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Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr11585
SagsID: EMN-2017-00159

Beslutning
Dagsordenen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Forslag til finansiering af merudgift til
etablering af Puls Bo på Ballelund Plejecenter ifm.
ombygning
Sagsbehandler: Dr20767
SagsID: EMN-2015-13693

Resume
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkendte på sit møde i december 2016, at der i den
videre proces med ombygning af Ballelund Plejecenter arbejdes med at anvende en del af
bygningen til erstatning for Puls Bo (10 boliger til sårbare unge). Dette vil kunne rummes på
matriklen sammen med de 24 boliger til yngre borgere med psykisk sygdom.
Denne ombygning er anslået at medføre et finansieringsbehov på 4 mio. kr. ud over de til
ombygning af Ballelund, 24 boliger til yngre sindslidende, afsatte midler. Denne merudgift
foreslås finansieret via midler afsat på bevilling 53 til ”Nyt plejecenter til sindslidende 10
boliger”.

Indstilling
Handicap- og Psykiatrichefen og Beskæftigelseschefen indstiller til Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget,



at merudgift til etablering af Puls Bo på Ballelund Plejecenter finansieres med 4 mio. kr.
afsat på bevilling 53 til ”Nyt plejecenter til sindslidende 10 boliger”
at der arbejdes videre med disponeringsforslaget i henhold til indretning af 24 pladser
til psykisk syge og 10 pladser til sårbare unge (jf. scenarie A)

Beslutning
Sundheds og Forebyggelsesudvalget godkendte



at merudgift til etablering af Puls Bo på Ballelund Plejecenter finansieres med 4 mio. kr.
afsat på bevilling 53 til ”Nyt plejecenter til sindslidende 10 boliger”
at der arbejdes videre med disponeringsforslaget i henhold til indretning af 24 pladser til
psykisk syge og 10 pladser til sårbare unge (jf. scenarie A i det vedhæftede bilag).

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
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Beskrivelse af sagen
Idé- og Programudvalget for ombygning af Ballelund Plejecenter til et socialpsykiatrisk botilbud
til unge med psykisk sygdom har i processen konstateret, at den til ombygningen afsatte
anlægsbevilling på 18,420 kr. ikke er tilstrækkelig til ombygning og/eller renovering af hele
bygningen/samtlige fløje. Hertil kommer at det samlede areal på Ballelund er større end det,
der er behov for ift. socialpsykiatrien, idet det ikke fagligt vurderes optimalt, at alle boliger er
2-rums boliger. På den baggrund er det anbefalet, at ombygningen også inkluderer botilbuddet
Puls Bo, som er et tilbud til sårbare unge.
Puls Bo har aktuelt til huse i 8 almene boliger på Drewsensvej 28-30. Tilbud og placering er
godkendt af Socialtilsyn Nord. Imidlertid er Socialtilsyn Nord blevet pålagt af Ankestyrelsen at
varsle lukning af midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 i almene boliger, hvilket
rammer Puls Bo.
Der skal derfor findes en anden placering til Puls Bo (i kommunalt ejede bygninger), og
placeringen på Ballelund vil være oplagt til målgruppen.
Administrationen anbefaler derfor, at den ledige kapacitet på Ballelund Plejecenter anvendes til
10 1-rums boliger til Puls Bo og renoveres til formålet. Det er den faglige vurdering, at
målgrupperne fint vil kunne rummes sammen på matriklen, ligesom der vil kunne forventes
faglige- og driftsmæssige synergier. Ved etablering af flere boliger nedbringes den enkelte
beboers boligafgift/”husleje”.
Dersom Puls Bo ikke ønskes etableret på Ballelund, vil der snarest skulle findes en anden
placering. Her overvejes køb af ældreboliger til formålet. Udgiften til køb af 8 almene
ældreboliger på Drewsensvej vil være, at kommunens grundkapitellån skal afskrives med
0,615 mio. kr., samt at det 50-årige realkreditlån (indekslån) – hvor restløbetiden er 26 år –
enten skal indfries til et anslået indfrielsesbeløb på 9,2 mio. kr. eller kommunen skal overtage
indekslånet, hvor den årlige ydelse for de 8 boliger p.t. er ca. 0,300 mio. kr. Ydelsen
indekseres i hele løbetiden. Aktuelt er der en årlig driftsudgift på 417.000 kr. forbundet med
Puls Bo på nuværende matrikel.
Dersom Puls Bo ikke placeres på Ballelund, kan det som alternativ overvejes at lade en fløj stå
ubenyttet. Der vil dog være driftsudgifter til opvarmning og løbende vedligehold forbundet
hermed, svarende til ca. 100.000 kr. pr. år. Herudover er der også udgifter til rengøring.
Rådgiver KPF Arkitekter har forestået et indledende afklaringsarbejde og vurderer, at det vil
kræve en yderligere udgift på ca. 4,0 mio. kr. at indrette Ballelund til Puls Bo.
I vedlagte bilag præsenteres et muligt scenarie A med følgende disponeringsforslag:
Nyt socialpsykiatrisk botilbud
10 stk. 1-rums boliger
14 stk. 2-rums boliger
Puls Bo
10 stk. 1-rums boliger
I alt 34 boliger til ca. 22.378.655 mio. kr. inkl. omkostninger.

Økonomi
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Se vedlagte bilag med angivelse af KPF Arkitekters skøn over de forventede samlede udgifter
ved ombygning af Ballelund Plejecenter til 2 botilbud.
Til projektering af nyt socialpsykiatrisk botilbud har byrådet i december 2015 tidligere
godkendt frigivelse af 1,470 mio. kr. Hertil kommer anlægsbevillingen på 16,950 mio. kr., i alt
18,420 mio. kr.
Den ufinansierede difference på 4,0 mio. kr. til at kunne realisere ombygningen af Ballelund
Plejecenter med etablering af Puls Bo foreslås finansieret med anlægsmidler afsat på bevilling
53 Socialpsykiatri til ”Nyt plejecenter til sindslidende 10 boliger”.
Såfremt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tiltræder indstillingen vil finansieringsforslaget
blive behandlet på Økonomiudvalgets møde 20. februar 2017 og i byrådet 27. februar 2017.

Bilag
1 (Ballelund Scenarie A - 5944452)
2 (Ballelund økonomisk overslag Scenarie A - 5940853)
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3 (Offentlig) Drøftelse af udkast til høringssvar på
Psykiatriplan 2017
Sagsbehandler: Dr17839
SagsID: EMN-2017-01715

Resume
Region Midtjylland har udsendt Psykiatriplan 2017 til alle kommunerne i regionen, med henblik
på høring. Administrationen har udarbejdet et udkast til høringssvar. Høringssvaret peger på
nogle opmærksomhedspunkter og bekymringer, der særligt omhandler opgave- og
ressourcefordelingen mellem region og kommune samt målgruppefokus.

Indstilling
Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget,


at udkast til høringssvar drøftes og godkendes med udvalgets kommentarer.

Beslutning
Udkast til høringssvar godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Region Midtjylland har sendt Psykiatriplan for 2017 til høring blandt en række aktører,
heriblandt de 19 kommuner i regionen med frist den 6. marts 2017. Der er tale om en
strategisk plan, hvor visionen er "Bedre behandling og længere liv til flere med psykisk
sygdom" og "på patientens præmisser". Sidstnævnte er den overordnede vision for
sundhedsvæsnet i Region Midtjylland.
I Silkeborg Kommunes udkast til høringssvar påskønnes visionen, samt planens fokuspunkter
om styrket faglighed og løsning af opgaver på tværs af sektorer.
Som særlige opmærksomheds- og/eller og bekymringspunkter fremhæves utilstrækkeligt
fokus på dobbelt diagnoseområder samt behov for opmærksomhed på den afledte effekt i
kommunerne af den regionale strategi, herunder særligt at hurtig afslutning af behandling
udfordrer kommunerne såvel økonomisk som kompetencemæssigt.
Høringssvarene vil løbende blive offentliggjort på
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http://www.rm.dk/sundhed/fremtidens-sundhedsvasen/psykiatriplan2017/
Høringssvarene vil indgå i regionsrådets endelige behandling af
forslaget til Psykiatriplan 2017 i april 2017.

Bilag
1 (Høringsbrev Psykiatriplan 2017 - 6144910)
2 (Psykiatriplan 2017 (høringsudkast) - 6144914)
3 (Udkast til høringssvar fra Silkeborg Kommune - 6152050)
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4 (Offentlig) Orientering om organisatoriske ændringer i
Silkeborg Kommune
Sagsbehandler: Dr20767
SagsID: EMN-2017-01042

Resume
Direktionen har på baggrund af drøftelser med afdelingerne besluttet at ændre organisationen,
så:



Team Ydelse og Kontrolteamet flytter fra Borgerservice til Beskæftigelsesafdelingen.
Socialsektionen (minus rehabiliteringsteamet og integrationsindsatsen over for
flygtninge og indvandrere) flytter fra Beskæftigelsesafdelingen til Handicap- og
Psykiatriafdelingen

Indstilling
Direktionen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundhedsog Forebyggelsesudvalget,


at orienteringen om organisatoriske ændringer i Silkeborg Kommune tages til
efterretning

Beslutning
Orienteringen om organisatoriske ændringer i Silkeborg Kommune taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Ældre- og Handicapudvalget

Dato: 02-02-2017

Orienteringen taget til efterretning.
Ej til stede
Lars Munksø.
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 06-02-2017
Der er endnu ikke truffet beslutning.

Sagen
Beskrivelse af sagen

Side 9

Formålet med ændringerne
Formålet med begge ændringer er at sikre en mere entydig opgavefordeling mellem
afdelingerne med henblik på at sikre ensartet serviceniveau, sammenhængende forløb for
borgeren og at øge den borgeroplevede kvalitet. Samtidig har ændringen til formål at
understøtte kompetenceudvikling og faglighed samt sikre optimal ressourceanvendelse. Det er
fortsat vigtigt at fastholde og udvikle arbejdsmarkedsperspektivet på socialområdet, således at
beskæftigelse er et redskab til at understøtte borgerne.
Team Ydelse og Kontrolteamet
Der er et tæt samarbejde mellem Jobcenteret og Team Ydelse og Kontrolteamet om de samme
grupper af borgere. Vurderingen er, at Team Ydelse og Kontrolteamet har et stærkere fagligt
samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen end til Kultur- og Borgerserviceafdelingen. Borgere,
der modtager offentlig forsørgelse, møder både medarbejdere i Team Ydelse og i
Beskæftigelsesafdelingen, og beslutningen om at flytte Team Ydelse skal derfor medvirke til en
større fælles og sammenhængende indsats overfor borgerne.
Socialsektionen
Ændringen skal sikre en mere entydig deling af opgaver mellem afdelingerne, så
serviceniveauet bliver mere ensartet, og borgerne får et mere sammenhængende forløb og en
større oplevelse af kvalitet. Formålet er desuden at styrke medarbejderens
kompetenceudvikling og faglighed, og at sikre, at ressourcerne anvendes optimalt.
Processen for ændringerne
De berørte medarbejdere, tillidsrepræsentanter, politikere og MED-organisationen, herunder
de respektive OmrådeMED og lokalMED/centerMED er informeret om ændringerne og der har
kørt en høringsproces, hvor der er indkommet en række opmærksomhedspunkter.
Ændringerne vil træde i kraft så hurtigt, som det er praktisk muligt, og der vil derefter være en
intern proces i ”de nye afdelinger”.
Direktionen foreslår, at den ”nye” afdeling, som omfatter handicap, psykiatri og
socialsektionerne, får navnet ”Socialafdelingen”.
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5 (Offentlig) Orientering om lancering af Min Sag
Sagsbehandler: Dr15236
SagsID: EMN-2017-01814

Resume
Med lanceringen af Min sag kan borgerne i Silkeborg Kommune, som de første i Danmark,
hjemme fra stuen følge med i kommunens sagsbehandling af deres egen sag. Ved at øge
åbenheden, gennemsigtigheden og inddragelsen i sagsbehandlingen får borgeren bedre indsigt
i sin egen sag, så borgeren i højere grad bliver i stand til at medvirke og tage aktiv del i sagen.
Det sker, når borgerne får adgang til ”Min sag” hos kommunen via selvbetjeningsløsningen på
Borger.dk. I første omgang får borgerne adgang til egne sager inden for de store områder
omkring beskæftigelse, det almene socialområde og borgerservice.

Indstilling
Beskæftigelseschefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget


At orienteringen om lancering af Min sag tages til efterretning.

Beslutning
Orienteringen om lancering af Min Sag taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Beskæftigelsesafdelingen og Borgerservice lancerer den 1. februar 2017
selvbetjeningsløsningen Min sag. Min sag er først og fremmest en digital aktindsigtsløsning.
Det betyder, at borgere i Silkeborg Kommune gennem Min sag hurtigt kan få adgang til egne
sager inden for områderne beskæftigelse, det almene socialområde og Borgerservice.
Undtagelser er dokumenter på borgerens sag, som af særlige grunde ikke er omfattet af
aktindsigt, for eksempel af hensyn til andre borgere. Initiativet er ledsaget af en sprogindsats,
hvor der er arbejdet med at styrke læsevenligheden i den måde, som afdelingens
medarbejdere skriver til og sammen med borgerne. Derudover er arbejdsgangene omlagt, så
referater og notater som udgangspunkt journalføres samme dag, som den enkelte borger har
været til møde i afdelingen.
Målsætningen med Min sag er at:
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øge åbenheden og gennemsigtigheden i sagsbehandlingen
give borgerne større indsigt i egen sag
opfordre til/give borgerne mulighed for at medvirke i egen sag

Derudover skal tiltaget også ses som del af en bredere tendens, hvor borgere i større grad
ønsker at betjene, medvirke og servicere sig selv, når de er i kontakt med det offentlige. I
Beskæftigelsesafdelingen er visionen, at der efter lanceringen af Min sag arbejdes med at
videreudvikle Min sag løsningen. Der er blandt andet et ønske om at sikre borgerens aktive
deltagelse ved at tilføre et dialogværktøj. Her er tanken, at borgeren i fremtiden kan skrive
direkte i egen sag. Endelig er visionen, at borgerne gennem Min sag får mulighed for at
foretage oplagte sagsbehandlingsskridt i egen sag – f.eks. bevilling af de hjælpemidler, der
måtte være brug for, for at opnå eller fastholde et job.
Som bilag er vedlagt pressemeddelelse, der udsendes den 1. februar 2017.

Bilag
1 (Pressemeddelelse lancering af Min sag - 6142300)
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6 (Offentlig) Orientering vedr. varslede udsættelser i
januar 2017
Sagsbehandler: DR26680
SagsID: EMN-2016-07861

Resume
I forbindelse med indførelsen af det nye kontanthjælpsloft har Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget efterspurgt at få en løbende orientering om antallet af udsættelser.

Indstilling
Beskæftigelseschefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget


At orienteringen om antal varslede udsættelser i januar 2017 tages til efterretning

Beslutning
Orienteringen om antal varslede udsættelser i januar 2017 taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Kommunen orienteres om varslede udsættelser og tilbagekaldelser af udsættelser.
Tilbagekaldelser falder ikke i samme måned som varsling om udsættelse. Derfor er der ikke et
præcist kendskab til om borgerne faktisk udsættes. Det kan dog antages, at en stigning i antal
varslede udsættelser sammenlignet med tidligere vil være et udtryk for, at flere borgere ikke
er i stand til at betale deres husleje.
Antal varslede udsættelser og tilbagekaldelser i 2017:
Fogedsager 2017
Januar

19

10

Hertil kan Socialafdelingen orientere om, at der i januar måned var 3 borgere, der henvendte
sig vedrørende behov for ny bolig, da deres gamle er blevet for dyr grundet den nye
lovgivning.
Til sammenligning var antal varslede udsættelser og tilbagekaldelser i 2016:
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Fogedsager 2016
Måned

Varslinger

Tilbagekaldte

Januar
Februar

5
32

0
5

Marts
April

9
10

4
5

Maj

6

2

Juni

7

4

Juli

10

4

August
September

13
8

10
4

Oktober
November

4
13

10
10

December

19

12
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7 (Offentlig) Orientering om tilsynsrapport,
Forsorgstilbuddet Borgergade
Sagsbehandler: Dr29403
SagsID: EMN-2015-13230

Resume
Socialtilsyn Nord gennemførte den 3. oktober 2016 tilsyn på Silkeborg Kommunes § 110
tilbud, Forsorgstilbuddet Borgergade. Tilsynet mundede ud i et påbud om at sikre borgerne i
tilbuddet kontakt til personale i nattetimerne, samt udarbejde en beredskabsplan for at
forebygge overgreb mellem borgere i tilbuddet og gæster.

Indstilling
Beskæftigelseschefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget


At orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Orientering om tilsynsrapport, Forsorgstilbuddet Borgergade taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Orientering af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vedrørende tilsynsrapport fra Socialtilsyn
Nord på Silkeborg Kommunes forsorgstilbud i Borgergade.
Socialtilsyn Nord gennemførte den 3. oktober 2016 tilsyn på Silkeborg Kommunes § 110
tilbud, Forsorgstilbuddet Borgergade. Den 13. december 2016 modtog kommunen
tilsynsrapporten i høring. Tilsynsrapporten var altovervejende positiv i sin bedømmelse af den
faglige indsats, der foregår i Forsorgstilbuddet Borgergade, men indeholdt også et varsel om
skærpet tilsyn og påbud. Varslet har baggrund i, at Forsorgstilbuddet Borgergade ikke er
døgnbemandet og ligeledes ikke har personaledækning i weekenderne. Det varslede påbud
omfatter følgende:
1. Det skal sikres at borgerne har tilstrækkeligt kontakt til personale med relevante
kompetencer, herunder særligt i nattetimerne.
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2. Det skal sikres, at der udarbejdes en beredskabsplan, hvor det fremgår, hvorledes man
forebygger overgreb imellem borgere, og fra gæster mod borgere i det tidsrum, hvor
der ikke er personale tilstede i tilbuddet.
3. Det skal sikres, at tilbuddets oplysninger er indberettet korrekt til tilbudsportalen.
Ledelsen af Forsorgstilbuddet Borgergade holdt et dialogmøde med Socialtilsyn Nord den 3.
januar 2017, hvor tilsynsrapporten blev drøftet.
Beskæftigelsesafdelingen har den 11. januar 2017, afsendt høringssvar og beredskabsplan til
Socialtilsynet.
Ledelsen af Forsorgstilbuddet Borgergade vil i den kommende tid styrke følgende indsatser:






Skærpe fokus i visitationen på et stabiliseret rusmiddelbrug og kompetence til at
mestre dette i Forsorgstilbuddets rammer
Øge fokus på misbrug i dialogen med beboerne, både individuelt og på beboermøderne.
Der vil fremover blive holdt beboermøde hver uge, hvor det tidligere var hver 14. dag.
Evaluere husnormerne sammen med beboerne på de næste beboermøder. Emnerne
brug af rusmidler og gæster i huset vil være i fokus fra personalets side
Personalet vil komme på tilsyn i tilbuddet i forbindelse med deres rådighedsvagter,
også på vilkårlige tidspunkter. Dette er beboerne orienteret om.
Der vil blive lagt konkrete planer for en anden boligløsning for de 2 beboere, der p.t. er
mest ustabile. Disse planer vil blive effektueret hurtigst muligt.

De oplysninger i tilbudsportalen, der har været ukorrekt indberettet, er blevet rettet.
Beskæftigelsesafdelingens høringssvar lægger op til, at der skal træffes en politisk beslutning
om, hvilken retning forsorgsområdet i Silkeborg Kommune skal udvikle sig i. Det har baggrund
i, at det ikke vil være muligt at indføre døgnbemanding og weekenddækning i
Forsorgstilbuddet Borgergade, uden at taksten vil blive uholdbart høj.
Ledelsen i Socialsektionen vil skitsere en proces, der gør det muligt at beslutte en fremtidig
organisering af udsatteområdet inden for 3-6 måneder. På Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget møde den 14. marts 2017 vil udvalget blive præsenteret for et oplæg,
der skitserer de muligheder, som Socialsektionen ser for udviklingen, samt en tidsplan for det
videre arbejde med at skabe en bæredygtig ramme for udsatteindsatsen i Silkeborg.
Socialtilsyn Nord har, i brev fra 18. januar 2017, meddelt, at det varslede skærpede tilsyn og
påbud er bortfaldet. Tilsynet har vurderet det høringssvar og den tidsplan som
Beskæftigelsesafdelingen har fremsendt og konkluderer at påbuddene er opfyldt.

Bilag
1
2
3
4

(Beredskabsplan Borgergade 09012017 - 6132077)
(Høringssvar Socialtilsyn Nord 11012017 - 6132078)
(STN - Påbud opfyldt i høringsperioden - 6104857)
(tilsynsrapport - 6104859)
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8 (Offentlig) Orientering om dagsorden for besøg hos
headspace Herning
Sagsbehandler: DR26680
SagsID: EMN-2016-08377

Resume
I forbindelse med at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13. december 2016 traf
beslutning om at arbejde videre med konkretisering af en model for headspace i Silkeborg
Kommune, afholdes der den 7. februar 2017 dialogmøde med headspace-center Herning.

Indstilling
Beskæftigelseschefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget


At orienteringen om dagsorden for dialogmøde med headspace Herning tages til
efterretning.

Beslutning
Orienteringen om dagsordenen for besøg hos Headspace Herning taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Som led i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget beslutning om at arbejde med en
konkretisering af en model for etablering af headspace i Silkeborg, afholdes der fra kl.
11:00-13:00 dialogmøde med headspace Herning.
Dagsordenen for mødet er følgende:
Kl. 11.00:

Velkommen v/Centerchef Dorte Nielsen og rundvisning i headspace v/frivillig

Kl. 11.10:

Direktør Trine Hammershøy indleder

Kl. 11.15-12:20:

-

Side 17

Særlige muligheder med headspace. Tidlig forebyggende indsats og samskabelse.
v/Centerchef Dorte Nielsen

-

2 unge brugere, fortæller om deres oplevelser og svarer på spørgsmål
2 frivillige – derfor giver det mening
Lærer fra Produktionsskolen og vejleder fra Erhvervsskolen fortæller om deres
erfaring med headspace
Kommunal kontaktperson for headspace og Ungeenheden fortæller om deres
erfaring med headspace
Opsamling med spørgsmål

Kl. 12.20

Frokost

Kl. 12.40

Økonomi v/direktør Trine Hammershøy

Kl. 13.00

Afslutning

Selve dialogmødet samt det ordinære udvalgsmøde afholdes i headspace Hernings lokaler i
Huset no. 7, Nørregade 7, 7400 Herning. Nærmeste muligheder for parkering er:
- Kousgaards Plads og Kousgaards Plads P-kælder (Kampmannsgade i Herning)
- Skolegades P-plads (Skolegade i Herning)
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9 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr11585
SagsID: EMN-2017-00164

Beslutning
I forbindelse med udvalgsformandens ferie, konstitueres næstformanden som formand i
ferieperioden.
Orienteret om afholdt møde den 11. januar 2017 mellem formanden og næstformanden i
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og formanden og næstformanden for det rådgivende
udvalg i Region Midtjylland vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde,
hvor tre fælles udviklingsprojekter blev drøftet.
Næste møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget er udvidet på grund af besøg.
Centerrådet på Rosengårdscentret inviterer til møde med Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget. Formanden for udvalget afholder møde med repræsentanter for
centerrådet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Eventuelle emner til udvalgets orientering.
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10 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Dr00591
SagsID: EMN-2017-00155

Beslutning
.
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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