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Ledelsesinformation til budgetopfølgning pr. 30.09.2019
Nedenstående graf 1 viser udviklingen i årsværk (fuldtidsstillinger) i Sundhed og Omsorg.
Ser man over hele perioden, er der i gennemsnit ansat 6,4 ekstra årsværk per måned. Fra
januar 2019 til september 2019 er der tilført 70 årsværk.
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Graf 2 viser udviklingen i sygefraværet pr. medarbejder i Sundhed og Omsorg pr. løbende
år i perioden januar 2018 til september 2019. Sygefraværet er steget fra ca. 12 dage i
starten af perioden til over 13 dage pr. løbende 12 måneder i hele 2019. Måltallet for
2022 er udregnet som gennemsnittet af perioden 2015-2017 fratrukket 10 %.
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Nedenstående tabel viser udgifterne til løn i de tre driftssektioner i Sundhed og Omsorg
fordelt på månedslønnede, timelønnede og vikarbureauer. Tabellen viser, at andelen af
månedslønnede er stort set ens i Sektionen for Hjemmepleje og Hjemmesygepleje og
Plejecentersektionen, mens der er forskel på, i hvor høj grad man benytter timelønnede
og eksterne vikarer.

Løn- og vikarbureauforbrug pr. sektion 2019 - opgjort pr. 30.09.2019
Sektionen for
Hjemmepleje- og
Plejecentersektionen Nære Sundhedstilbud
Samlet
hjemmesygepleje
t.kr.
Månedsløn
Timeløn
Vikarbureau
I alt

Side 2

146.207
14.248
10.127
170.582

%
85,7
8,4
5,9

t.kr.
179.803
26.133
6.942
212.878

%

t.kr.
84,5
12,3
3,3

54.283
1.491
905
56.678

%

t.kr.
95,8
2,6
1,6

380.292
41.872
17.974
440.138

%
86,4
9,5
4,1

Graf 3 viser udviklingen i borgere, der er visiteret til hjemmehjælp (personlig pleje og
praktisk hjælp), i perioden juli 2018 til september 2019. Grafen viser en stigning i
begyndelsen af perioden, hvorefter antallet har været stabilt.

Graf 4 viser den indekserede udvikling i borgere visiteret til hjemmehjælp samlet set og
fordelt på personlig pleje og praktisk hjælp. Grafen viser, at den samlede stigning i
borgere skyldes en stigning i antallet af borgere, der modtager praktisk hjælp, mens der
har været et lille fald i antallet af borgere, der modtager personlig pleje.

Side 3

Graf 5 viser udviklingen i antallet af borgere, der modtager hjælp til sygeplejeindsatser i
perioden juli 2018 til september 2019. Antallet af borgere er i perioden steget med 174.

Graf 6 viser udviklingen i antallet af borgere der modtager sygeplejeydelser fordelt på
leverandører. Da borgere kan modtage hjælp fra flere leverandører, summer antallet
under de forskellige leverandører ikke til det samlede antal.

Side 4

Graf 7 viser den indekserede udvikling i antallet af borgere, der modtager
sygeplejeydelser fordelt på leverandører.

Graf 8 viser udviklingen i antallet af planlagte sygeplejetimer hos borgere, der bor i eget
hjem, leveret af enten hjemmesygeplejen, på sygeplejeklinik eller af hjemmeplejen.
Grafen viser, at niveauet var relativt stabilt i perioden juli 2018 til marts 2019, hvorefter
der skete en stigning, så niveauet i perioden april 2019 til september 2019 var ca. 1000
timer højere pr. måned. Der er i nedenstående graf ikke korrigeret for forskelle i antallet
af dage i de enkelte måneder.
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Sundheds- og Ældreudvalgets møde
6. november 2019

Forslag til budget 2020
Budgetopfølgning marts 2019
Merforbrug på 37,572 mio. kr., heraf
9,584 mio. kr. driftsubalance

Budgetopfølgning jun/aug 2019
Merforbrug på 56,830 mio. kr., heraf
28,577 mio. kr. driftsubalance

Budgetopfølgning jun/aug 2019
Merforbrug på 56,830 mio. kr., heraf
28,577 mio. kr. driftsubalance

Forslag til budget 2020 (budgetseminar)
Udgangspunkt var ubalance:
-25,755 mio. kr.
Besluttede besparelser:
15,450 mio. kr.

Forslag til budget 2020 (1. behandling)
Udgangspunkt var ubalance:
-25,755 mio. kr.
Besluttede besparelser (juni):
15,450 mio. kr.
Ændret udgiftsskøn:
-27,631 mio. kr.
Besluttede besparelser (aug.): 12,364 mio. kr.

Ubalance i budgetforslag:

Ubalance i budgetforslag: -25,572 mio. kr.

Forslag til budget 2020 (budgetaftale)
Udgangspunkt var ubalance:
-25,755 mio. kr.
Besluttede besparelser (juni):
15,450 mio. kr.
Ændret udgiftsskøn:
-27,631 mio. kr.
Besluttede besparelser (aug.): 12,364 mio. kr.
Budgetaftale (tilførsel):
6,000 mio. kr.
Budgetaftale (demens):
-0,450 mio. kr.
Budgetaftale (værdighedsmia.): 16,740 mio. kr.
Budgetaftale (værdighedsmia.): -16,740 mio. kr.
Ubalance i budget:
-20,022 mio. kr.

-10,305 mio. kr.

Forslag til budget 2020
Budgetopfølgning marts 2019
Merforbrug på 37,572 mio. kr., heraf
9,584 mio. kr. driftsubalance

Ubalalance:
-25,755 mio. kr.
- 1 % besparelse
-8,300 mio. kr.
- Ændr. forudsæt.
-10,355 mio. kr.
- Uudmøntes bespr. (2017)
-7,100 mio. kr.

Forslag til budget 2020 (budgetseminar)
Udgangspunkt var ubalance:
-25,755 mio. kr.
Besluttede besparelser:
15,450 mio. kr.

Besparelser (juni):
- Værdighedsmia. (3 forslag)
- Demenskonsulent
- Midler til ”værdig død”
- Klippekort (plejecentre)
- Klippekort (borgere eget hjem)
- Alkoholsygeplejerske
- Administrative besparelser
- Madservice
- Udbud frit valg
- Omlægninger sygeplejen
- Adgang til hjælp

Ubalance i budgetforslag:

-10,305 mio. kr.

15,540 mio. kr.
4,545 mio. kr.
0,450 mio. kr.
0,820 mio. kr.
1,015 mio. kr.
0,966 mio. kr.
0,450 mio. kr.
1,000 mio. kr.
1,300 mio. kr.
0,500 mio. kr.
0,400 mio. kr.
4,000 mio. kr.

Forslag til budget 2020
Budgetopfølgning jun/aug 2019
Merforbrug på 56,830 mio. kr., heraf
28,577 mio. kr. driftsubalance

Forslag til budget 2020 (1. behandling)
Udgangspunkt var ubalance:
-25,755 mio. kr.
Besluttede besparelser (juni):
15,450 mio. kr.
Ændret udgiftsskøn:
-27,631 mio. kr.
Besluttede besparelser (aug.): 12,364 mio. kr.

Ubalance i budgetforslag: -25,572 mio. kr.

Ændret udgiftsskøn:
- Træningsområdet
- Fritvalgspulje
- Plejecentre (myndighedsbudget)
- Plejecentre, fastbudget
- Midlertidige pladser
- Hjemmesygepleje
- Hjælpemidler
- Diverse
Besparelser (sep.):
- Værdighedsmia.
- Klippekort (plejecenter)
- Genoptræningsplaner
- Vikarbooking
- Velfærdsteknologi
- Arbejdsværdi elever
- Analyse

-27,631 mio. kr.
-2,501 mio. kr.
-7,286 mio. kr.
-2,110 mio. kr.
-4,972 mio. kr.
-0,805 mio. kr.
-9,012 mio. kr.
-1,483 mio. kr.
0,538 mio. kr.
12,364 mio. kr.
0,300 mio. kr.
3,144 mio. kr.
0,500 mio. kr.
0,400 mio. kr.
1,000 mio. kr.
0,000 mio. kr.
7,020 mio. kr.

Forslag til budget 2020
Budgetopfølgning jun/aug 2019
Merforbrug på 56,830 mio. kr., heraf
28,577 mio. kr. driftsubalance

Budgetforlig:
Tilførsel på 6,0 mio. kr. i 2020
”Det forudsættes at demenskoordinatorfunktionen bevares”
Rest til modregning i udfordring er 5,550 mio. kr.

Forslag til budget 2020 (budgetaftale)
Udgangspunkt var ubalance:
-25,755 mio. kr.
Besluttede besparelser (juni):
15,450 mio. kr.
Ændret udgiftsskøn:
-27,631 mio. kr.
Besluttede besparelser (aug.): 12,364 mio. kr.
Budgetaftale (tilførsel):
6,000 mio. kr.
Budgetaftale (demens):
-0,450 mio. kr.
Budgetaftale (værdighedsmia.): 16,740 mio. kr.
Budgetaftale (værdighedsmia.): -16,740 mio. kr.
Ubalance i budget:
-20,022 mio. kr.

Tilførsel af 16,74 mio. kr. fra værdighedsmilliard i 2020ff.
”Parterne tilfører midlerne med henblik på konsolidering af Sundhedsog Ældreudvalgets budget og forventer at midlerne anvendes til
finansiering af det udarbejdede budgetforslag, som det forelå til
byrådets 1. behandling”
4,545 mio. kr. er indarbejdet til besparelser. Den resterende del på
12,195 mio. kr. er umiddelbart afsat til de fortsættende aktiviteter
besluttet i regi af værdighedsmilliarden.

FR 2019-2020 – opgjort pr. 30. juni 2019
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Budgetudfordring -53,386
Besparelser (jun): 15,450
Besparelser (aug): 12,364
Budgetaftale:
5,550
Udfordring: -20,022 mio. kr.

2021

Budgetudfordring -54,408
Besparelser (jun): 16,614
Besparelser (aug): 16,174
Budgetaftale:
0,0
I alt:
- 21,620 mio. kr.

3 Godkendelse af kvalitetsstandard på rengøring efter
Handicaprådets kommentarer
3.1 - Bilag: høringssvar fra HR vedr. nye kvalitetsstandarder
DokumentID: 8057914

Handicaprådet 22. oktober 2019

Høringssvar fra Handicaprådet vedr. ny kvalitetsstandard for madservice og
rengøring i Sundheds- og Ældreudvalget.
Handicaprådet er glade for muligheden for at komme med input til de nye kvalitetsstandarder
for rengøring og madservice, idet der kan være særlige behov og udfordringer, der gør sig
gældende for borgere med handicap, der skal modtage disse services.
Vedr. kvalitetsstandard for rengøring
HR finder, at der er tale om en betydelig stramning og serviceforringelse, når man samtidig
indskrænker målgruppen og sænker standarden fra hver anden til hver tredje uge. I den nye
målgruppe vil der være mange, som ikke kan klare sig med rengøring hver tredje uge, når de
er ude af stand til at gøre noget af rengøringen på egen hånd. Det er samtidig den gruppe af
borgere, som er i størst risiko for at blive ensomme og isolerede i deres eget hjem, og en dårlig
rengøringsstandard kan betyde, at de afstår fra at have gæster, fordi de skammer sig over
deres hjem. Dette bør tages i betragtning i den individuelle vurdering af hyppigheden af
borgernes rengøringsservice.
Aftørring af hvidevarer indgår som en del af rengøringsstandarden. Dette bør forstås som
egentlig rengøring af hvidevarer og ikke kun udvendig aftørring. Det kan udgøre en
sundhedsrisiko for borgerne, hvis køle/fryseskab, hvor madvarer opbevares, ikke holdes rene,
og det bliver ikke mindre vigtigt, når madservice fremover leveres som kølemad for 1 uge ad
gangen.
Det nævnes, at der ikke kan gøres ekstra rent på grund af dyr i hjemmet. Her bør der være en
undtagelse for førerhunde og servicehunde, som er bevilget i henhold til Serviceloven eller evt.
anden lovgivning. Det må der naturligvis tages højde for i den individuelle visitation, men det
er vigtigt, at det nævnes udtrykkeligt, når kvalitetsstandarden ellers beskriver, at det ikke er
muligt.

Vedr. madservice
Levering af kølemad kan både have fordele og ulemper for den enkelte borger. Det afgørende
er jo, at modtagerne for lyst til at spise maden. For nogle borgere med handicap kan det være
en barriere, at de ikke kan skelne de forskellige kølebokse fra hinanden, fordi de ikke kan læse
på boksene, eller se eller dufte, hvad maden består af. Det kan være meget svært at motivere
sig selv til at varme og spise en tilfældig menu. Der findes teknologi, som for nogle borgere
ville kunne løse problemet, men uanset hvordan det gøres, må leveringen tilrettelægges
individuelt, så det er tilgængeligt for alle at kunne skelne mellem boksene med kølemad. Nogle
borgere med handicap kan desuden have behov for kompenserende instruktion og træning, så
de kan anrette maden indbydende fra bakke til tallerken.
Endelig skal det nævnes, at det er vigtigt, at de menuplaner, som leverandøren sender ud til
borgerne, er tilgængelige for alle, også for mennesker med læsevanskeligheder. Alternativt
skal der sættes tid af til, at en medarbejder kan gennemgå planen og hjælpe med valg.

3 Godkendelse af kvalitetsstandard på rengøring efter
Handicaprådets kommentarer
3.2 - Bilag: Ny Kvalitetsstandard rengøring SÆU 051119
DokumentID: 8061010

Rengøring
1. Lovgivning

Servicelovens § 83

1. Hvilke behov dækker
indsatsen
2. Hvad er formål med
indsatsen

Støtte til rengøring.
At understøtte borgeren i, at hjemmets væsentligste
rum holdes rent.
Hjælpen ydes med et aktiverende sigte, dvs.
indsatsen sigter mod at gøre borgeren i stand til i
videst muligt omfang selv at klare så mange opgaver
som muligt for derved at forbedre borgerens
livskvalitet.

3. Målgruppe - Hvem kan
modtage indsatsen samt
kriterier for tildeling af
indsatsen?

Borgere, der er betydeligt svækkede fysisk, psykisk
eller socialt, og dermed er ude af stand til at
planlægge og udføre praktiske opgaver på egen hånd,
og hvor der ikke er andre i husstanden, der kan
udføre og påtage sig opgaverne.
Der kan ikke visiteres til indsatsen, hvis det vurderes,
at andre i husstanden kan varetage opgaven.
Borgere kan ikke modtage hjælp til rengøring, hvis
funktionsnedsættelsen kan afhjælpes ved:





træning eller instruktion i udførelse af
opgaverne.
at dele rengøringsopgaven op i mindre dele
fordelt over 10 hverdage.
anvendelse af egnede rengøringsredskaber
eller indkøb af forbrugsgoder.
en hensigtsmæssig indretning af hjemmet.

Borgere, der søger om hjælp til rengøring, skal som
udgangspunkt tilbydes et rehabiliteringsforløb efter
serviceloven § 83a.
4. Hvilke aktiviteter/hjælp
indgår i indsatsen

Hjælp til rengøring kan omfatte følgende opgaver:








Støvsugning
Gulvvask
Tørre støv af
Afvask af håndvask, toilet, badekar eller
lignende samt skabe mv. udvendigt i
badeværelse
Aftørring af køkkenbord, hårde hvidevarer indog udvendigt og efterse og aftørre spild i
køkkenet
Skift af sengelinned
Aftørring af hjælpemidler

5. Indsatsens omfang

6. Hvilke aktiviteter/opgaver
indgår ikke i indsatsen

Der ydes som udgangspunkt hjælp til rengøring hver
tredje uge.
Rengøringen omfatter boligens primære rum svarende
til en ældrebolig (cirka 65 kvm), dvs. i entre eller
bryggers, ét badeværelse, køkken, én opholdsstue
samt soveværelse.
Arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes og følgende
opgaver kan som udgangspunkt ikke udføres:









Vinduespudsning
Flytning af tunge møbler og inventar før
støvsugning og gulvvask
Rengøring efter håndværkere
Opvask/oprydning efter gæster
Ekstra rengøring pga. dyr i hjemmet
Gardinvask og rensning af tæpper
Vask af udvendig trappe
Rengøring af indvendig trappeopgang i
lejlighedskompleks

7. Leverandør og frit valg

Der er mulighed for frit valg af leverandør, og
borgeren har ret til at udpege en selvvalgt hjælper.

8. Kompetencekrav til
udfører

Udføres som hovedprincip af personale med social- og
sundhedsfaglig baggrund. Såfremt der til en stilling
ikke kan rekrutteres uddannet personale, ansættes
der ufaglært personale i en tidsbegrænset periode.
Det påhviler altid leverandøren at sikre, at opgaven
løses på faglig forsvarlig vis.

9. Hvordan følges op på
målene

Leverandørens kvalitetsopfølgning.
Myndighedens kvalitetsopfølgning og tilsyn.
Borgertilfredshedsundersøgelse.

10.Hvad koster indsatsen for
borgeren
11. Særlige forhold

Indsatsen er gratis.
Hvis der er større børn i hjemmet, skal der ved
vurderingen af behovet for hjælp ikke stilles krav,
som går ud over de krav, der normalt stilles til større
børn.
Der kan i denne forbindelse fx ses på, hvordan
opgaverne i hjemmet blev fordelt før, der opstod
behov for hjælp.
Der gives ikke rengøring for at støtte op om en social
aktivitet.
Der gives som udgangspunkt ikke aflastende
rengøring til pårørende, der passer ægtefælle. Der

kan dog som udgangspunkt bevilges aflastende
rengøring til husstanden, hvor borger har et
omfattende behov for pleje, og hvor denne pleje ydes
helt eller delvist af ægtefælle/samboende, som i
forvejen ikke er aflønnet for at varetage plejen.
Det er som udgangspunkt alene muligt at visitere til
hyppigere rengøring, hvis der foreligger en klar
sundhedsfaglig vurdering, der understøtter dette.

4 Godkendelse af kvalitetsstandard for madservice
med høringssvar fra Handicaprådet
4.1 - Bilag: Høringssvar fra Handicaprådet vedrørende nye kvalitetsstandarder
DokumentID: 8055630

Handicaprådet 22. oktober 2019

Høringssvar fra Handicaprådet vedr. ny kvalitetsstandard for madservice og
rengøring i Sundheds- og Ældreudvalget.
Handicaprådet er glade for muligheden for at komme med input til de nye kvalitetsstandarder
for rengøring og madservice, idet der kan være særlige behov og udfordringer, der gør sig
gældende for borgere med handicap, der skal modtage disse services.
Vedr. kvalitetsstandard for rengøring
HR finder, at der er tale om en betydelig stramning og serviceforringelse, når man samtidig
indskrænker målgruppen og sænker standarden fra hver anden til hver tredje uge. I den nye
målgruppe vil der være mange, som ikke kan klare sig med rengøring hver tredje uge, når de
er ude af stand til at gøre noget af rengøringen på egen hånd. Det er samtidig den gruppe af
borgere, som er i størst risiko for at blive ensomme og isolerede i deres eget hjem, og en dårlig
rengøringsstandard kan betyde, at de afstår fra at have gæster, fordi de skammer sig over
deres hjem. Dette bør tages i betragtning i den individuelle vurdering af hyppigheden af
borgernes rengøringsservice.
Aftørring af hvidevarer indgår som en del af rengøringsstandarden. Dette bør forstås som
egentlig rengøring af hvidevarer og ikke kun udvendig aftørring. Det kan udgøre en
sundhedsrisiko for borgerne, hvis køle/fryseskab, hvor madvarer opbevares, ikke holdes rene,
og det bliver ikke mindre vigtigt, når madservice fremover leveres som kølemad for 1 uge ad
gangen.
Det nævnes, at der ikke kan gøres ekstra rent på grund af dyr i hjemmet. Her bør der være en
undtagelse for førerhunde og servicehunde, som er bevilget i henhold til Serviceloven eller evt.
anden lovgivning. Det må der naturligvis tages højde for i den individuelle visitation, men det
er vigtigt, at det nævnes udtrykkeligt, når kvalitetsstandarden ellers beskriver, at det ikke er
muligt.

Vedr. madservice
Levering af kølemad kan både have fordele og ulemper for den enkelte borger. Det afgørende
er jo, at modtagerne for lyst til at spise maden. For nogle borgere med handicap kan det være
en barriere, at de ikke kan skelne de forskellige kølebokse fra hinanden, fordi de ikke kan læse
på boksene, eller se eller dufte, hvad maden består af. Det kan være meget svært at motivere
sig selv til at varme og spise en tilfældig menu. Der findes teknologi, som for nogle borgere
ville kunne løse problemet, men uanset hvordan det gøres, må leveringen tilrettelægges
individuelt, så det er tilgængeligt for alle at kunne skelne mellem boksene med kølemad. Nogle
borgere med handicap kan desuden have behov for kompenserende instruktion og træning, så
de kan anrette maden indbydende fra bakke til tallerken.
Endelig skal det nævnes, at det er vigtigt, at de menuplaner, som leverandøren sender ud til
borgerne, er tilgængelige for alle, også for mennesker med læsevanskeligheder. Alternativt
skal der sættes tid af til, at en medarbejder kan gennemgå planen og hjælpe med valg.

4 Godkendelse af kvalitetsstandard for madservice
med høringssvar fra Handicaprådet
4.2 - Bilag: Kvalitetsstandard for madservice
DokumentID: 7935140

Madservice
1. Lovgivning

Servicelovens § 83

2. Hvilke behov dækker
indsatsen

At borgeren har mulighed for dagligt at få et alsidigt
varmt hovedmåltid.

3. Hvad er formål med
indsatsen

At borgerne får leveret en varieret kost, der matcher
borgerens ernæringsbehov.

4. Målgruppe - Hvem kan
modtage indsatsen samt
kriterier for tildeling af
indsatsen?

5. Hvilke aktiviteter/hjælp
indgår i indsatsen

Hjælpen ydes med et aktiverende sigte. Det betyder,
at indsatsen sigter mod at gøre borgeren i stand til i
videst muligt omfang selv at klare så mange opgaver
som muligt - for derved at forbedre borgerens
livskvalitet.
Borgere, der midlertidigt eller varigt er svækket
fysisk, psykisk eller socialt, så de ikke selv kan
tilberede mad og som ikke har andre i husstanden,
der kan varetage madlavningen.
Borgere, der søger om hjælp, vil som udgangspunkt
blive tilbudt et rehabiliteringsforløb efter serviceloven
§ 83a.
Det Danske Madhus er leverandør af madservice med
udbringning. Maden leveres som kølemad.
Man kan vælge mellem:
 Varm mad/kølemad
 Forskellige menuer
 Hovedretter/biretter.
Diæter skal som udgangspunkt lægeordineres.
Superkost vurderes og bevilges af visitator ud fra
borgerens ernæringstilstand.
For at opnå en ernæringsrigtig sammensætning
består superkosten af en hoveret og en biret.
Menuplaner sendes ud af leverandøren for maksimum
fire uger ad gangen.

6. Indsatsens omfang

Maden leveres én gang ugentligt. Leveringen sker på
en fastsat dag inden for den samme klokketime på en
af ugens fem hverdage i tidsrummet 8.00 – 17.00.
Falder leveringen på en helligdag, gives der fra
leverandøren besked om evt. ændring af
udbringningsdag.
Varm mad leveres dagligt, også samtlige helligdage, i
tidsrummet kl. 10.30 – 13.00, således at den enkelte
borgere kan forvente levering inden for den samme
time hver dag.

7. Hvilke aktiviteter/opgaver
indgår ikke i indsatsen

Tilberedning af mad i dit eget køkken.

8. Leverandør og frit valg

Det Danske Madhus er hovedleverandør, og dækker
derved hele madservice området inklusiv diæterne.
Andre leverandører vil kunne nøjes med udelukkende
at levere hovedretten.

9. Kompetencekrav til
udfører

Køkkenpersonale skal være bekendt med den
gældende kvalitetsstandard.
Leverandøren skal have uddannet kostfagligt
personale ansat i produktionen, fx
ernæringsassistenter.
Det kostfaglige personale skal have kendskab og
kompetencer til at kunne tilberede mad i
overensstemmelse med Silkeborg Kommunes
kostpolitik, Kvalitetsstandard for mad samt den
ernæringsfaglige del af kravsspecifikationen.
Chaufførerne skal have kendskab og kompetencer til
hygiejnisk håndtering af maden samt kendskab til
kvalitetsstandard for mad.

10. Kvalitetsmål for indsatsen

Silkeborg Kommune har som kvalitetsmål, at
borgeren skal opleve, at maden leveres i
overensstemmelse med kvalitetsstandarden og
kostpolitikken.
Dette opnås bl.a. ved:
 At borgeren tilbydes et madtilbud, der er
varieret og ernæringsrigtigt

11. Hvordan følges op på
målene



At borgeren tilbydes valgmuligheder



At maden er velsmagende



At maden leveres senest fem hverdage efter
leverandøren er valgt

Leverandørens kvalitetsopfølgning.
Myndighedssektionens kvalitetsopfølgning og tilsyn.
Borger tilfredshedsundersøgelse.

12.Hvad koster indsatsen for
borgeren

Der er en egenbetaling for madservice.
Egenbetalingen for maden er fastsat af byrådet
minimum en gang årligt.
Betalingen sker ved fremsendelse af regning,
hvorefter betaling tilmeldes betalingsservice.
Som bruger kan du købe hovedretter og biretter som
gæstemåltider til særlig fastsatte priser.
Der er desuden mulighed for tilkøb af fx håndmadder,
salat og proteindrik.

Tekst med GUL er slettet fra kvalitetsstandarden
Tekst med GRØN er tilføjet kvalitetsstandarden

5 Godkendelse af udkast til nyt tema til
værdighedspolitikken
5.1 - Bilag: Bekæmpelse af ensomhed
DokumentID: 8064983

30. oktober 2019

Bekæmpelse af ensomhed
Definition:
Ensomhed er en følelse at være alene og ikke opleve at få opfyldt sit sociale behov.
Bekæmpelse af ensomhed handler derfor også om at øge muligheden for positive
relationer til andre.
Langvarig ensomhed og social isolation kan have store konsekvenser for livskvalitet og
helbred.
Hvad omfatter det:
Vi vil opspore ensomhed gennem opsøgende arbejde. Derudover vil vi forebygge og
bekæmpe ensomhed ved styrke formelle og uformelle fællesskaber, hvor der er
rummelighed og accept af hinandens forskelligheder.
Vi vil fokusere på borgerens ressourcer, så borgeren oplever at kunne bidrage og være en
ligeværdig del af fællesskabet.
Målene er:
 At mindske ensomhed blandt ældre
 At borgere oplever at kunne deltage i meningsfulde interessefællesskaber, hvor det
er muligt at danne relationer og blive anerkendt for den, man er.
Holdning
Vi arbejder for at bekæmpe af ensomhed i samarbejde med borger, frivillige, pårørende
og fagprofessionelle.
Derfor vil byrådet:
 Sikre en opsøgende og forebyggende indsats for ældre, som er i særlig risiko for at
opleve ensomhed og social isolation
 Tilbyde besøg til efterlevende over 65 år for opsporing af mistrivsel og ensomhed
 Afholde informationsmøder for pensionister om emner, der fremmer et godt
seniorliv
 Styrke fællesskaber for ældre i nærmiljøer eller på plejecentre
 Samarbejde med frivillige for at sikre en bred række af aktiviteter for borgere over
60 år

Marie Louise Daugård
Sundheds- og Omsorgsafdelingen
MarieLouise.Daugaard@silkeborg.dk

Søvej 3, 8600 Silkeborg
Sagsnr.: EMN-2018-01969
EAN nr.: 5798005639305

Søvej 1  8600 Silkeborg
Tlf.: 89 70 10 00
www.silkeborg.dk

6 Godkendelse af høringsversion af ny tværgående
Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik
6.1 - Bilag: Høringsudgave Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik
DokumentID: 8067160

SAMMEN OM
SUNDHED OG TRIVSEL

SUNDHEDSFREMME- OG FOREBYGGELSESPOLITIK
FOR SILKEBORG KOMMUNE
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Forord
Vi har spurgt borgerne, hvad sundhed er for dem, og deres
svar afhænger af deres livssituation. Det kan både være at
have venner, man kan stole på, at have overskud til at klare
hverdagen eller selv at kunne komme i tøjet om morgenen.
Fælles for alle uanset livssituation er dog, at fællesskaber,
venner og familie samt overskud i hverdagen har stor
betydning for dem. Derfor handler sundhed ikke kun om
antallet af gulerødder og skridt om dagen, men i lige så høj
grad om gode relationer, overskud og trivsel.
Med Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken sætter
Silkeborg Kommune en retning for de kommende års
politiske og administrative arbejde med sundhedsfremme
og forebyggelse. Vi vil sammen med borgere, foreninger,
organisationer og andre interesserede arbejde for at skabe
de gode rammer for, at den enkelte kan leve et sundt og
meningsfuldt liv sammen med andre.
Politikken hedder ”Sammen om sundhed og trivsel”, fordi
sundhed og trivsel er noget, vi skaber i fællesskaber og
sociale relationer. Den understøtter samtidig Silkeborg
Kommunes vision om at være: ”Et dynamisk fællesskab
med unikke udfoldelsesmuligheder”.

Vi ønsker med politikken at styrke både den fysiske,
mentale og sociale sundhed for alle borgere. Vi tager
udgangspunkt i WHO’s definition, hvor sundhed er et
fuldstændigt stadium af fysisk, mental og social velvære
og ikke kun fravær af sygdom og svækkelse. Men det
kræver også en prioritering, så vi sammen sætter ind dér,
hvor behovet er størst. Vi vil fokusere på tidlige indsatser
og forebyggelse, at fremme lighed i sundhed, at have fokus
på fællesskab og levende lokalsamfund, og ikke mindst at
skabe rammer, der gør de sunde valg til de letteste valg.
Vi kan ikke styrke folkesundheden i Silkeborg Kommune
alene. Det er et fælles ansvar, og derfor er politikken et
anliggende for hele byrådet. Vi vil med politikken også
opfordre alle til at se sig omkring og være nysgerrige på,
hvordan vi hver især kan bidrage til hinandens sundhed og
trivsel. Hvad enten det er genboen, som holder sig for sig
selv, barnet i skolegården, som ikke trives, eller en kollega
eller ven, som kører sig selv for hårdt i en periode. Så lad os
stå sammen om sundhed og trivsel i Silkeborg Kommune.
God læselyst!

Venlig hilsen

Steen Vindum, Borgmester
X måned 2020

2
2

Gitte Willumsen, Udvalgsformand
for Sundheds- og Ældreudvalget

Hvordan er politikken
blevet til ?
Politikken er blevet til i et samspil med borgere, foreninger og organisationer, kommunale afdelinger og politiske fagudvalg.
Udvalgte citater fra borgere præsenteres undervejs i denne politik, mens andre input er skrevet ind i politikken. En særlig
tak til alle jer borgere og frivillige, som har bidraget med værdifuld inspiration og perspektiver på, hvad det gode og sunde
liv er for jer.
-

Deltagere hos Mænds Mødesteder

-

Forældrebestyrelsen Dagplejen

-

Elever på 10. klassecentret

-

Deltagere i PH-aktiv i Psykiatriens Hus

-

Unge fra Helhedsplanens projekt ”Unge Stemmer”

-

IGU-deltagere på Sprogcenter Midt

-	Deltagere i forløb på Jobcenter Silkeborg
Sygedagpenge og Jobrehabilitering

-	Deltagere til fællesspisning i Sorring Beboer- og
Kulturhus

-

Deltagere til fælles borgermøde 28. marts 2019

-

Deltagere i Frivillighedsforum 29. maj 2019

På borgermødet kom deltagerne eksempelvis med mange værdifulde perspektiver på, hvad et godt og sundt liv er for
netop dem:

Udsagnene viser meget præcist, at et godt og sundt liv rummer mange forskellige aspekter. Det handler både om det
sociale i fællesskaber, venner og familie, det mentale i trivsel, glæde, tryghed og mening og ikke mindst det fysiske i motion,
aktivitet, røgfrihed og fravær af sygdom. Alle aspekter hører med til et godt og sundt liv, og det vil politikken være med til at
støtte op om.
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Faktorer der har betydning for sundhed

Borgere har forskellige livsvilkår, så vejen til at opnå
sundhed er ikke ens for alle. Det kan både være fysisk
sundhed og kroppens sundhedstilstand; social sundhed og
kunne begå sig med andre og indgå i fællesskaber; og ikke
mindst mental sundhed, som er at opleve at have det godt,
være tilfreds med livet samt at kunne klare dagens gøremål
og udfordringer Derfor arbejder vi i Silkeborg Kommune
med flere tilgange for at styrke folkesundheden for alle.

Der er meget, som påvirker den enkeltes sundhed,
f.eks. individuelle livsstilsfaktorer som KRAM (kost,
rygning, alkohol, motion), søvn, trivsel, livskriser
sociale relationer og fællesskaber, uddannelse og
arbejde, rent drikkevand, boligforhold og helt
overordnet socioøkonomiske, kulturelle og
miljømæssige vilkår.

Generelle indsatser

Sundhed på tværs

– der får alle med, og styrker og bevarer et højt niveau af
sundhed for alle, f.eks. sundhedspleje, tandpleje for børn
og unge, god klassetrivsel

- Hvor der arbejdes med sundhed på nationalt, regionalt
og lokalt niveau for at bygge bro til gavn for den enkelte
og fællesskabet og dermed bruge ressourcerne bedst
muligt. Det er f.eks. Sund By Netværket, regionen, almen
praksis, foreninger, organisationer, kulturinstitutioner og
frivilligområdet.

Målrettede indsatser
– der er målrettet specifikke grupper eller enkeltpersoners
sundhed. Det er ofte personer, der har brug for en særlig
indsats, f.eks. rygestopkurser, beskæftigelsesindsatser,
genoptræningsforløb og trivselsgrupper på skolerne

Opbygning af gode fællesskaber
– så vi forebygger ensomhed og skaber sociale netværk,
hvor borgerne påvirker hinanden til gode og sunde valg.
Det er f.eks. gennem klassetrivsel eller frivillige spisegrupper
på plejecentre eller aktivitetsgrupper i Psykiatriens Hus

Strukturelle indsatser
– som rammer alle borgere ens, og gør de sunde valg
lettere. Det er f.eks. adgang til grønne områder, cykelstier,
alkohol-, ryge- og trivselspolitikker og strukturer, der sikrer
børns bevægelse i skoledagen eller på bosteder og -former

En vidensbaseret tilgang
– vores arbejde skal bygge på viden og de bedste
erfaringer samt officielle anbefalinger, så vi gør det,
vi ved, der virker. Det er f.eks. Sundhedsstyrelsens
Forebyggelsespakker eller den Nationale Sundhedsprofil

Levende lokalsamfund
– for det sted, vi bor, har stor betydning for vores liv og
sundhed, f.eks. mulighederne for at bevæge sig tæt på
hvor man bor og godt naboskab

4

Hvad skal prioriteres ?
Der arbejdes allerede med en lang række af sundhedsfremme- og forebyggelsestiltag i og på tværs af kommune, region,
almen praksis og civilsamfund. I de kommende år vil vi fokusere endnu mere på at arbejde med sundhedsfremme og
forebyggelse ind i alle kommunale indsatser og samarbejdsflader. Det skal være med til at skabe lige forudsætninger for at
leve et godt og sundt liv for alle.
Vi ved, at tidlige indsatser, målrettet forebyggelse, fællesskaber og sunde rammer virker, så flest kan leve et sundt og godt
liv. Derfor vil vi i de kommende år fokusere på følgende indsatsområder og tænke dem ind, uanset hvor vi møder borgeren.

Sammen om en tidlig indsats

Sammen om lighed i sundhed

Sammen om at få alle med
i fællesskaber

Sammen om sunde rammer
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1.

”Det handler om, at man giver sig
tid til at sætte sig ned og kigge
sine børn i øjnene og høre, hvad
de fortæller, i stedet for at lave
alle mulige andre ting, mens de
snakker”

Sammen om en
tidlig indsats

– kvinde, 45 år

Børn og unge har brug for rammer og støtte til at lære at
træffe de bedste valg for dem selv. Derfor skal forældre
og andre voksne på banen og turde at skabe rammerne.
Forældrene og deres kærlighed spiller hovedrollen i
børns muligheder for at trives, udvikle sig og lære. Vi
ved, at børns tilknytning til forældre har stor betydning
for deres trivsel i hele barndommen og ind i voksenlivet.
Sundhedspersonalet i kommunen, almen praksis og
regionen samarbejder om at give alle forældre mulighed for
at få støtte og vejledning til at styrke børnenes sundhed.
Det er f.eks. hos jordemødre, sundhedsplejersker, i
børnetandplejen og hos familielægen.

”Det gør mig glad, at andre
kan lide mig, som jeg er”
– ung, Unge Stemmer

”Skolerne hjælper ved
at sige, at vi har røgfri
skoletid, så er der ikke
er gruppepres over for
rygning”

Medarbejdere i dagtilbud og skoler møder barnet hver
dag. De skaber gode rammer for trivsel og sikrer tidlig
indsats ved begyndende mistrivsel. I disse rammer kan de
sociale fællesskaber og andres anerkendelse være med til
at opbygge en stærk mental sundhed hos børn og unge.
Derudover har skolen en vigtig opgave i forhold til at styrke
børn og unges viden og kompetencer til at vælge til og fra,
herunder støtte i at sige fra over for gruppepres i forhold til
tobak, snus, alkohol, rusmidler og mobning.

– ung, 10. klasse

”Forældrene, de skal lære
børnene, at en sund livsstil
er det bedste – at man får
dyrket motion og spist sundt i
hverdagen”
– ung, 10. klasse

Voksenstyrede fritidsaktiviteter fungerer som beskyttende
faktorer for et sundt barne- og ungdomsliv. Børn og
unge, der deltager i disse fritidsaktiviteter, har mindre
grad af risikoadfærd end unge, der ikke gør. Derfor er det
væsentligt, at alle voksne støtter op om deltagelse.
Forældre, lærere, pædagoger, trænere med flere omkring
børn og unge er afgørende for at skabe et anerkendende
socialt miljø, hvor der er plads til at lykkes.

Derfor vil vi gerne arbejde
”sammen om en tidlig indsats” ved at:
➤➤

Samarbejde med forældre om at være tydelige voksne, som sikrer
børn og unges sundhed og trivsel

➤➤

Følge hurtigere og tættere op, når børn udebliver fra skolen,
da det kan være første tegn på mistrivsel

➤➤

Gøre bevægelse til en naturlig del af børn og unges hverdag både
i daginstitutioner, skoler og fritidsliv. Vi vil derfor arbejde på, at alle
børn og unge får minimum en times bevægelse om dagen

➤➤

Sikre, at alle unge påbegynder og fastholdes i uddannelse og
beskæftigelse, velvidende at der er mange veje dertil

➤➤

Sikre en bred vifte af voksenstyrede fritidsaktiviteter for børn og unge
for at understøtte børn og unges forskelligartede interesser

➤➤

Indføre røgfri skoletid på grundskoler og ungdomsuddannelser
samt udbrede røgfrie miljøer, hvor børn og unge færdes

6

2.

”Det er vigtigt, at mine
børn ser, at deres mor
arbejder - så de tænker, at
når jeg bliver stor, så skal
jeg også læse og arbejde”

Sammen om
lighed i sundhed

Alle borgere skal have lige muligheder for at leve et sundt
og godt liv. Sådan er det ikke i dag, hvor nogle borgere
ikke har de samme muligheder og forudsætninger for
at leve et sundt liv. Uddannelse og beskæftigelse er her
vigtige faktorer for at skabe lighed i sundhed, herunder
fremme trivsel og mental sundhed samt reducere risiko
for sygdom og tidlig død.
For at fremme mere lighed i sundhed vil vi arbejde på to
niveauer. Vi skal fastholde et højt niveau i de generelle
tilbud, som f.eks. sundhedsplejen, tandpleje, indsatser
i skole og dagtilbud, sundhedstilbud- og ydelser, og så
skal vi have særligt fokus på de borgere, der har brug
for særlig støtte til at kunne leve et godt og sundt liv. Det
kan være borgere, som vi ved, er i risiko for at have en
dårligere sundhed, som f.eks. unge og voksne i særligt
udsatte positioner, som kan have brug for mere målrettede
og fleksible indsatser for at få fodfæste i fællesskaberne
i uddannelsessystemerne, arbejdsmarkedet eller
lokalsamfundet bredt set.

- IGU-deltager,
Sprogcenter Midt

”Man skal tage sig af
andre, hvis de ikke har
samme vilkår, som én
selv. Det synes jeg er
rimelig vigtigt”
– ung, 10. klasse

”Det gode liv er for mig
at have noget at se frem
til – noget at stå op til. Nu
er jeg f.eks. lige startet i
praktik, og det har været
det bedste for mig indtil
videre”
– kvinde, Psykiatriens
Hus

Derudover er det også vigtigt at have fokus på den geo
grafiske ulighed i sundhed, da nogle områder i kommunen
er mere udfordrede på sundhedstilstanden end andre
ifølge Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det? 2017”.

Derfor vil vi gerne arbejde
”sammen om lighed i sundhed” ved at:
➤➤

Sikre fleksible og målrettede indsatser for de borgere, som
har mest brug for det – gerne i samarbejde mellem kommune,
foreninger, lokalområder med flere

➤➤

Samarbejde i lokalområder, hvor der er flere borgere, der
er udfordret socialt og/eller sundhedsmæssigt end andre
lokalområder

➤➤

Fremme, at alle reelt får lige adgang til sundhedsydelser, blandt
andet gennem øget viden og forudsætninger for at begå sig i
sundhedsvæsenet

➤➤

➤➤

Være opsøgende og sætte ind så tidligt som muligt
– særligt for de borgere, der har de største sundhedsudfordringer

Skabe rummelighed og samarbejde om fælles indsatser med
uddannelsesinstitutioner og virksomheder, hvor der er flere
borgere med udfordringer socialt og/eller sundhedsmæssigt
end andre
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3.

Sammen om at få alle
med i fællesskaber

Fællesskaber findes i mange former. De kan være
store som små, mere eller mindre formaliserede og kan
f.eks findes i familier, venskaber, klubber, foreninger,
skoler, institutioner, arbejdspladser og lokalsamfund. I
fællesskaber er det muligt at danne tætte relationer og
blive anerkendt for dem, vi er, men det forudsætter, at der
er rummelighed og en accept af hinandens forskelligheder.
Sundhed og trivsel præges i høj grad af vores sociale
netværk. De omgivelser, man er en del af, er afgørende
for, hvilke vaner og adfærd vi har. Uhensigtsmæssig
sundhedsadfærd kan derfor også etableres - og ikke
mindst fastholdes - gennem sociale netværk. F.eks. ved
vi, at unge, der begynder at ryge, ofte gør det, fordi de
har venner eller studiekammerater, som ryger. Vi vil derfor
arbejde på at påvirke formelle og uformelle fællesskaber
til at styrke den enkeltes sundhed og trivsel.

”Det er vigtigt at have nogle gode venner, jeg kan have
det sjovt med - men også nogen, hvor jeg ikke behøver
at gemme mig bag en maske, som jeg kan være ked af
det sammen med og fortælle om mine problemer; at vi
ligesom kan gå igennem problemerne sammen”

– ung, 10. klasse

”Jeg kan jo godt lide at
komme her til fællesspisning,
hvor man mødes på tværs
– det giver mange hyggelige
stunder”

– deltager, fællesspisning
Sorring Beboer- og
Kulturhus

”Samvær og fællesskab
motiverer mig – for det giver
noget livsenergi, når man
samles. Man kan godt komme
til at sidde og pille sig selv i
navlen lidt for meget, hvis man
ikke kommer ud”

– deltager, Mænds
Mødesteder

Fællesskaber kan være en arena for at fremme sunde
vaner og ikke mindst skabe meningsfuldhed. og give
plads til at lykkes og føle sig som en succes. Borgere,
der har sociale relationer og deltager i fællesskaber,
oplever en større livskvalitet og sundhed.

Derfor vil vi arbejde ”sammen om
at få alle med i fællesskaber” ved at:
➤➤

Sikre levende og inkluderende lokalsamfund, f.eks. gennem
nærmiljøindsatser

➤➤

Motivere til, at fællesskaber tager et ansvar for hinandens
sundhed og trivsel, f.eks. ved at fremme gode vaner i skoler,
bosteder, lokalsamfund, foreningsliv og arbejdspladser

➤➤

Fremme mental sundhed gennem frivillighed og deltagelse i
meningsfulde interessefællesskaber - hvilket også kan bane vejen
til uddannelse og beskæftigelse
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➤➤

Fremme overgange og brobygning efter endt kommunale
tilbud, så aktiv deltagelse i fællesskaber fastholdes, f.eks. ved at
samarbejde med eksisterende frivillige tilbud

➤➤

Fokusere på alle borgeres ressourcer, så alle borgere oplever at
kunne bidrage til og være en ligeværdig del af fællesskabet. Det
kan f.eks. være at gå fra at være deltager i et frivilligt tilbud til selv
at være frivillig for andre

➤➤

Inddrage kultur og natur som ressource og grobund for fysisk,
social og mental sundhed

4.

”Jeg vil ikke være syg,
for det er vigtigt,
at jeg kan være der for
mine børn”

Sammen om
sunde rammer

En række sygdomme kan forebygges gennem en sund
livsstil. Her er sunde rammer en oplagt mulighed for at skabe
vilkår, der støtter op om sunde vaner, så de sunde valg også
bliver de lette valg. Det kan være regler eller politikker, som
f.eks. røgfri skoletid, som gør fravalg af rygning lettere. Men
det kan også være strukturer som eksempelvis adgang til
motionstilbud og cykelstier, der gør det let og trygt at tage
cyklen.
Vi ved, at sunde rammer medfører positive og markante
ændringer i borgernes sundhed på relativ kort tid. Ved at
etablere sunde rammer ændrer de fleste borgere deres
adfærd en lille smule i en sundere retning. Det behøver ikke
at være den store livsstilsomlægning for den enkelte borger,
men samlet kan det have en stor effekt på folkesundheden.
Det er noget alle får glæde af og ikke kun de, som i forvejen
har en meget sund livsstil.

”Dét, jeg synes
bedst ved Silkeborg,
er de mange
cykelmuligheder, der
er. At komme ud og
få tankerne væk. At
man kobler fra og får
motion og pulsen op.
Det er lige så godt
som medicin”
– mand, 54 år

– IGU-deltager

”Det er vigtigt at holde
børnene væk fra rygning.
Derfor er det også vigtigt,
at der er en rygepolitik hos
dagplejeren, så børnene
ikke udsættes for røg”
– forælder,
forældrebestyrelsen
dagplejen

Sunde rammer er med andre ord med til at fremme lighed
i sundhed, da det ofte er en gratis eller enkel indsats, der
påvirker alle borgere. Naturen, byrummet, arbejdspladser,
skoler, dagtilbud, kulturinstitutioner med videre er alle steder,
hvor de sunde rammer kan skabes. - både fysisk, mentalt
og socialt. Som Danmarks Outdoor Hovedstad har vi nogle
helt særlige muligheder for at bruge vores natur og alle de
faciliteter, der er. Vi har blandt andet bynære skove, flere
end 50 søer og hundredvis af grønne arealer samt udendørs
fitnessredskaber, som alt sammen kan bruges som ramme
for rekreation og bevægelse.

Derfor vil vi gerne arbejde ”sammen
om sunde rammer” ved at:
➤➤

Fremme røgfrie miljøer, herunder arbejdspladser, legepladser,
idrætsfaciliteter, kulturinstitutioner og kommunale institutioner

➤➤

Reducere synligheden og tilgængeligheden af alkohol samt
fremme alkoholfrie alternativer, hvor børn, unge og voksne færdes

➤➤

Leve op til gældende anbefalinger på mad- og bevægelsesområdet
på kommunale institutioner f.eks. daginstitutioner, skoler,
bosteder, plejecentre

➤➤

Benytte naturen som ramme for bevægelse og ophold udendørs,
f.eks. fremme cykling som transportmiddel på de kortere distancer
eller fremme muligheder for at bruge naturen som ramme for
tilbud eller aktiviteter

9

➤➤

Arbejde systematisk med strukturer på arbejdspladser, i dagtilbud,
skoler, arbejdspladser og foreningsliv, der fremmer bevægelse og
mental sundhed, bosteder

➤➤

Skabe fysiske fællesområder og områder, der understøtter nye
møder og socialt samvær f.eks. generationsmøder ved byggeri og
byplanlægning, hvor børn, unge, voksne og ældre mødes naturligt
og på tværs

Fra politik til virkelighed
En politik lever først, når den bliver omsat i handlinger. Derfor vil der hvert år blive udarbejdet en handlingsplan på tværs af
alle afdelinger, der beskriver de konkrete handlinger, som netop skal være med til at sikre, at politikken kommer til at gøre
en forskel for borgerne i Silkeborg Kommune. Handlingsplanen omfatter også samarbejdsprojekter med andre aktører fra
blandt andet region, almen praksis og civilsamfundet.

For at løfte det tværfaglige samarbejde er det afgørende, at:

-- Vi ser borgeren som ekspert i eget liv, og hvor borgernes
ressourcer og behov er grundlag for løsninger

-- Vi er inviterende og åbne, så alle gode kræfter
kommer i spil

-- Vi er nysgerrige på hinandens ståsted, faglighed og
kerneopgaver

-- Vi bruger naturen og udendørsomgivelser som arena

For at det kan lade sig gøre, har vi også brug for, at borgere, foreninger, organisationer, arbejdspladser, kulturinstitutioner,
lokalråd og andre byder ind som aktive samarbejdspartnere i hele Silkeborg Kommune. For vi skaber det gode liv sammen
med hinanden.
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Sammen om sundhed
og trivsel – en del af noget større
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Sund By Netværket arbejder blandt andet for at imple
mentere FN´s verdensmål i et folkesundhedsperspektiv.
Healthy Cities Network arbejder ud fra 6 fokusområder,
som en hjælp til at arbejde helhedsorienteret med
verdensmålene.

FRED

ET
AN
PL

Silkeborg Kommune er medlem af Sund By Netværket,
der er en del af WHO´s European Healthy Cities Network,
som arbejder for at skabe rammer for et godt liv i bære
dygtige byer. Gennem vidensdeling og samarbejde sikrer
vi, at vi altid bruger den nyeste og opdaterede viden til at
styrke folkesundheden i Silkeborg Kommune.

NESKER

fra original figur, som kan findes i publikationen
Mennesker: Investering i de mennesker, der udgør voresOversat
Velstand:
Styrke ressourcerne i lokalsamfundet og øge
Copenhagen Consensus of Mayors – Healthier and happier cities for all, 2018

lokalområder.

F.eks. inddragelse af alle borgere, så vi kan deltage og
styrke lokalsamfundet og være medskabere af løsninger,
der giver øget lighed i sundhed.

Sted: Skabe byrum, der styrker sundhed og trivsel.
F.eks. skabe byrum, der gør det sunde valg til det
nemmeste og mest tilgængelige valg på alle områder.

Deltagelse: Sikre deltagelse af borgere og fællesskaber i
de beslutninger, der påvirker os.
F.eks. ved at styrke den enkeltes evne til at tage vare på
sig selv, andre mennesker og de steder, hvor vi bor, lærer,
arbejder og leger.

adgang til de fælles goder og serviceydelser, der findes i
både den offentlige, private og frivillige sektor.

F.eks. ved at støtte borgere i udsatte positioner til at deltage
på lige fod med andre i de muligheder vores samfund
tilbyder.

Fred: Understøtte fredelige og inkluderende samfund.
F.eks. alle har en opgave i at sikre social retfærdighed, lige
muligheder for alle, og at vi kan leve i fredelig sameksistens
i kraft af vores forskelligheder.

Planet: Beskytte planeten gennem bæredygtigt forbrug og
produktion.
F.eks. samarbejde lokalt, nationalt og internationalt for at
sikre sammenhæng i arbejdet for en sundere planet.
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Retningslinjer for udpegning til afdelingsbestyrelser på
plejecentre og botilbud under almenboligloven
Baggrund
I henhold til § 34, stk. 1 i almenboligloven kan boligtagerne i en boligafdeling, herunder et
plejecenter eller botilbud, på et afdelingsmøde udpege en afdelingsbestyrelse til at udøve
medindflydelse.
Afdelingsbestyrelsen har en række vigtige konkrete opgaver, som f.eks. at godkende
afdelingens driftsbudget og årsregnskab, ligesom en afdelingsbestyrelse fungerer som
bindeled mellem beboerne og boligorganisationen. Det er derfor i beboernes interesse at
have en bestyrelse, der varetager deres interesser.
Såfremt der ikke eksisterer en afdelingsbestyrelse, varetager boligorganisationens
bestyrelse i henhold til § 34, stk. 5, de funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen.
Boligorganisationens bestyrelse har dog typisk ikke indsigt i de særlige behov beboere på
plejecentre og i botilbud har. Det er derfor af stor betydning, at der eksisterer en
afdelingsbestyrelse for det enkelte plejecenter og botilbud.
§ 34, stk. 3 giver mulighed for, at kommunen kan beslutte, at afdelingsbestyrelsen
udpeges af kommunen blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kunne varetage
beboernes interesse, hvis der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse, og afdelingen – sådan
som tilfældet er på plejecentre og nogle botilbud – udelukkende består af
ældreboliger/plejeboliger, der bebos af svage og plejekrævende borgere.
Med baggrund i denne mulighed har Silkeborg Kommunens Byråd besluttet, at hvis det
enkelte plejecenter eller botilbud ikke har valgt et tilstrækkeligt antal personer til, at der
kan dannes en fuldtallig afdelingsbestyrelse og der ønskes en bestyrelse, kan der
administrativt udpeges en sådan efter nedenstående retningslinjer.
Retningslinjer
Hvis beboerne på et plejecenter eller et botilbud ikke har valgt et tilstrækkeligt antal
personer til at der kan dannes en fuldtallig afdelingsbestyrelse, kan der administrativt
udpeges en sådan. Det gælder dog ikke for plejecentre eller botilbud, hvis bygninger ejes
af den selvejende institution, der driver plejecentret eller botilbuddet1. For Sundhed og

1

Muligheden i almenboliglovens § 34, stk. 3 gælder ikke selvejende institutioner (som ejer de bygninger, hvor
botilbuddet har til huse), jf. almenboligloven § 43, stk. 2.

Søvej 1  8600 Silkeborg
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Omsorg drejer det sig aktuelt om 0 plejecentre. For Socialafdelingen drejer det sig aktuelt
om Kernehuset.

Sundhed og Omsorg
Udpegning foretages af lokallederne i forening på de enkelte plejecentre.
Lokallederne i forening udpeger så mange personer, som er nødvendige for dannelsen af
en fuldtallig afdelingsbestyrelse. Medmindre afdelingsbestyrelsen i henhold til
boligorganisationens vedtægter eller afdelingsbestyrelsens forretningsorden skal bestå af
flere medlemmer, udpeger lokallederne en afdelingsbestyrelse på 3 medlemmer, idet
bestyrelsen efter almenboligloven skal bestå af et ulige antal.
Plejecentrets lokalleder indstiller som minimum det antal personer, der skal til for at
udpege en fuldtallig afdelingsbestyrelse.
Indstillingen og udpegningen skal ske i henhold til nedenstående prioriterede rækkefølge,
således at der kun indstilles/udpeges personer fra en kategori, såfremt der ikke er
tilstrækkeligt med personer fra en kategori af højere prioritet:
1) Personer, som på et nyligt afholdt afdelingsmøde modtog tilstrækkeligt med stemmer til at blive valgt til en
afdelingsbestyrelse, som dog ikke kunne dannes pga. for få mødedeltagere/stemmeafgivere, eller fordi der
ikke blev valgt et tilstrækkeligt antal personer.
2) Personer indstillet af plejecentres bruger- og pårørenderåd, eller såfremt et sådant ikke haves2, fra et
lignende beboerdemokratisk organ fra plejecentret. De indstillede personer behøver ikke være medlemmer
af det indstillede organ, men kan være beboere, pårørende eller andre med tilknytning til stedet, som
organet finder egnede til at repræsentere stedets beboere.
3) Beboere, pårørende eller andre med tilknytning til stedet, der vil kunne repræsentere beboerne på stedet,
f.eks. medlemmer af bestyrelsen ved de selvejende plejecentre.

Socialafdelingen
Sektionsleder udpeger så mange personer, som er nødvendige for dannelsen af en
fuldtallig afdelingsbestyrelse. Udpegningen sker på baggrund af en indstilling fra den
pågældende funktionsleder. Inden den endelige udpegning kan foretages af
sektionslederen, skal indstillingen fra funktionslederen sendes i høring hos borgere
og/eller pårørende for det pågældende botilbud.

2

Da det ved ændring af den sociale retssikkerhedslov i 2010 blev gjort frivilligt at oprette bruger- og
pårørenderåd, er det således ikke alle plejecentre, der har et sådant.

Side 2

Medmindre en afdelingsbestyrelse i henhold til boligorganisationens vedtægter eller
afdelingsbestyrelsens forretningsorden skal bestå af flere medlemmer, udpeger kontorerne
en afdelingsbestyrelse på 3 medlemmer, idet bestyrelsen efter almenboligloven skal bestå
af et ulige antal.
Indstillingen og udpegningen skal ske i henhold til nedenstående prioriterede rækkefølge,
således at der kun indstilles/udpeges personer fra en kategori, såfremt der ikke er
tilstrækkeligt med personer fra en kategori af højere prioritet:
1) Personer, som på et nyligt afholdt afdelingsmøde modtog tilstrækkeligt med stemmer til at blive valgt til en
afdelingsbestyrelse, som dog ikke kunne dannes pga. for få mødedeltagere/stemmeafgivere, eller fordi der
ikke blev valgt et tilstrækkeligt antal personer.
2) Personer udvalgt af pårørende tilknyttet botilbuddet. De indstillede personer behøver ikke være
medlemmer af den indstillende forsamling, men kan være beboere, pårørende eller andre med tilknytning
til stedet, som de finder egnede til at repræsentere stedets beboere.
3) Personer udvalgt af den pågældende botilbuds-/funktionsleder.

Embedsperioden mv.
De udpegede medlemmer af afdelingsbestyrelsen sidder i bestyrelsen indtil beboerne på et
afdelingsmøde vælger en anden afdelingsbestyrelse eller afsætter et siddende medlem, jf.
almenboliglovens § 34, stk. 1.
Den udpegede bestyrelse kan ikke sidde længere end 2 år. Herefter skal der forsøges at
opnå valg af en bestyrelse efter de ordinære regler. Såfremt der ikke kan vælges en
sådan, foretages i stedet en ny administrativ udpegning af en afdelingsbestyrelse.
Såfremt et udpeget medlem fratræder bestyrelsen før tid, foretages en ny administrativ
udpegning til erstatning af det fratrådte medlem efter ovenstående retningslinjer.
Der må i medfør af § 34, stk. 4, ikke tillægges afdelingsbestyrelsen vederlag for dens
virksomhed.

Side 3
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Sundheds- og Ældreudvalget
Silkeborg kommune.
.

SENIORRÅDET
Silkeborg Kommune
Vi vil gøre en forskel

22. oktober 2019

Høringssvar vedr. Retningslinjer for udpegning af afdelingsbestyrelser på plejecentre og
botilbud under almenboligloven.

Seniorrådet har på møde d. 10. oktober 2019 drøftet det foreliggende oplæg til:
Retningslinjer for udpegning af afdelingsbestyrelser på plejecentre og botilbud under
almenboligloven.
Seniorrådet kan tilslutte sig retningslinjerne i den foreliggende form, men foreslår en tilføjelse
indskrevet, idet Seniorrådets medlemmer gerne stiller sig til rådighed ved udpegning til
afdelingsbestyrelser på plejecentrene, med det medlem der er kontaktperson på det enkelte
plejecenter.

Med venlig hilsen
Seniorrådet Silkeborg Kommune
Erling Prang
formand

Sekretariat tlf. 8970 1852
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17 Til orientering
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Kære borgmester Steen Vindum
Vi henvender os til dig, fordi vi er stærkt bekymret over konsekvenserne for de kommende besparelser på
demensområdet. En besparelse der ikke har været skrevet meget om i avisen. Og det er jo lige om lidt det
kommunale budget lægges.
Det kan virke lidt uskyldigt, når man foreslår en Demenskonsulent sparet væk. En stilling som der kun blev
fastholdt i knapt et år. Vi må spørge, hvor er fremtidsplanlægningen?
Som vi ser det, så får de tre tilbageværende medarbejdere ganske meget travlt, når de skal samle op på
området. Her er tale om en direkte kontakt til brugere og pårørende, hvor færre hænder skal løse flere
direkte borgernære opgaver.
Et andet område som rammes er demenscafeen i Mariehøj sognehus. En aktivitet der startede i foråret
2003. Fjernes demenskonsulenten, som her støtter og rådgiver demente og pårørende, falder Ældre
Sagens tilbud også på gulvet. Vi hverken kan eller skal erstatte et kommunalt tilbud.
Et tredje område som rammes er skovvandrerne. Et tilbud der har stor betydning for de demensramte, de
kommer du i frisk luft, noget der passer godt til Silkeborg som Outdoor kommune. Men det har også stor
betydning for de pårørende. Her får de et lille pusterum i hverdagen, hvor man ellers tit selv er på 24/7 365
dage om året. Her bliver konsulenten også sparet væk.
Et fjerde område som beskæres er Demenshjørnet, som er et tilbud der gives ude i lokalområdet, rundt om
i kommunen.
Et femte område der skæres bort er oprettelse af pårørendegrupper.
Fælles for alle de nævnte områder er at de rummer hjælp og støtte i hverdagen, at de indeholder megen
forebyggelse både for den demente og for deres pårørende.
Til slut vil vi pege på, at alle prognoser taler om flere demente, og om yngre der rammes af demens,
hvorfor der vil være behov for at udvikle tilbud der rækker ud til både ældre og yngre.
Silkeborg kommune er demenskommune og har oprettet demensambassadører, skal de initiativer have
fodfæste i hverdagen, så må der findes andre løsninger end nedskæringer, hvis kommunen vil have indhold
i tilbuddene.
Ældre Sagen og vores demensfrivillige har selv med glæde været med til at yde hjælp og støtte. De ved de
gør en forskel. Det vil vi gerne fortsætte med, men det kræver at kommunen også opfylder sin del af
opgaven.
Det håber vi på vegne af de demensramte og deres familier at der kan findes en bedre løsning på, end de
besparelser der nu ser ud til at ramme området.
Venlig hilsen
Ældre Sagen
Bente Noesgaard
Formand Ældre Sagen Silkeborg kommune
Ruth Conradsen Demensansvarlig kontaktperson i Ældre Sagen Silkeborgs lokalafdeling
Bente Nielsen
Formand Ældre Sagen Silkeborgs lokalafdeling

