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Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: dr00591
SagsID: EMN-2019-00038

Beslutning
Dagsordenen blev godkendt
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.

Side 3

2 (Offentlig) Budgetopfølgning for Sundheds- og
Ældreudvalget pr. 30.9.2019
Sagsbehandler: Dr26199
SagsID: EMN-2019-01042

Resume
På baggrund af det forventede merforbrug, der blev konstateret ved budgetopfølgningen pr.
30. juni 2019, besluttede Sundheds- og Ældreudvalget, at der skal foretages månedlig
budgetopfølgning på bevillingerne under udvalget. Budgetopfølgningen er i bilaget suppleret
med ledelsesinformation vedrørende udviklingen i aktivitet i hjemmeplejen og
hjemmesygeplejen.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Sundheds- og Omsorgsafdelingen indstiller til Sundheds- og
Ældreudvalget,


at det forventede regnskab for 2019 tages til efterretning

Beslutning
Sundheds- og Ældreudvalget tog det forventede regnskab 2019 til efterretning.
Udvalget fik endvidere en præsentation af budgetudfordringen for 2020. Præsentationen
vedlægges referatet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, drift
1000 kr., drift
73 Sundhed og
Ældre
78
Fritvalgsområdet
Ialt driftsudgifter
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Oprindeligt
Budget

Korrigeret
Budget

Forventet
Regnskab

Afvigelse*

798.153

793.489

844.202

-50.713

-

-3.037

3.420

-6.457

798.153

790.452

847.622

-57.170

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug
73 Sundhed og Ældre
Afvigelsesbemærkninger, drift
Resume

-50.713

På nuværende tidspunkt forventes samlet set et merforbrug på 50,7 mio. kr. på bevilling 73.
Det forventede resultat er en forbedring på 0,1 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning.
Ændringen udgøres af et højere udgiftsskøn på udgifterne til hjælpemiddelprodukter på 1,1
mio. kr. og et højere udgiftsskøn for hjemmesygeplejen på 0,7 mio. kr., mens budgettet er
tilført 2,2 mio. kr.
Merforbruget skyldes primært nedenstående forhold:
 Overført merforbrug fra 2018 samt reserverede puljemidler og hensættelser på i alt
25,0 mio. kr. Der er ikke iværksat korrigerende handlinger svarende til det fulde beløb
fra overførselssagen i 2019.


Forventet merforbrug på myndighedsbudgettet til hjemmepleje på 12,4 mio. kr., samt
forventet merforbrug i hjemmesygeplejen på 9,7 mio. kr. Der er sket en betydelig
udvikling i mængden af sygepleje, som leveres dels af hjemmesygeplejen og
hjemmeplejen. Denne udvikling er den primære årsag til merforbruget på
myndighedsbudgettet til hjemmepleje og i hjemmesygeplejen og andrager samlet set
cirka 22 mio. kr. Det bemærkes, at lokallønsforhandlingerne på sygeplejeområdet
endnu ikke er afsluttet, hvorfor eventuelle lønstigninger ikke er medregnet i
budgetopfølgningen.



Forventet merforbrug på betaling for ydelser på plejecentre og for Plejecentersektionen
på 11,1 mio. kr. samt forventet merforbrug til botilbud til længerevarende ophold for
personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige
sociale problemer på 3,8 mio. kr. På ældreområdet opleves det i stigende grad, at der
er borgere, som har særlige problematikker, hvilket kræver særligt uddannet og i
mange tilfælde ekstra personale på plejecentrene. For at denne ekstraopgave ikke skal
gå ud over plejen af de øvrige borgere er man nødt til at indkalde ekstra personale
eller vikarer. Ligeledes er der en stigning i antallet af borgere, der har ophold på
specialiserede botilbud. Merudgiften til dette kan ikke løftes indenfor den nuværende
budgetramme.

For yderligere uddybning henvises til budgetopfølgningen pr. 30.06.2019.
78 Fritvalgsområdet
Afvigelsesbemærkninger, drift
Resume
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-6.457

Der forventes et merforbrug på 6,5 mio. kr. på bevilling 78, hvilket er en forværring på 0,5
mio. kr. siden seneste budgetopfølgning. Det forventede merforbrug udgøres af overført
merforbrug fra 2018 på 3,0 mio. kr. og en ubalance i indeværende år på 3,5 mio. kr.
Ubalancen i indeværende år skyldes primært, at sektionen har et sygefravær, der er højere
end det niveau, der er indregnet i afregningsprisen. Sektionen arbejder fortsat på at
nedbringe dette.
En stor del af de mindre komplekse opgaver i sygeplejen er uddelegeret til hjemmeplejen og
løses her af social- og sundhedsassistenter. Omfanget af delegeret sygepleje er stigende,
hvilket betyder at fagsammensætningen i sektionen løbende ændres. Med blik på de
nuværende og kommende rekrutteringsudfordringer kan det være vanskeligt at sikre
løsningen af denne opgave, hvilket kan betyde øgede vikarudgifter. Der er dog stort fokus på
brugen af vikarer i sektionen.
Ledelsesinformation
I bilaget er der som supplement til budgetopfølgningen en præsentation af
aktivitetsudviklingen i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.

Bilag
1 (Ledelsesinformation til budgetopfølgning pr. 30.09.2019 - 8069026)
2 (Præsentation SÆU 6. november 2019 - 8080582)

Side 6

3 (Offentlig) Godkendelse af kvalitetsstandard på
rengøring efter Handicaprådets kommentarer
Sagsbehandler: DR14146
SagsID: EMN-2019-03773

Resume
Sundheds- og Omsorgsafdelingen har i forlængelse af seneste møde i Sundheds- og
Ældreudvalget modtaget høringssvar på kvalitetsstandard for rengøring fra Handicaprådet.
Kvalitetsstandarden er justeret i relation til bemærkningerne.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Sundheds- og Omsorgsafdelingen indstiller til Sundheds- og
Ældreudvalget



At Handicaprådets høringssvar drøftes
At kvalitetsstandard godkendes

Beslutning
På baggrund af høringssvar fra Handicaprådet om kvalitetsstandard for rengøring, er der
foretaget justering af kvalitetsstandarden. Udvalget præciserer, at der ikke ydes ekstra
rengøring på grund af kæledyr i hjemmet.
Sundheds- og Ældreudvalget godkendte revideret forslag til kvalitetsstandard for rengøring.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Efter det seneste møde i Sundheds- og Ældreudvalget er der kommet et yderligere høringssvar
fra Handicaprådet (vedlagt som bilag).
Handicaprådet bemærker for det første, at man frygter, at ændringen af kvalitetsstandarden
blandt andet vil ramme ensomme, da borgere ikke vil ønske at få besøg, hvis der er for beskidt
i hjemmet. Hertil skal det bemærkes, at Myndighedssektionen altid foretager en konkret og
individuel vurdering forud for en afgørelse. Heri kommer man omkring mange relevante
aspekter af en borgers liv, herunder også socialt samvær. Det skal bemærkes, at man fortsat
kan visiteres til delopgaver i rengøringen, f.eks. hjælp til støvsugning eller gulvvask.
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For det andet bemærker Handicaprådet, at det er uklart om rengøring af hårde hvidevarer
både er ud- og indvendigt. Det er nu præciseret i kvalitetsstandarden (se vedlagte bilag).
Endelig bemærker Handicaprådet, at ekstra rengøring pga. fører- og servicehunde bør fremgå
af kvalitetsstandarden. Det vil altid bero på en konkret vurdering, hvad der kan ligge til grund
for en ekstra rengøring, og kvalitetsstandarden er alene et udgangspunkt. Derfor rummer
kvalitetsstandarden i sin nuværende form mulighed for at visitere til ekstra rengøring i relation
til en servicehund, hvis det vurderes, at der er behov for det.

Bilag
1 (høringssvar fra HR vedr. nye kvalitetsstandarder - 8057914)
2 (Ny Kvalitetsstandard rengøring SÆU 051119 - 8061010)

Side 8

4 (Offentlig) Godkendelse af kvalitetsstandard for
madservice med høringssvar fra Handicaprådet
Sagsbehandler: Dr22046
SagsID: EMN-2016-04241

Resume
Sundheds- og Ældreudvalget har sendt forslag til reduktion i serviceniveauet for madservice til
høring i Handicaprådet. Udvalget skal behandle det indkomne høringssvar og endeligt
godkende ny kvalitetsstandard for madservice.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Sundheds- og Omsorgsafdelingen indstiller til Sundheds- og
Ældreudvalget,



at høringssvar drøftes
at kvalitetsstandard for madservice godkendes

Beslutning
På baggrund af høringssvar fra Handicaprådet om kvalitetsstandard for madservice, sikres der
særlig hjælp til borgere der er særlig udfordret i forhold til egenhåndtering af maden fra
madservice.
Sundheds- og Ældreudvalget godkendte revideret forslag til kvalitetsstandard for madservice.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Efter det seneste møde i Sundheds- og Ældreudvalget er der kommet et yderligere høringssvar
fra Handicaprådet (vedlagt som bilag).
I høringssvaret af 22. oktober 2019 har Handicaprådet forholdt sig til Sundheds- og
Ældreudvalgets beslutning om ophør af levering af varmholdt mad på daglig basis til levering
af kølet mad til en uge ad gangen.
Handicaprådet er af den opfattelse, at det kan være en barriere for blinde og svagtseende
borgere med læsevanskeligheder, at de ikke kan skelne de forskellige kølebokse fra hinanden.

Side 9

Desuden påpeger Handicaprådet, at det i forbindelse med borgernes valg af menu, er vigtigt at
leverandørens menuplaner også er tilgængelige for mennesker med læsevanskeligheder.
Ændringen i serviceniveauet for madservice er vurderet til fortsat at være fuld forsvarlig.
Leverandøren sikrer, at borgere med læsevanskeligheder kan ringe til leverandørens
kundeservice og få hjælp til at vælge retter. Desuden vil der indenfor overskuelig fremtid blive
lanceret større etiketter med større skrift til alle retterne.
I tilfælde af at der viser sig at være borgere, som oplever udfordringer i forbindelse med
overgangen fra varmholdt til kølet mad, vil vi i dialog med borgeren understøtte de
udfordringer borgeren måtte have.

Borgerinddragelse
Forslag til reduktion i serviceniveauet for madservice har været sendt til høring i
Handicaprådet og tidligere i Seniorrådet.

Bilag
1 (Høringssvar fra Handicaprådet vedrørende nye kvalitetsstandarder - 8055630)
2 (Kvalitetsstandard for madservice - 7935140)
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5 (Offentlig) Godkendelse af udkast til nyt tema til
værdighedspolitikken
Sagsbehandler: Dr23714
SagsID: EMN-2018-01969

Resume
Partierne bag finanslovsaftalen 2019 har ønsket at styrke kommunernes indsats i forhold til at
bekæmpe ensomhed. Dette har betydet at bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2018 om
værdighedspolitikker for ældreplejen er ændret, således at ”bekæmpelse af ensomhed”
fremover indgår som et af de områder kommunalbestyrelsen som minimum skal beskrive i
værdighedspolitikken.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Sundheds- og Omsorgsafdelingen indstiller til Sundheds- og
Ældreudvalget



at udkast til nyt tema til værdighedspolitikken godkendes
at udkast til nyt tema sendes i høring hos Seniorrådet og OmrådeMed

Beslutning
Sundheds- og Ældreudvalget besluttede, at udkast til nyt tema til værdighedspolitikken
godkendes. Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken og Værdighedspolitikken ønskes set
i en sammenhæng.
Udkastet til nyt tema til Værdighedspolitikken sendes i høring i Seniorrådet, Handicaprådet og
OmrådeMED i Sundhed og Omsorg.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen har siden 1. marts 2016 været forpligtet til at træffe beslutning om en
værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. De nærmere regler om
kommunalbestyrelsens forpligtelser i forhold til værdighedspolitikkerne er reguleret i
Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen. Her
fastsættes blandt andet de emner, som kommunalbestyrelsen som minimum skal beskrive i
deres værdighedspolitikker.
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Partierne bag finanslovsaftalen for 2019 er enige om, at kommunernes indsatser i forhold til at
bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre skal styrkes. Som led i
finanslovsaftalen indføres en forpligtelse for kommunalbestyrelsen til i værdighedspolitikken at
beskrive, hvorledes kommunens ældrepleje kan understøtte bekæmpelse af ensomhed. Som
følge heraf er bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2018 om værdighedspolitikker for
ældreplejen ændret, således at ”bekæmpelse af ensomhed” fremover indgår som et af de
områder, som kommunalbestyrelsen som minimum skal beskrive i værdighedspolitikken.
Fra 1. februar 2019 skal værdighedspolitikken således som minimum beskrive, hvordan
ældreplejen kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte
ældre: 1) Livskvalitet 2) Selvbestemmelse 3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4) Mad og ernæring 5) En værdig død 6) Pårørende 7) Bekæmpelse af ensomhed.
Tilføjelsen af det nye område ”Bekæmpelse af ensomhed” indebærer, at kommunalbestyrelsen
første gang skal behandle og indarbejde området som en del af kommunens værdighedspolitik
senest den 31. december 2019. Herefter skal området ”Bekæmpelse af ensomhed” behandles,
vedtages og offentliggøres sammen med de 6 øvrige områder inden for det første år i den
kommunale valgperiode.
På denne baggrund er der udarbejdet forslag til tema vedrørende bekæmpelse af ensomhed.
Temaet er udarbejdet med udgangspunkt i den nye Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik
for at sikre en rød tråd i indsatserne.
Tidsplan for godkendelse af revideret værdighedspolitik
Dato/uge
Uge 43 eller 44
2019
6. november
2019
November2019
4. december
2019
10. december
2019
16. december
2019

Aktivitet
Udarbejdelse af tema ”Bekæmpelse af ensomhed”
SÆU godkendelse af udkast til tema ”Bekæmpelse af ensomhed”
Høringsfase
SÆU godkendelse af tema ”Bekæmpelse af ensomhed”
ØKE godkendelse af tema ”Bekæmpelse af ensomhed”
BYR godkendelse af tema ”Bekæmpelse af ensomhed”

Borgerinddragelse
Udkast til nyt tema vedrørende bekæmpelse af ensomhed sendes i høring hos Seniorrådet og
OmrådeMED Sundhed og Omsorg.

Økonomi
Der tilføres 1,6 mill. kr. årligt til at styrke kommunens indsatser til bekæmpelse af ensomhed
m.v. blandt ældre. Midlerne udmøntes via bloktilskud fra 2019 og årene frem.

Bilag
1 (Bekæmpelse af ensomhed - 8064983)
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6 (Offentlig) Godkendelse af høringsversion af ny
tværgående Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik
Sagsbehandler: Dr15913
SagsID: EMN-2018-05479

Resume
På baggrund af input og kommentarer fra alle politiske fagudvalg er der blevet udarbejdet en
høringsudgave til en ny tværgående Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik (vedhæftet
som bilag). Sundheds- og Ældreudvalget skal drøfte og godkende høringsversionen.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Sundheds- og Omsorgsafdelingen indstiller til Sundheds- og
Ældreudvalget,


At høringsversion af ny Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik godkendes

Beslutning
Sundheds- og Ældreudvalget godkendte høringsversionen af den nye Sundhedsfremme- og
Forebyggelsespolitik for Silkeborg Kommune.
Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken sendes herefter i høring i perioden 14.
november 2019 – 13. december 2019.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med processen for udarbejdelse af ny tværgående Sundhedsfremme- og
Forebyggelsespolitik blev Sundheds- og Ældreudvalget præsenteret for et udkast til politikken
på udvalgsmødet 4. oktober 2019, hvor form og indhold blev drøftet. Udvalgets kommentarer
blev indarbejdet i politikken.
Sidenhen er udkastet til den nye Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik blevet præsenteret
på politiske fagudvalg, så de kunne kvalificere og sikre, at fagudvalgenes områder er
repræsenteret i politikken. Derefter er kommentarerne fra fagudvalgene indarbejdet i
høringsversionen.

Side 14

Sundheds- og Ældreudvalget bedes drøfte høringsversionen, så eventuelle rettelser og
justeringer kan indarbejdes i den endelige høringsudgave.
Derefter vil der være høring for politikken i perioden 14. november 2019 – 13. december
2019.
Tidsplan for processen:
6. november 2019
14. november – 13.
december 2019
Januar 2020
Februar 2020
Februar 2020
Marts 2020

SÆU godkender høringsudgave med
kommentarer fra politiske fagudvalg
Høring
SÆU behandler høringssvar og politikken
redigeres
SÆU godkender Sundhedsfremme- og
Forebyggelsespolitikken
ØKE godkender Sundhedsfremme- og
Forebyggelsespolitikken
Byrådet godkender Sundhedsfremme- og
Forebyggelsespolitikken

Borgerinddragelse
Input og perspektiver fra borgerinddragelsen, herunder interviews og borgermøder, er
indarbejdet i politikken.

Bilag
1 (Høringsudgave Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik - 8067160)

Side 15

7 (Offentlig) Godkendelse af modtager af Sundhedsprisen
2019
Sagsbehandler: Dr15913
SagsID: EMN-2018-04913

Resume
Silkeborg Kommune uddeler én gang årligt Sundhedsprisen til et sundhedsfremmende initiativ
til gavn for borgere i Silkeborg Kommune. Der har været indstillinger til kandidater i perioden
7. oktober til 29. oktober 2019. På mødet vil der blive udleveret en liste med de indstillede
kandidater, hvor udvalget udpeger én modtager af Sundhedsprisen 2019.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Sundheds- og Omsorgsafdelingen indstiller til Sundheds- og
Ældreudvalget,


At der udpeges én modtager af Sundhedsprisen 2019 blandt de indstillede kandidater

Beslutning
Sundheds- og Ældreudvalget udpegede modtageren af Sundhedsprisen 2019 blandt de
indstillede kandidater.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Siden 2007 er Sundhedsprisen blevet uddelt én gang årligt til sundhedsfremmende og
forebyggende initiativer til gavn for borgere i Silkeborg Kommune.
Det kan bl.a. være foreninger, institutioner, organisationer, virksomheder eller personer, som
gør en indsats for at gøre Silkeborg Kommune til et godt og sundt sted at bo.
Tidligere har bl.a. Hjertemotion, Bydelsmødre, BROEN, Silkeborg Roklubs Handicapafdeling,
Trivselsgrupperne i Selvhjælp Silkeborg, Danfoss, Nordre Skole, IF Silkesind og Kirsten
Lehrmann - Team Thorning Sundhedscentret modtaget Sundhedsprisen.
Modtageren af Sundhedsprisen tildeles en check på 10.000 kr. Herudover modtager
prisvinderen et diplom med begrundelse for at modtage Sundhedsprisen.

Side 16

Det har været muligt at indstille kandidater i perioden 7. oktober – 29. oktober 2019 på
telefon, SMS eller e-mail.
Udvikling og Forebyggelsessektionen indsamler indstillingerne og fremstiller dem i et samlet
dokument med alle indstillede kandidater til Sundheds- og Ældreudvalgets møde 6. november
2019.
Prisen overrækkes i forbindelse med en Herrehåndboldkamp med Bjerringbro-Silkeborg mod
Nordsjælland Håndbold fredag 13. december 2019, kl. 18.30.

Side 17

8 (Offentlig) Behandling af anmodning fra byrådsmedlem
Lene Fruelund om drøftelse af muligheder for, at lokale
borgere kan spise deres måltider på det lokale plejecenter
Sagsbehandler: Dr27917
SagsID: EMN-2019-05330

Resume
Sundheds- og Ældreudvalgsmedlem Lene Fruelund har ønsket at få en drøftelse af muligheden
for, at lokale borgere kan spise deres måltider på det lokale plejecenter.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Sundheds- og Omsorgsafdelingen indstiller til Sundheds- og
Ældreudvalget at


sagen drøftes

Beslutning
Sundheds- og Ældreudvalget drøftede forslag fra byrådsmedlem Lene Fruelund (Ø) om
muligheder for, at lokale borgere kan spise deres måltider på det lokale plejecenter.
Udvalget støtter op om forslaget, og ønsker at der arbejdes videre med muligheden.
Sundheds- og Omsorgsafdelingen udarbejder konkret oplæg til næstkommende møde i
Sundheds- og Ældreudvalget.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Sundheds- og Ældreudvalgsmedlem Lene Fruelund har ønsket at få en drøftelse af muligheden
for, at lokale borgere kan spise deres måltider på det lokale plejecenter, og henviser til
gældende praksis på Plejecenter Toftevang.
Baggrunden for forslaget er, at dette bl.a. kan bidrage til forebyggelse af ensomhed og have
mange andre gode effekter.
Den model Lene Fruelund henviser til – udover gældende praksis på Toftevang – er Plejecenter
Malmhøj. Her er der dagligt mad ved middagstid i deres café. Beboerne på plejecentret har i
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den grad taget dette nye initiativ til sig, og kommer ofte op i caféen allerede ved 11-11.30tiden, og har mulighed for at sidde og hygge sig, mens de venter på at maden serveres kl.
12.00.
En model kunne f.eks. være, at borgere fra Vinderslev kan komme og spise med. Man kunne
f.eks. starte med at åbne for det en eller et par dage om ugen, og hjemmeplejen kan gøre en
indsats for at få nogle borgere til at komme.

Borgerinddragelse
Seniorrådet orienteres.
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9 (Offentlig) Godkendelse af retningslinjer for udpegning
af afdelingsbestyrelser på plejecentre og botilbud under
almenboliglove
Sagsbehandler: Dr15738
SagsID: EMN-2019-02331

Resume
Endelig godkendelse af retningslinjer for udpegning af afdelingsbestyrelser på plejecentre og
botilbud under almenboligloven efter endt høring i Handicaprådet.

Indstilling
Direktør Anders Kjærulff indstiller til Socialudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget,



at Handicaprådets og Seniorrådets høringssvar vedr. retningslinjer for udpegning af
afdelingsbestyrelser på plejecentre og botilbud under almenboligloven drøftes
at retningslinjer for udpegning af afdelingsbestyrelser på plejecentre og botilbud under
almenboligloven godkendes

Direktør Anders Kjærulff indstiller til byrådet,


at retningslinjer for udpegning af afdelingsbestyrelser på plejecentre og botilbud under
almenboligloven godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Socialudvalget
Dato: 05-11-2019
Der er endnu ikke truffet beslutning.

Sagen
Beskrivelse af sagen
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Silkeborg Kommune administrerer p.t. 19 botilbud under Socialafdelingen og 441 almene
plejeboliger under Sundhed- og Omsorgsafdelingen. Som en del af administrationen kan der
afholdes årlige afdelingsmøder, hvor beboerne – udover at godkende de kommende års budget
– har mulighed for at vælge en afdelingsbestyrelse til at varetage beboernes interesser i
forhold til Socialafdelingen og Sundheds- og Omsorgsafdelingen som udlejer.
Beboernes helbredstilstand i disse boliger gør, at kun få kan deltage i bestyrelsesarbejde, og
derfor sker det kun sjældent, at der bliver valgt en afdelingsbestyrelse. Med hjemmel i
almenboliglovens § 34, stk. 3 kan kommunen 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 udelukkende består af boliger, der
bebos af svage og plejekrævende borgere.
Afdelingsbestyrelsen kan herefter bestå af beboere, pårørende eller andre, som vil kunne
varetage lejernes interesser, hvorved beboerdemokratiet forventes at blive forbedret. Med en
afdelingsbestyrelse forventes desuden et bedre samspil mellem beboernes ønsker og
afdelingens budget, og dermed mulighed for bedre anvendelse af ressourcerne.
Retningslinjer
Med baggrund i denne mulighed i almenboligloven har Socialafdelingen samt Sundheds- og
Omsorgsafdelingen besluttet at indstille overfor byrådet, at hvis beboerne på det enkelte
plejecenter eller botilbud ikke har valgt et tilstrækkeligt antal personer til, at der kan dannes
en fuldtallig afdelingsbestyrelse, kan der administrativt udpeges en sådan efter nedenstående
retningslinjer (også vedlagt). Processen med udpegning af en afdelingsbestyrelse igangsættes
alene, hvis der er udtrykt et ønske herom.
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:
Sundheds- og Omsorgsafdelingen
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
haves1, 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
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

1

Da det ved ændring af den sociale retssikkerhedslov i 2010 blev gjort frivilligt at oprette
bruger- og pårørenderåd, er det ikke alle plejecentre, der har et sådant.
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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.
I henhold til Almenboligloven er det boligejer, der varetager sekretariatsfunktionen. Det
betyder, at i de tilfælde, hvor bygningen er ejet af en boligforening, vil boligforeningen
varetage sekretariatsbetjeningen af afdelingsbestyrelsen, og i de tilfælde, hvor bygningen er
ejet af kommunen, vil Udlejning (under Ejendomme) varetage sekretariatsbetjeningen af
afdelingsbestyrelsen.

Borgerinddragelse
Retningslinjer for udpegning af afdelingsbestyrelser på plejecentre og botilbud under
almenboligloven har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.
Ved høringsfristens udløb 20. oktober 2019 er indkommet høringssvar fra Handicaprådet. Af
høringssvaret fremgår: ”Handicaprådet ser positivt på retningslinjerne og opfordrer til, at der
informeres om muligheden for udpegning af afdelingsbestyrelser på plejecentre og botilbud,
samt at der aktivt arbejdes på, at få etableret bestyrelser.”
Ved høringsfristens udløb 20. oktober 2019 er indkommet høringssvar fra Seniorrådet. Af
høringssvaret fremgår: ”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.”

Bilag
1 (Retningslinjer for udpegning til afdelingsbestyrelser på plejecentre og botilbud under
almenboligloven - 8021745)
2 (Høringssvar vedr. Retningslinjer for udpegning af afdelingsbestyrelser på plejecentre og
botilbud under almenboligloven 22 - 8048905)
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10 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskaber for
aktivitetscenter Sorringhus og Silkeborg Kommunes
Genoptræningscenter på Remstruplund
Sagsbehandler: dr0053
SagsID: EMN-2016-01431

Resume
Godkendelse af 2 anlægsregnskaber for henholdsvis aktivitetscenter Sorringhus og Silkeborg
Kommunes Genoptræningscenter på Remstruplund.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Sundheds- og Omsorgsafdelingen indstiller til byrådet


at anlægsregnskaber for henholdsvis aktivitetscenter Sorringhus og Silkeborg
Kommunes Genoptræningscenter på Remstruplund godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Aktivitetscenter Sorringhus
29. februar 2016 bevilgede byrådet 2,5 mio. kr. til opførelse af erstatningslokaler til
aktivitetscenter Sorringhus i forbindelse med nedrivning af de tidligere ældre- og plejeboliger.
Byggeriet var en del af et udvidet byggeprojekt, hvor Dallerup Sogns menighedsråd samtidig
opførte nye sognelokaler.
Silkeborg Kommunes Genoptræningscenter
Ved det nye Marienlunds færdiggørelse flyttede daghjem, cafe m.v. fra Remstruplund til
Marienlund. De frigjorte servicearealer blev efterfølgende ombygget til et nyt
genoptræningscenter, hvor al træning er blevet samlet.

Økonomi
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Sted

Bevilling

Sorringhus
Genoptræningscentret

2.500.000 kr.
8.820.000 kr.

Regnskab
2.675.641 kr.
8.650.625 kr.

Samlet merudgift
Merudgiften kan afholdes af bevilling 73, kontoen for velfærdsteknologi.
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Afvigelse
175.664 kr.
-169.375 kr.
6.289 kr.

11 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab for en
udvidet undersøgelse af brandsikkerheden i plejecentrene
Sagsbehandler: dr00583
SagsID: EMN-2018-04810

Resume
Godkendelse af anlægsregnskab for en udvidet undersøgelse af brandsikkerheden i
plejecentrene.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Sundheds- og Omsorgsafdelingen indstiller til byrådet


at anlægsregnskabet godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Efter indstilling fra Sundheds- og Ældreudvalget godkendte byrådet en bevilling på 0,5 mio. kr.
til en udvidet undersøgelse af brandsikkerheden i kommunens plejecentre.
Undersøgelsens resultater og konklusioner er særskilt behandlet – i byrådets møde 12. juni
2019.

Økonomi
Udgiften til undersøgelsen var estimeret til ca. 25.000 kr. pr. plejecenter. De samlede faktiske
udgifter udgør 520.381 kr. Merudgiften på 20.381 kr. kan afholdes af bevilling 73, kontoen for
velfærdsteknologi.
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12 (Offentlig) Orientering om valg af konsulenthus for
Analyse af sundhed- og omsorgsområdet
Sagsbehandler: DR14146
SagsID: EMN-2019-04003

Resume
Sundheds- og Omsorgsafdelingen har indhentet 3 tilbud på analysen af sundheds- og
omsorgsområdet. På baggrund af en samlet vurdering af kvalitet, økonomi, faglige
kompetencer og erfaringer fra lignende opgaver er valget faldet på Rambøll Management
Consulting.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Sundheds- og Omsorgsafdelingen indstiller til Sundheds- og
Ældreudvalget


at Sundheds- og Ældreudvalget tager valg af konsulenthus til efterretning

Beslutning
Sundheds- og Ældreudvalget tog orientering om valg af det konsulentfirma, der skal bistå med
udførelse af analysen på udvalgets område, til efterretning.
Rambølls overordnede analysedesign vedlægges referatet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I uge 43 har Sundheds- og Omsorgsafdelingen modtaget og vurderet tilbud fra 3
konsulenthuse (Rambøll, BDO og Marselisborg), og der er truffet beslutning om valg af
konsulenthus. På baggrund af en samlet vurdering er valget faldet på Rambøll Management
Consulting.
Der har været tale om 3 rigtig gode forslag til løsningsbeskrivelser. Fra det vindende tilbud
skal det især fremhæves, at man kunne tilbyde stærke fagfaglige kompetencer (sygepleje- og
terapeutkompetencer) til at understøtte stærke dybdegående analyser. Samtidig har man
fokus på, om Silkeborg Kommune har regler og arbejdsgange, der medfører overregulering af
området med afledte omkostninger til følge. Endelig er en væsentlig del af deres
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løsningsbeskrivelse, at man vil lave et antal borgerrejser, hvor der er fokus på
sammenhængende borgerforløb, overlap i indsatser og om de rette kompetencer er omkring
borgeren.
Rambøll var desuden det tilbud, der indeholdt flest timer, særligt i forhold til de dybdegående
analyser bestående af bl.a. interviews, workshops, borgerrejser, observationer mv.
Medio november 2019 vil Rambøll påbegynde deres analyse med henblik på første
afrapportering til Sundheds- og Ældreudvalget i januar 2020. Første afrapportering vil være
Her-og-nu-tiltag. Baggrunden for denne afrapportering vil være en økonomisk analyse og
benchmark samt en reguleringskortlægning.
Herefter vil man påbegynde den mest intensive dataindsamlings- og analysefase ude blandt
medarbejdere og ledere, som kommer til at foregå i januar til marts 2020.

Borgerinddragelse
Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Bilag
1 (Analysedesign - 8080588)
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13 (Fortrolig) Orientering om status på udbudsprocessen
vedr. ombygningen af Fårvang Ældrecenter
Sagsbehandler: Dr23978
SagsID: EMN-2017-06822

Side 28

14 (Offentlig) Orientering om sundhedsfaglige tilsyn i
Sundheds- og Omsorgsafdelingen
Sagsbehandler: Dr23714
SagsID: EMN-2019-01471

Resume
Der har i 2019 været gennemført 5 sundhedsfaglige tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed på
behandlingssteder knyttet til Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Derudover er der varslet
yderligere et tilsyn på plejecenter i december 2019. Tilsynene finder sted på behandlingssteder
i hjemmeplejen, midlertidige pladser og plejeboliger.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Sundheds- og Omsorgsafdelingen indstiller til Sundheds- og
Ældreudvalget


at orienteringen om sundhedsfaglige tilsyn i Sundheds- og Omsorgsafdelingen tages til
efterretning

Beslutning
Sundheds- og Ældreudvalget tog orienteringen om sundhedsfaglige tilsyn i Sundheds- og
Omsorgsafdelingen til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der er ansvarlig for at gennemføre det sundhedsfaglige
tilsyn. Det sundhedsfaglige tilsyn er baseret på risikovurderinger, hvilket betyder, at temaer er
valgt ud fra, hvor der er størst risiko for patienterne. Behandlingssteder og plejeenheder er
både valgt ud fra, hvor der er størst risiko for patienterne og ud fra stikprøver.
Det er ikke alle behandlingssteder, der får tilsyn i løbet af en 10-årig periode. Hvert år besøges
10 % af behandlingsstederne. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en kombination af
stikprøver og risikobaseret udvælgelse. Det kan derfor være, at et behandlingssted slet ikke
får tilsyn, eller at man får tilsyn mere end én gang.
Det sundhedsfaglige tilsyn fokuserer på, at det skal være trygt at være patient, og at patienter
kan have tillid til, at den behandling, de modtager, har en fagligt acceptabel standard.
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Det sundhedsfaglige tilsyn er derfor målrettet mod forebyggelsen af risici, bl.a. risici forbundet
med forebyggelige fejl og uacceptabel faglig standard. Det sundhedsfaglige tilsyn beskæftiger
sig ikke med kvalitetsudvikling i bred forstand.
Ved patientsikkerhed forstår styrelsen patienters sikkerhed mod skade og risiko for skade som
følge af sundhedsvæsenets indsats og ydelser eller mangel på samme.
Risikotema for tilsynene i 2019 er diagnostik og behandling med særligt fokus på det
kirurgiske område samt sårbare patienter, hvor det er relevant. For plejeområdet er der særlig
opmærksomhed på "den ældre medicinske patient".
Foruden risikotemaet gennemføres tilsynet på baggrund af 12 målepunkter, der blandt andet
dykker ned i journalføringen, medicinhåndtering, instruks for fravalg af livsforlængende
behandling etc.
Der vil også i forbindelse med tilsynet forekomme målepunkter, som ikke har direkte
sammenhæng til temaet.
De gennemførte tilsyn hos behandlingssteder i Sundheds- og Omsorgsafdelingen har
afdækket, at vi med det nye omsorgssystem mangler en systematik i vores måde at
dokumentere på. På den baggrund er der sat følgende handlinger i værk:
 Den sygeplejefaglige dokumentation ændres således, at der fremover dokumenteres i
helbredstilstande. Derved skabes der en systematik og et overblik, som styrker
patientsikkerheden
 Der er udviklet en ny funktion i omsorgsjournalen, hvor medarbejderne får et samlet
sundhedsfagligt overblik
 Der er aftalt undervisning med Styrelsen for Patientsikkerhed i sundhedsfaglig
dokumentation i forhold til lovgivning
 Der gennemføres audit på den sygeplejefaglige dokumentation hver måned med
henblik på at sikre, at vi lever op til kravene fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Borgerinddragelse
Seniorrådet orienteres om det sundhedsfaglige tilsyn
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15 (Offentlig) Orientering om tilbagemelding fra KL's
Sundheds- og Ældreudvalg om kommunebesøg
Sagsbehandler: Dr23714
SagsID: EMN-2019-02026

Resume
I foråret 2019 kontaktede KL’s Sundheds- og Ældreudvalg kommunerne med henblik på input
til det fremadrettede arbejde og planlægning af kommunebesøg.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Sundheds- og Omsorgsafdelingen indstiller til Sundheds- og
Ældreudvalget


At orientering om tilbagemelding fra KL’s Sundheds- og Ældreudvalg om
kommunebesøg tages til efterretning

Beslutning
Sundheds- og Ældreudvalget tog orienteringen om tilbagemelding fra KL’s Sundheds- og
Ældreudvalg om en kommunebesøgsrunde til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I marts 2019 modtog alle kommuner en henvendelse fra KL’s Sundheds- og Ældreudvalg som
i valgperioden planlægger at besøge en række kommuner for at drøfte udviklingen på
sundheds- og ældreområdet. Møderne kan f.eks. tage udgangspunkt i, hvad der optager
fagudvalget i værtskommunen og eventuelt kombineres med at besøge lokale institutioner
eller tilbud.
På baggrund af dette opfordrede KL’s Sundheds- og Ældreudvalget de enkelte kommuner til at
komme med forslag til emner, som de ønskede at drøfte.
På baggrund af henvendelsen sendte Sundheds- og Ældreudvalget et notat til KL, hvori vi
beskrev hvilke indsatser, vi gerne vil præsentere og drøfte i forhold til KL’s fokus på:
 Et styrket nært sundhedsvæsen med fokus på tryghed for borgeren gennem øget
kvalitet, rette kompetencer og styrket samarbejde
 En fokuseret forebyggelsesindsats med særlig fokus på sundere børn og unge
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Et godt og selvstændigt ældreliv med respekt for den enkelte.

KL’s Sundheds- og Ældreudvalg har nu fremlagt en plan for deres kommunebesøg. Udvalget
valgte en model, hvor de besøger op til to kommuner på samme dag, hvorefter dagen afsluttes
med et fælles politisk møde for alle interesserede kommunalpolitikere i området. Besøgene
samt det politiske møde kommer (efter al sandsynlighed) til at foregå i tidsrummet kl. 16.0018.00.
Oversigten over Sundheds- og Ældreudvalgets besøg i kommuner er en oversigt over, hvilke
områder udvalget besøger hvornår. Det er på nuværende tidspunkt ikke nærmere bestemt
præcis hvilke kommuner, som udvalget besøger. Der er derfor sat følgende tidspunkter for,
hvornår KL fastlægger kommunebesøgene nærmere – på den måde ved vi, hvornår vi kan
forvente at modtage nærmere besked om udvalgets besøg i området og dermed, hvornår der
skal reserveres tid i kalenderne:



Primo november 2019 fastlægges kommunebesøg for perioden april 2020-oktober 2020
Primo september 2020 fastlægges kommunebesøg for perioden januar 2021-oktober
2021.

Nedenfor finder I en oversigt over KL’s Sundheds- og Ældreudvalgets besøg i perioden 20192021 på baggrund af de tilbagemeldinger, de har modtaget. De konkrete besøg og temaerne
for de politiske møder vil blive planlagt løbende. Skulle Silkeborg Kommune blive udvalg til
besøg, er det planlagt til den 13. august 2020.
Dato
14. november 2019

Område
Syd- og
Vestsjælland

8. januar 2020
16. april 2020

Aalborg
Storkøbenhavn I

13. august 2020

Midtjylland

8. oktober 2020

Fyn og øerne

13. januar 2021

Nordjylland

4. marts 2021

Nordsjælland

12. august 2021

Sydjylland

7. oktober 2021

Storkøbenhavn II

Kommuner
Vordingborg, Faxe,
Stevns, Ringsted,
Slagelse, Kalundborg
Aalborg
Albertslund, Høje
Taastrup, Hvidovre,
Brøndby, Gladsaxe
Herning, Ikast-Brande,
Viborg, Silkeborg,
Odder, Hedensted
Svendborg, Nyborg,
Ærø, Odense
Frederikshavn,
Brønderslev, Hjørring,
Læsø, Thisted, Morsø,
Aalborg
Hørsholm, Allerød,
Egedal, Frederikssund
Vejle, Varde, Aabenraa,
Sønderborg, Fredericia
Furesø, Herlev,
Ballerup, Dragør

På nuværende tidspunkt anbefaler KL, at Sundheds- og Ældreudvalget i Silkeborg Kommune
allerede nu reserverer datoen den 13. august 2020 til eftermiddagens politiske møde kl.
16.00-18.00, som vil gøre sig gældende i programmet for alle besøg, jf. modellen for besøg.
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16 (Offentlig) Orientering om omgørelsesprocenter i 2018 i
Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om
socialservice
Sagsbehandler: Dr08026
SagsID: EMN-2018-05655

Resume
En lovændring fra juli 2018 betyder, at byrådet hvert år skal behandle et kommuneopdelt
Danmarkskort for det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens
afgørelser i klagesager efter lov om social service.
Danmarkskortet med tal for Silkeborg Kommune forelægges til byrådets orientering.

Indstilling
Socialchefen, Børne- og Familiechefen samt direktøren med ansvar for Sundheds- og
Omsorgsområdet indstiller til byrådet,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Dato: 04-11-2019
Der er endnu ikke truffet beslutning.
Udvalg: Socialudvalget
Dato: 05-11-2019
Der er endnu ikke truffet beslutning.

Sagen
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Beskrivelse af sagen
1. juli 2018 trådte en ny lovændring i kraft (L162). Den betyder, at Børne- og socialministeren
hvert år inden den 1. juli offentliggør på et kommuneopdelt Danmarkskort det forudgående års
statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social
service. Danmarkskortet skal inden årets udgang behandles i landets byråd.
Danmarkskortet med tal for Silkeborg Kommune forelægges byrådet til orientering.
Disse bestemmelser indgår i danmarkskortene
Kortet for socialområdet generelt
Her indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Det vil sige
både børneområdet og voksenområdet. Kortet specifikt for børnehandicapområdet og kortet
specifikt for særlige bestemmelser for voksenhandicapområdet indgår således i kortet for
socialområdet generelt.
Kortet





specifikt for børnehandicapområdet
Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
Merudgiftsydelse § 41
Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43
Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 - 45

Kortet





specifikt for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet
Voksne - kontante tilskud § 95
Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96
Voksne - ledsageordning § 97
Voksne - merudgifter § 100

Det bemærkes, at Danmarkskortets opdeling af data efter paragraffer går på tværs af
administrationen i tre afdelinger i Silkeborg Kommune, nemlig Socialafdelingen, Sundheds- og
Omsorgsafdelingen samt Børne- og Familieafdelingen. Det er derfor alle tre chefer, der
indstiller det samlede kommunekort til byrådets orientering.
Ordforklaringer
Ankestyrelsen anvender tre begreber, når omgørelsesprocenter udregnes:
 Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har
klaget.
 Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler oplysninger i en sag, sender styrelsen den
tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden
skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
 Ændring: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer den.
Når en afgørelse hjemvises eller ændres, kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort.
Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver
ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist eller
ændret) ud af alle realitetsbehandlede sager. Inden for serviceloven forekommer
hjemvisninger dobbelt så ofte som ændringer.
Gennemsnit på landsplan i 2018
Omgørelsesprocenten for alle landets kommuner i 2018 er i gennemsnit 36 % på
socialområdet generelt, 47 % på børnehandicapområdet og 32 % på særlige bestemmelser på
voksenhandicapområdet. Det fordeler sig på følgende måde ift. hjemvisning og ændringer:
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Omgørelser
Hjemvist
Ændret

Socialområdet
36%
27%
3%

Omgørelser i Silkeborg kommune
Socialområdet
Omgørelser
31%
Hjemvist
23% (25 sager)
Ændret
7% (6 sager)
Antal afgørelser
95
Danmarkskortene for de tre områder kan tilgås
Kommune fremgår ved at holde markøren over

Børnehandicap
47%
33%
14%

Voksenhandicap
32%
25%
7%

Børnehandicap
Voksenhandicap
34%
9% (1 sag)
31% (10 sager)
0
3% (1 sag)
0
32
11
via nedenstående link. Tallene for Silkeborg
kommunen.

Danmarkskort 2018
Børnehandicap
Voksenområdet
Bemærkninger fra Socialafdelingen
Socialudvalget har behandlet Socialafdelingens klagestatisk på møde 9.april 2018. I den
forbindelse blev Socialudvalget også orienteret om Danmarkskortet. Den del af
Danmarkskortet, der vedrører socialområdet, omfatter både børn og voksne. Socialafdelingen i
Silkeborg Kommune varetager kun voksenområdet, hvorfor tallene ikke direkte kan
sammenlignes.
Danmarkskortet for voksenhandicapområdet omfatter kun nogle af de lovbestemmelser, som
Socialafdelingen har kompetencen på. Der er også en lovbestemmelse med, som henhører
under Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Derfor kan dette kort heller ikke tages til indtægt for
hele Socialafdelingens klagestatistik.
Danmarkskortet giver et samlet billede og ikke et billede, hvor Socialudvalgets del kan
udskilles klart.
Bemærkninger fra Sundhed- og Omsorgsafdelingen
Sundheds- og Omsorgsafdelingen har meget få borgere med §95-bevilling. I 2018 har der ikke
været registreret klager på §95 i Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Borgerinddragelse
Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.
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17 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr00591
SagsID: EMN-2019-00042

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Sundheds- og Ældreudvalgets møde 4. december 2019, mødetidspunkt ændres til kl. 13.0017.00
Afholdt møde i Fårvang Ældrecenter (kontaktperson) den 30. september 2019
Møde afholdes 21. november 2019 på Rødegård (kontaktperson)
Orienteret om henvendelse fra borger i Bryrup om Birkebo. Der sendes svar til pågældende på
udvalgets vegne.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Eventuelle emner til udvalgets orientering.


Mads Frandsen har på vegne af Fårvang Lokalråd sendt en forespørgsel til Sundhedsog Omsorgsafdelingen vedrørende anvendelse af midler til rådighed for byforskønnelse i
lokalområderne. Lokalrådet i Fårvang vil gerne, når ombygningen af Fårvang
Ældrecenter er gennemført, bruge et areal ved plejehjemmet, hvor man kan lave
byforskønnelse. Arealet skal være offentlig tilgængeligt.
Lokalrådets tanke med at placere det netop ved Fårvang Ældrecenter, var at beboerne
derved også ville have let adgang. De umiddelbare forslag fra lokalrådet har været
følgende:
 Et samlingspunkt i Fårvang
 Vand, planter og borde/bænke
 Mulighed for bevægelse i vandet
 Stenkunst/skulptur
 Arealmæssigt i størrelsen 100-200 m2.
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Sundheds- og Omsorgsafdelingen har fremsendt følgende svar til Lokalrådet i Fårvang:
Silkeborg Kommune er som udgangspunkt positivt stemt overfor, at Fårvang Lokalråd
vil søge midler til en forskønnelse af et område tæt på plejecenteret. På nuværende
tidspunkt kan der dog ikke gives tilsagn om anvendelse af et areal ved plejecenteret,
idet udearealerne også indgår i udbuddet til den kommende ombygning af Fårvang
Ældrecenter. Derfor kender vi endnu ikke udformningen af udearealerne, hvilket gør det
svært at pege på et område. Dernæst bør udbudsmaterialet til ombygningen af Fårvang
Ældrecenter sikre, at Fårvang Ældrecenter får nogle gode og velfungerende udearealer.
Sundheds- og Omsorgsafdelingen kan desværre ikke give et tilsagn om anvendelse af
et specifikt areal på nuværende tidspunkt.


Udvikling og Forebyggelse har sammen med Beskæftigelsesafdelingen, Kultur og Fritid,
DGI Midtjylland, Frivilligcenter Silkeborg, FOA og 3F ansøgt Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om midler til puljen ”Motion og fællesskab på
recept”.
Projektet (Bevæg dig – sammen) skal udvikle en samarbejdsmodel, hvor flere borgere
skal deltage i foreningsaktiviteter med fokus på bevægelse, som vil have en positiv
betydning for deltagernes fysiske, mentale og sociale helbred. Det forbedrede helbred
forventes at have en positiv betydning for deltagernes beskæftigelsessituation og/eller
fastholdelse på arbejdsmarkedet. Til at understøtte dette vil fokus være på en
bevægelsesbrobygger, der skal sikre de gode og lette overgange for borgeren fra
kommunale indsatser til foreningslivets tilbud. Der er i alt ansøgt styrelsen om
3.430.240 kr. over en 3-årig periode.



Henvendelse fra Ældre Sagen om bekymringerne over konsekvenser for de kommende
besparelser på demensområdet. Brevet er oversendt fra borgmesteren til Sundheds- og
Ældreudvalget. Brevet vedlægges dagsordenen



Orientering om borgersag



KL’s Sundhedskonference 2020: ”Kvalitet i det nære sundhedsvæsen – Vi starter
indefra”

Politiske kontaktpersoner
 Styregruppen for demensvenlig kommune: Gitte Willumsen og Ivan Greve
 Styregruppen for handleplanen mod ensomhed: Lene Fruelund og Ivan Greve
 Styregruppen for fælles indsats mod ulighed i sundhed på arbejdspladser: Lene
Fruelund
 Idé og Programudvalget for byggeprojektet Fårvang Ældrecenter: Gitte Willumsen og
Ivan Greve
 Idé og Programudvalget for byggeprojektet Ringgårdsparken: Lars Faarup og Lene
Fruelund
Kontaktpersoner på plejecentre
 Gitte Willumsen: Bryrup, Friplejehjemmet i Kjellerup og Marienlund.
 Lene Fruelund: Funder, Malmhøj og Remstruplund.
 Lars Faarup: Kragelund, Lysbro og Thorning.
 Ivan Greve: Rødegård, Karolinelund og Fårvang.
 Kuno Danielsen: Fuglemosen, Sandgårdsparken, Solgården og Søvangen.
 Kasper Kragh Thomassen: Them og Virklund.
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Flemming Heiberg: Sejs og Gødvad.

Bilag
1 (Henvendelse fra Ældre Sagen til borgmester Steen Vindum om bekymringer over
konsekvenser for besparelser på demensområdet - 8038727)
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18 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: dr00591
SagsID: EMN-2019-00088

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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