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Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr10730
SagsID: EMN-2019-04448

Beslutning
Dagsorden godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
Udvalgsformanden har besluttet, at mødet afholdes som videomøde, jf. § 7, stk. 2 i
Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i
kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af
Coronavirussygdom (COVID-19).
Mødet afvikles på denne måde for at forebygge eller inddæmme udbredelse af
Coronavirussygdom (COVID-19).
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2 (Offentlig) Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 for
Socialudvalget
Sagsbehandler: Dr28196
SagsID: EMN-2019-05808

Resume
Socialudvalget har på grund af den budgetmæssige udfordring besluttet, at der foreløbigt skal
udarbejdes budgetopfølgning hver måned. Med afsæt i dette, er der udarbejdet en ekstra
budgetopfølgning pr. 29. februar 2020.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Socialudvalget,



at det forventede regnskab tages til efterretning
at udvalget drøfter muligheder for supplerende korrigerende handlinger

Beslutning
Forventet regnskabs taget til efterretning.
Udvalget drøftet mulighed for korrigerende handliger, men udvalget finder ikke anledning til at
finde yderligere korrigerende handlinger i den nuværende situation.
Udvalget ser fortsat positivt på muligheden for at samarbejde om effektiviseringer med
Sundheds- og ældreudvalget.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
På baggrund af budgetudfordringen, er der udarbejdet en budgetopfølgning pr. 29. februar
2020.
Drift
Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, drift
Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. Forventet
1.000 kr., drift
Afvigelse*
Budget
Budget
29.02.2020 Regnskab
Indenfor
445.741
61.591
445.741
468.663
-22.922
servicerammen
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Udenfor
servicerammen
I alt driftsudgifter

-9.037
436.705

-9.037
436.704

-5.730
55.862

-11.325

2.288

457.338

-20.634

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindre forbrug

Afvigelsesbemærkninger, drift
Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 22,9 mio. kr. indenfor
servicerammen, samt et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. udenfor servicerammen, hvorved der
samlet forventes et merforbrug på 20,6 mio. kr.
Risikoanalysen for budget 2020 viste et forventet merforbrug på 12,8 mio. kr. Det forventede
merforbrug indenfor servicerammen er siden risikoanalysen forøget med 10,1 mio. kr. Dette
skyldes:
 5,9 mio. kr. i tilgang på 5 dyre borgere i eksterne tilbud.
 3,0 mio. kr. på forsorgsområdet, som følge tilgang til området, og forsinkelse af
byggeplaner, og derved forventet 3 måneder senere opstart af Forsorgshjemmet
Tulipanvej.
 1,1 mio. kr. i stigning på Objektiv finansiering af Kofoedsminde, således at det afsatte
budget til Kofoedsminde har en samlet budgetoverskridelse på 2,7 mio. kr.
Budgetudfordringen har været kendt de sidste par år, hvor der løbende er iværksat
korrigerende handlinger, reduktioner og driftsoptimeringer for i alt 16,9 mio. kr. i 2020, hvoraf
de 13,5 mio. kr. aktuelt er realiseret, og derved indgår i ovenstående prognose.
Yderligere godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget i december 2018 at overføre 4 mio. kr. til
bevilling 14 Centrale Funktioner med det formål at ansætte flere sagsbehandlere og bl.a. øge
sagsopfølgnings hyppigheden. Der er forudsat en årlig effekt på 8 mio. kr. fra 2020 på bevilling
53 Socialområdet. Status er, at der i 2019 blev genereret et nettooverskud på 0,8 mio. kr., og
at der foreløbigt i 2020 er et nettooverskud på 1,0 mio. kr., selvom den fulde effekt endnu
ikke er nået.
Anlæg
Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, anlæg
Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. Forventet
1.000 kr., drift
Afvigelse**
Budget
Budget*
29.02.2020 Regnskab
Anlæg
0
0
2
0
0
I alt anlægsudgifter
0
0
2
0
0
* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
** - angiver et merforbrug, + angiver et mindre forbrug

Afvigelsesbemærkninger, anlæg
Der er endnu ikke overført anlæg fra regnskab 2019, hvorved der i 2020 er et anlægsbudget
på 0 kr.

Bilag
1 (Budgetopfølgning for bevilling 53 Socialområdet pr. 29.02.2020 - 8372569)
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3 (Offentlig) Drøftelse af omlægning af støtten i mindre
botilbud
Sagsbehandler: Dr28196
SagsID: EMN-2019-05808

Resume
På Socialudvalgets møde 3. marts 2020 blev det besluttet at genoptage sagen vedr. det
tidligere vedtagne reduktionsforslag, ”Omlægning af støtten i mindre botilbud”.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Socialudvalget,


at sagen drøftes

Beslutning
Sagen blev drøftet.
Et flertal besluttede, at ”Omlægning af støtte i mindre botilbud” ikke realiseres.
Mads Frandsen (V), Linda Lyngsø (V) og Martin Jakobsen (C) stemte i mod, idet vi ønsker, at
der fortsat skal arbejdes med at realisere reduktionen, som den oprindeligt blev vedtaget.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Reduktionsforslaget om ”Omlægning af støtten i mindre botilbud” blev godkendt af Byrådet 29.
oktober 2018. Forud for dette havde forslaget været behandlet på Socialudvalgets møder 4. og
13. september 2018. I forslaget var angivet en forventet reduktion på 1,055 mio. kr.
Det har endnu ikke været muligt at realisere denne reduktion. På den baggrund besluttede
Socialudvalget 3. marts 2020 at få sagen dagsordenssat med henblik på drøftelse af, hvorvidt
udvalget ønsker at fastholde forslaget som et reduktionsforslag.
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Side 7

4 (Offentlig) Orientering vedrørende revidering af
Silkeborg Kommunes handicappolitik
Sagsbehandler: Dr18340
SagsID: EMN-2020-01601

Resume
Orientering om at Handicaprådet skal forholde sig til revidering af Silkeborg Kommunes
Handicappolitik i indeværende valgperiode

Indstilling
Socialchefen indstiller til Socialudvalget,


at orientering vedrørende revidering af Silkeborg Kommunes handicappolitik tages til
efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Socialudvalget ønsker at fastholdelse til civilsamfundet indgår i politikken og en mere
nærværende og opdateret politik.
Socialudvalget opfordrer Handicaprådet til at invitere andre udvalg (udvalgsmedlemmer) og
interessenter til at deltage og komme med input f.eks. i et fælles møde.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
På initiativ af Handicaprådet i Silkeborg Kommune revideres handicappolitikken regelmæssigt,
dvs. som udgangspunkt én gang i hver valgperiode. Revideringen skal sikre, at
handicappolitikken fremstår tidssvarende og i overensstemmelse med Silkeborg Kommunes
værdier.
Handicappolitikken er endnu ikke revideret i denne valgperiode, og Socialudvalget beder
Handicaprådet drøfte behov for eventuelle ændringer.
Den nuværende handicappolitik er vedhæftet som bilag.
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Borgerinddragelse
Handicaprådet bedes drøfte og identificere, om der er behov for ændringer til Silkeborg
Kommunes handicappolitik.

Bilag
1 (Silkeborg Kommunes Handicappolitik - 8365939)
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5 (Offentlig) Drøftelse og udpegning af repræsentanter til
deltagelse i Særligt Tilrettelagt Ungdomsundervisning STU udviklingsarbejde
Sagsbehandler: Dr18340
SagsID: EMN-2017-02758

Resume
Som opfølgning på drøftelser af kommissorium for STU-udviklingsarbejde 2020 (Særligt
Tilrettelagt Ungdomsundervisning) bedes fagudvalgene udpege repræsentanter til fælles
drøftelse med arbejdsgruppen og DH – Danske Handicaporganisationer.

Indstilling
Socialchefen, Beskæftigelseschefen, Skolechefen samt Børne- og Familiechefen indstiller til
Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- og Ungeudvalget,


at hvert fagudvalg udpeger to repræsentanter, der skal deltage i en fælles drøftelse
med STU-arbejdsgruppen samt Handicaprådet på baggrund af arbejdsgruppens oplæg
inden for rammerne af STU-kommissoriet

Beslutning
Socialudvalget udpegede Lene Fruelund (Ø) og Linda Lyngsø (V) som repræsentanter fra
udvalget.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Dato: 30-03-2020
Der er endnu ikke truffet beslutning.
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Dato: 01-04-2020
Der er endnu ikke truffet beslutning.

Sagen

Side 10

Beskrivelse af sagen
På udvalgsmøderne i marts 2020 drøftede henholdsvis Socialudvalget,
Arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- og Ungeudvalget et kommissorium for opfølgning på
STU-udviklingsarbejde 2020.
Der er nedsat en administrativ arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Social-,
Beskæftigelses-, Skole- samt Børne- og Familieafdelingen. Arbejdsgruppen udarbejder oplæg
jf. kommissoriet.
Oplæggene sættes – efter kvalificering i fagudvalgene - til fælles drøftelse og kvalificering på
møde mellem arbejdsgruppen, repræsentant fra DH og to repræsentanter fra hvert af de
relevante politiske fagudvalg (Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- og
Ungeudvalget).
På denne baggrund bedes udvalgene hver især udpege to repræsentanter.
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6 (Offentlig) Drøftelse af samarbejde med Boblberg
Sagsbehandler: Dr15738
SagsID: EMN-2019-05808

Resume
Drøftelse af udvalgets holdning til om Silkeborg Kommune bør overveje at indgå i et
samarbejde med Boblberg. Boblberg er et digitalt mødested for inaktive borgere og har til
formål at forebygge ensomhed.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Socialudvalget,


at udvalget drøfter holdning til, om kommunen skal indgå samarbejde med Boblberg.

Beslutning
Udvalget godkendte, at udvalgsformanden arbejder videre med et introduktionsmøde jf.
sagsfremstillingen.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Introduktion til Boblberg
Boblberg er en borger-til-borger-portal, hvor borgere hjælper hinanden og ”bobler” om fælles
interesser, oplevelser, sociale aktiviteter og meget mere. Der er borgere fra hele landet, som
bruger Boblberg til at skabe nye og meningsfulde relationer. Borgerne opretter opslag – i form
af ”bobler” – og søger efter medborgere med samme interesser, som de kan tage med ud i
virkelighedens fællesskaber.
På Boblberg kan borgerne finde nye fællesskaber eller skabe deres egne. De inspireres til at
dele deres interesser, og måske får de endda inspiration til at opsøge nye interesser. Det er et
uformelt forum, hvor det ikke handler om at opstille et perfekt glansbillede, og det er hverken
nødvendigt med billede eller profiltekst. I stedet kan borgerne bruge Boblberg til at finde
andre, som de kan indgå i fællesskaber med, hvor fokus er på de fælles interesser og ikke
andre udefrakommende faktorer.
I dag samarbejder Boblberg med 30 danske kommuner, og flere kommer løbende til. Her
arbejder man på at fremme et mangfoldigt fritidsliv, som styrker de sociale fællesskaber i de
enkelte kommuner.
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Socialudvalget bedes drøfte sin holdning til, om Silkeborg Kommune bør overveje at indgå i et
samarbejde med Boblberg. I bekræftende fald kunne udvalgsformanden tage initiativ til et
introduktionsmøde e.l. med repræsentanter fra Boblberg samt inviterer politiske
repræsentanter fra andre fagudvalg til at deltage ved et sådant arrangement.

Økonomi
Abonnement på Boblberg koster ca. 120.000 kr. om året. Abonnementsudgiften foreslås
ligeligt delt mellem de relevante fagudvalg. Denne model vil indebære en udgift for
Socialudvalget på 30.000 kr. årligt.

Bilag
1 (Boblberg-Forvaltninger - 8361476)
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7 (Offentlig) Opsamling på dialogmøde med Borgerrådet
Sagsbehandler: DR27833
SagsID: EMN-2019-04448

Resume
Opsamling på dialogmøde med Borgerrådet 6. februar 2020.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Socialudvalget,


at opsamling på dialogmøde med Borgerrådet tages til efterretning.

Beslutning
Proces og form til næste møde drøftes/overvejes med Borgerrådet.
Socialudvalget kvitterer positivt tilbage til Borgerrådet. Udvalgsformanden bemyndiges til at
svare på udvalgets vegne på baggrund af udvalgets tilkendegivelser.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Socialudvalget
Dato: 03-03-2020

Udsat.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Borgerrådet deltog på møde i Socialudvalget 6. februar 2020. Følgende blev drøftet på mødet:
1. Kørsel:
Borgerne oplever stramninger og forskelsbehandling i hvad der køres til. Har man fået
bevilliget transport, kan man naturligvis få kørsel. Men ”hvis man kan selv – så skal
man selv” – og også selv betale.
2. Udflugter/cafébesøg mm. sammen med personale:
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Borgerne oplever en stramning og vil gerne på flere udflugter og cafébesøg med
personalet. Det skal sikres, at der er ordentlig information til borgerne om forskelle på
udeboende i bofællesskab eller i et botilbud.
3. Rejser:
Borgerne oplever, at rejselængden på 2 overnatninger er for lav. Socialudvalget har
noteret sig kritikken. Borgerne kan evt. drøfte med deres rådgiver, om de kan være i
målgruppe for ledsagelse. Det bygger på en konkret individuel vurdering.
4. Personalet har travlt:
Borgerne oplever, at personalet har mere travlt end tidligere og mindre tid til kaffe og
samtaler, samt at hjemmebesøg aflyses. Det er vigtigt med information om årsagerne
til en evt. aflysning.
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8 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr10730
SagsID: EMN-2019-04448

Beslutning
Fremrykning af anlægsopgaver på udvalgets område.
Status på Covid-19.
Indvielse af Botilbud – reservation i kalenderen kommer.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen


COVID 19: Orientering om nødberedskab



Indvielse Botilbuddet Alderslyst: På baggrund af Corona situationen udskydes den
planlagte indvielse d. 18. april. Ny dato søges koordineret og udmeldt hurtigst muligt.



Temamøde for Socialudvalget – d. 14. april udsættes.
Programudkast for temamødet er vedlagt som bilag.

Bilag
1 (Temamøde for Socialudvalget udkast til program - 8392465)
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9 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Dr10730
SagsID: EMN-2019-04448

Beslutning
.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på
Godkend.
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