 14.00 – 16.30 Rosengårdcentret.
kl. 14.00 - 16.30 Toftebjerg Medborgerhus
Kl. 14.00 - 16.30 Gjern Kultur- og Idrætscenter
kl. 14.00 – 16.30 Alhuset

På nuværende tidspunkt arbejdes med indholdet og afviklingen af idekonferencerne.
Idekonferencerne er tænkt som en kombination af oplæg og workshop med fokus på at få
input til Det Gode Hverdagsliv. Oplæggene kan være med udgangspunkt i de to emner, der var
størst opmærksomhed på i opstartsseminariet:
 Samskabelse mellem plejecentre, ledelse, frivillige, borgere, pårørende og
medarbejdere
 Målgruppens betydning for Det Gode Hverdagsliv med udgangspunkt i borgernes
levede liv og behov
Oplæggene kan planlægges således, at de består af en samtale mellem en politiker, en
fagperson og en borger/pårørende. Efterfølgende går alle deltagerne tilbage til ”deres” bord og
diskuterer det, de netop har hørt og hvorledes det kan overføres til plejecentrene i Silkeborg
Kommune. Der hyres en ekstern moderator til at styre rundbordssamtalerne.
Alle inputtene sammenskrives efterfølgende og skrives sammen med inspirationskataloget
Som oplæg til idekonferencerne udarbejder Kommunikationsafdelingen en beskrivelse af
processen og lokalsamfundets betydning for Det Gode Hverdagsliv, som sendes til Midtjyllands
Avis.
Aktivitet
Gennemførsel af borgerinterview
Gennemførsel af pårørendeinterview
Gennemførsel af fokusgruppeinterview med frivillige
Fortællingen om det gode hverdagsliv på
plejecentrene
Synspunkt MJA
Idekonferencer

Borgerinddragelse
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Tidsplan/deadline
8-12. februar 2016
8-12. februar 2016
23. februar 2016
18. marts 2016
Uge 8
Skal afklares

Lokalsamfundet, medarbejdere, borgere, pårørende, frivillige, Ældrerådet, Ældresagen,
venneforeninger etc. inviteres til idekonferencerne. Der udarbejdes forskelligt materiale til
forskellige kanaler, som skal orientere om idekonferencerne

Økonomi
Forplejning samt udgifter til ekstern moderator

Bilag
1 (Det gode hverdagsliv_ foreløbig inspirationskatalog - 4785989)
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9 (Offentlig) Drøftelse af kontrolbuddets videre arbejde i
forbindelse med annullering af udbuddet af plejecentre
Sagsbehandler: Dr23978
SagsID: EMN-2014-07396

Resume
På baggrund af byrådets annullering af udbuddet af to plejecentre skal Ældre- og
Handicapudvalget drøfte, hvorvidt og hvordan kontrolbuddets arbejde skal videreføres.

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


at Ældre- og Handicapudvalget drøfter, hvorvidt og hvordan kontrolbuddets arbejde
skal videreføres

Beslutning
Drøftet. Der arbejdes videre med kontrolgruppens arbejde uden hjælp af konsulenter. Tempoet
tilpasses processen omkring det gode hverdagsliv.
Ej til stede
,
Mia Schmidt og Morten Dalgaard Høgh

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
På baggrund af byrådets beslutning om annullering af konkurrenceudsættelsen af de to
plejecentre Solgården og Sandgårdsparken 25. januar skal Ældre- og Handicapudvalget drøfte,
hvorvidt kontrolbuddets arbejde skal fortsætte samt hvilke betingelser, der skal danne
rammen for et eventuelt videre arbejde. I Ældre og Handicapudvalgets drøftelse skal følgende
punkter indgå:




Formålet med at fortsætte kontrolbuddets arbejde
Hvorvidt udbudsmaterialet skal danne rammen for det videre arbejde
Hvorvidt den nedsatte kontrolbudsgruppe skal fortsætte arbejdet eller om arbejdet skal
udvides til andre plejecentre eller hele plejecentersektionen?
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10 (Offentlig) Orientering om ventelister og
tomgangsboliger på plejecentre
Sagsbehandler: Dr26199
SagsID: EMN-2015-13007

Resume
Orientering om ventelister og tomgangsboliger pr. 31. januar 2016

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


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Til efterretning
Ej til stede
,
Mia Schmidt og Morten Dalgaard Høgh

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der udarbejdes pr. 31. januar 2016 en oversigt over ventelisten til pleje- og ældreboliger i
Silkeborg Kommune samt en oversigt over tomgangsboliger, herunder en periodeangivelse for
tomgangen.
Materialet vil først blive udleveret på mødet af hensyn til muligheden for at præsentere de
aktuelle tal.
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11 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr10730
SagsID: EMN-2015-14137

Beslutning
Til orientering
Invitation fra Ældrerådet
Placering af plejecenter på Borgergade
Ej til stede
,
Mia Schmidt og Morten Dalgaard Høgh

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Orientering om at Statsforvaltningen (Tilsynet) har truffet beslutning vedrørende
klage over manglende høring af Ældrerådet i sagen om udbud af
hjemmeplejeydelser.
Byrådsmedlem Leif Lund og Peter Bruun Yde fra hjemmeservicefirmaet Let Service har,
uafhængigt af hinanden, klaget til Statsforvaltningen over manglende høring af Ældrerådet i
forbindelse med udbud af hjemmeplejeydelser.
Statsforvaltningen har besluttet ikke at rejse en tilsynssag, da de ikke mener, at en nærmere
undersøgelse af sagen vil føre til en konstatering af, at Silkeborg Kommune har overtrådt den
lovgivning, som Statsforvaltningen påser overholdelsen af. Statsforvaltningen lægger vægt på,
at det fremgår af kommunens notat af 19. januar 2015, at Silkeborg Kommune mener, at
Ældrerådet er blevet hørt om udbuddet af hjemmepleje, og at Ældre- og Handicapudvalget vil
genoptage proceduren med, at der tages referat af høringsmøderne, således at det tydeligt
fremgår, hvilke emner der er drøftet på høringsmøderne.
.

Bilag
1 (Afvisning af klage over manglende høring af Ældrerådet - 4780580)
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12 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Dr10730
SagsID: EMN-2015-14137

Beslutning
.
Ej til stede
,
Mia Schmidt og Morten Dalgaard Høgh

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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