Socialudvalget
Beslutningsprotokol
05-02-2019 12:30
D116. Frokost 12.00-12.30

Afbud fra:
Stedfortrædere:

Medlemmer af udvalget:
Formand
Helle Gade
Næstformand Mads Frandsen
Linda Lyngsøe
Dorthe Jensen
Ivan Greve
Kasper Thomassen
Lene Fruelund

A
V
V
A
A
V
Ø

Silkeborg Kommune
Søvej 1, 8600 Silkeborg
Tif.: 8970 1000
www.silkeborgkommune.dk

Indholdsfortegnelse
1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden .................................................................... 3
2 (Offentlig) Orientering om status på arbejdet med reduktionsforslag i
Socialafdelingen .................................................................................................... 4
3 (Offentlig) Orientering om analyse på voksensocialområdet. Leverance 1: Deskstudie .................................................................................................................... 6
4 (Offentlig) Fastlæggelse af Socialudvalgets input til målseminar budget 2020 ....... 8
5 (Offentlig) Drøftelse af Socialafdelingens Mad- og måltidspolitik .......................... 10
6 (Offentlig) Orientering om retningslinjer for personalebespisning i
Socialafdelingen .................................................................................................. 12
7 (Offentlig) Godkendelse af høringssvar på høringsversion sundhedsaftale 20192023 .................................................................................................................... 13
8 (Offentlig) Drøftelse og godkendelse af anvendelse af den særlige indsatspulje
2019 til frivilligt socialt arbejde........................................................................... 16
9 (Offentlig) Orientering om status for implementering af velfærdsteknologi i
Socialafdelingen .................................................................................................. 18
10 (Offentlig) Orientering om status på Åben ungerådgivning ................................. 20
11 (Offentlig) Til orientering ................................................................................... 21
12 (Offentlig) Underskriftsside................................................................................. 22

Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr10730
SagsID: EMN-2018-05526

Beslutning
Dagsordenen blev godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.

Side 3

2 (Offentlig) Orientering om status på arbejdet med
reduktionsforslag i Socialafdelingen
Sagsbehandler: Dr28196
SagsID: EMN-2018-05736

Resume
Der blev ved Socialudvalgets budgetopfølgning pr. 31. juli 2018, konstateret et forventet
merforbrug på 14,1 mio. kr. i 2018. På den baggrund blev der udarbejdet reduktionsforslag,
som byrådet vedtog d. 29. oktober 2018.
Der er siden vedtagelsen, blevet arbejdet på at implementere forslagene. Dette er en status på
implementeringen.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Socialudvalget,


at orientering om status på de vedtagne reduktioner tages til efterretning

Beslutning
Socialudvalget tog orienteringen om arbejdet med implementering af de reduktionsforslag,
som byrådet besluttede i møde 29. oktober 2018, til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Socialudvalget har i alt behandlet 32 reduktionsforslag. Heraf endte nedenstående 12 forslag
vedtaget i byrådet.
Tal i mio. kr.
Korrigerende handlinger
Omlægning af arbejdsgange og nedbringelse af
vikarforbrug
Sagsgennemgang og prisforhandling med eksterne
tilbud
Driftsoptimering - boligstrategi
Botilbuddene Alderslyst og H.C. Branners Vej
Reduktionsforslag
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2018

2019

2020
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2,000

0,600

3,500

3,500

-

2,113

3,947

Nedlæggelse af køkkenfunktionen på Vesterbo
Mindre kørsel mellem botilbud og dagtilbud
Reduktion i antal feriedage fra 5 til 3 dage om året
Omlægning af støtten i mindre boenheder
BPA-ordningen
Reduktion i timetal for lægeydelser Rusmiddelcentret
Ændring af lederstilling i Socialafdelingen
Nedlæggelse af afdelingslederstilling
Midlertidigt ansættelsesstop
I alt

0,105

0,307
0,420

0,307
0,420

-

0,728
1,055
1,500

0,728
1,055
2,000

0,850
2,055

0,150
0,100
0,438
12,311

0,150
0,100
0,438
14,645

Status er, at reduktionerne har medført en besparelse på 2,2 mio. kr. i 2018 og foreløbigt 6,0
mio. kr. i 2019.
Status på de enkelte reduktionsforslag er uddybet i bilag.

Bilag
1 (Status på vedtagne reduktioner og korrigerende handlinger - 7510639)

Side 5

3 (Offentlig) Orientering om analyse på
voksensocialområdet. Leverance 1: Desk-studie
Sagsbehandler: DR16947
SagsID: EMN-2018-05469

Resume
Byrådet har med budgetaftalen for 2019 besluttet, at der skal gennemføres en analyse af
voksensocialområdet. Der gives på mødet den første tilbagemelding på analysen, som er et
desk-studie over, hvordan andre sammenlignelige kommuner har analyseret den stigende
tilgang til området, og hvad der er iværksat for at imødegå udviklingen.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Socialudvalget,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Socialudvalget tog orientering om analyse på leverance 1 (desk-studiet) på
voksensocialområdet til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er tre centrale fokusområder i den analyse byrådet har bestilt med budgetaftalen for
2019:





Analysen skal give overblik over udviklingen på handicap- og psykiatriområdet, og
hvordan udviklingen vil blive de kommende år.
Analysen skal give en konkret vurdering af handelsbalancen mellem Silkeborg
Kommune og andre kommunale, regionale og private leverandører på handicap- og
psykiatriområderne og mulige indsatser som kan forbedre handelsbalancen for
Silkeborg Kommune.
Analysen skal afdække hvilke felter det på handicap- og psykiatriområderne vil være
muligt, at foretage omstilling til mere rationelle driftsformer.
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Der er planlagt tre leverancer i analysen, som præsenteres til politisk drøftelse og den samlede
analyse ligger færdig med en slutrapportering i juni. På mødet præsenteres 1. leverance, som
er et desk-studie:
 Der foretages et desk-studie af, hvad relevante sammenligningskommuner har
fokuseret på, med henblik på at afdække, hvorfor populationen på voksensocialområdet
stiger i de pågældende kommuner.
 Endvidere foretages et desk-studie af, hvilke indsatser relevante
sammenligningskommuner har iværksat for at imødegå effekten af de store tilgange i
populationen.
Der er udarbejdet en kort sammenfatning på desk–studiet, som vedlægges dagsordenen. Der
ligger et uddybende studie til grund for sammenfatning, som går videre i de næste faser af
analysen. Der vil på mødet blive givet en kort præsentation af desk–studiet.
Næste leverance kommer på byrådets målseminar i slutningen af februar 2019. Her vil BDO
Revision give et overblik over udviklingen på socialområdet siden 2008 og præsentere en
prognose for, hvordan udviklingen vil blive de kommende år. Endelig bliver der præsenteret en
vurdering af handelsbalancen mellem Silkeborg Kommune og andre kommunale, regionale og
private leverandører.

Økonomi
Det skal til udvalgets orientering oplyses, at de direkte omkostninger til analysen beløber sig til
ca. 600.000 kr. heraf ca. 275.000 kr. til BDO’s analyse og ca. 325.000 kr. til
projektkoordinering. Hertil kommer medgået tid diverse arbejdsgrupper, svarende til ca. ½
årsværk.

Bilag
1 (Desk Studie - Sammenfatning - SU 05.02.2019 - 7546537)

Side 7

4 (Offentlig) Fastlæggelse af Socialudvalgets input til
målseminar budget 2020
Sagsbehandler: Dr12865
SagsID: EMN-2019-00942

Resume
Med afsæt i de strategiske målsætninger for budget 2019, har byrådet i 2018 med vedtagelse
af hhv. Udviklingsstrategi for Vækst og Velfærd 2018 – 2030 og forslag til Planstrategi 2040
fastlagt et overordnet og sammenhængende strategisk fundament for kommunens udvikling.
Videre tidsmæssig prioritering og realisering af elementer i det strategiske fundament skal
bl.a. ske gennem budgetprocessen. Derfor gennemføres en ens proces i samtlige fagudvalg,
hvor det enkelte udvalg drøfter og fastlægger input til målseminar vedr. budget 2020.

Indstilling
Direktør Anders Kjærulff indstiller til Socialudvalget,


at udvalget gennemfører den foreslåede proces og fastlægger udvalgets input til videre
drøftelse i byrådet på målseminaret ultimo februar 2019.

Beslutning
Socialudvalget drøftede udvalgets prioritering ud fra de overordnede mål i Udviklingsstrategien
for Vækst og Velfærd 2018-2030, samt med udgangspunkt i byrådets forslag til Planstrategi
2040.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i kommunens styringsmodel fastlagde det nuværende byråd sit første
strategiske grundlag i forbindelse med budget 2019. Dette har været et vigtigt input til
Udviklingsstrategi for Vækst og Velfærd 2018 – 2030 og Forslag til Planstrategi 2040, som blev
godkendt i december 2018 som byrådets fundament for udvikling af Silkeborg Kommune. Et
fundament, hvor hvad der skal ske, går hånd i hånd med hvor det fysisk kan ske.
Udviklingsstrategien fastlægger tre strategiske indsatsområder:
 Attraktivitet & Vækst
 Fællesskab & Velfærd
 Outdoor & Bevægelse
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Dermed er sat rammen for hvad byrådet vil sigte efter gennem konkrete handlinger, projekter
og investeringer. Disse vil ofte have et fysisk aftryk i form af arealbehov, en bestemt
placering, infrastruktur osv., hvilket forslag til Planstrategi 2040 sætter rammen for gennem
følgende pejlemærker for kommunens fysiske udvikling:
 Vækst og udvikling i hele kommunen
 Fællesskaber
 Naturen som drivkraft
Dermed har byrådet fastlagt en retning for den fysiske udvikling, som understøtter
udviklingsstrategiens tre overordnede indsatsområder.
For hvert indsatsområder er vedtaget pejlemærker for retning og indhold i konkrete
handlinger. I forlængelse heraf har byrådet peget på et antal eksempler på handlinger ligesom
der i Planstrategiforslaget er anført en række bud på handlinger for den fysiske udvikling.
Første større tidsmæssige prioritering af pejlemærker og stillingtagen til realisering af konkrete
handlinger sker på det kommende målseminar for budget 2020. Her tilkendegiver byrådet
hvilke pejlemærker og handlinger, der skal have særlig fokus i det videre arbejde med budget
2020.
Som forberedelse hertil skal udvalget gennem en arbejdsproces af ca. 1 times varighed nå
frem til input på følgende:
1. Hvilke pejlemærker på de overordnede indsatsområder skal have særlig fokus i budget
2020?
2. Hvilke handlinger fra Udviklingsstrategiens eksempler, fra Planstrategien eller helt nye
handlinger vil udvalget pege på som de vigtigste i forhold til opnåelse af de prioriterede
pejlemærker
Direktør og chef vil facilitere processen, således at den ender ud i med en synlig oplistning af
prioriterede pejlemærker og udvalgte handlinger, som udvalget kan præsentere på
målseminaret.
Oversigt over pejlemærker fra hhv. Udviklingsstrategi og Planstrategi er vedhæftet.
Byrådets bud på handlinger fremgår af Udviklingsstrategien og Planstrategien. Til mødet
medbringer direktøren en samlet oversigt over disse handlinger.

Økonomi
Udvikling af Silkeborg Kommune og realisering af det strategiske fundament sker inden for
rammerne af den fastlagte økonomiske politik, hvor ”Robust økonomi” er det strategiske
omdrejningspunkt. Udvalget skal således i processen være opmærksomme på, at der er
økonomiske begrænsninger.

Bilag
1 (Samlet overblik over byrådets målsætninger - 7547891)
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5 (Offentlig) Drøftelse af Socialafdelingens Mad- og
måltidspolitik
Sagsbehandler: Dr18340
SagsID: EMN-2019-00388

Resume
Socialafdelingen har udarbejdet en Mad- og måltidspolitik, som fremlægges til Socialudvalgets
drøftelse.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Socialudvalget,


at Socialafdelingens Mad- og måltidspolitik drøftes

Beslutning
Socialudvalget drøftede Socialafdelingens Mad- og Måltidspolitik. Sagen genoptages på et
senere tidspunkt. Der udarbejdes oplæg til udvalget.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Socialafdelingen har udarbejdet en Mad- og måltidspolitik, som fremlægges til Socialudvalgets
drøftelse.
Mad- og måltidspolitikken skal betragtes som et arbejdsredskab i en proces, hvor det enkelte
tilbud udformer en lokal handleplan. Politikken omfatter tilbud i Socialafdelingen, hvor der:



Fremstilles og/eller serveres mad for borgere i et produktions- eller modtagerkøkken.
Gives vejledning, guidning og inspiration til mad- og måltidsvaner til f.eks. borgere i
dag- og døgntilbud, som får støtte til indkøb og/eller fremstilling af mad.

Mad- og måltidspolitikken er udarbejdet i efteråret 2018 i samarbejde med en gruppe
bestående af køkkenfagligt personale, afdelingsledere, tværfagligt personale samt en
sundhedskoordinator og ernæringsfaglig projektmedarbejder.
Mad- og måltidspolitikken er vedlagt i sin fulde længde som bilag.
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Bilag
1 (Mad- og måltidspolitik i Socialafdelingen - 7512366)

Side 11

6 (Offentlig) Orientering om retningslinjer for
personalebespisning i Socialafdelingen
Sagsbehandler: DR27833
SagsID: EMN-2018-05526

Resume
Socialudvalget orienteres om retningslinjer for personalebespisning i Socialafdelingen.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Socialudvalget,


at orienteringen om retningslinjer for personalebespisning i Socialafdelingen tages til
efterretning

Beslutning
Socialudvalget tog orienteringen om retningslinjer for personalebespisning i Socialafdelingen til
efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Socialudvalget drøftede på møde 4. december 2018 begrebet ”Pædagogiske måltid”.
Socialudvalget besluttede, at der skal skabes mere klare rammer for under hvilke vilkår, at
personalebespisning og pædagogiske måltider kan foregå og anmodede Socialafdelingen om at
fremlægge oplæg hertil på et kommende møde.
Socialafdelingen har udarbejdet vedhæftede retningslinjer, hvor definitionen for pædagogisk
spisetræning samt egenbetaling for kost beskrives med afsæt i gældende regelsæt.
Retningslinjerne er rundsendt i de relevante sektioner i afdelingen.

Bilag
1 (Retningslinjer for personalebespisning i Socialafdelingen - 7532837)
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7 (Offentlig) Godkendelse af høringssvar på
høringsversion sundhedsaftale 2019-2023
Sagsbehandler: Dr 22864
SagsID: EMN-2018-03896

Resume
I høringssvaret er der stor ros til høringsversion sundhedsaftale 2019-2023 og en klar
opbakning til den indhold og intentioner. Vurderingen er, at den sætter en gennemtænkt
politisk retning for sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland. Aftalen er indgået mellem region
og kommuner, og det beklages i høringssvaret, at almen praksis ikke er aftalepart.

Indstilling
Børne- og Familiechefen, Socialchefen, Sundheds- og Omsorgschefen og Beskæftigelseschefen
indstiller til henholdsvis Børne- og Ungeudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget
og Arbejdsmarkedsudvalget,


at høringssvar på høringsversion sundhedsaftale 2019-2023 godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt med mindre justeringer.Den
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Dato: 04-02-2019
Der er endnu ikke truffet beslutning.
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Dato: 06-02-2019
Der er endnu ikke truffet beslutning.
Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget
Dato: 06-02-2019
Der er endnu ikke truffet beslutning.
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Sagen
Beskrivelse af sagen
Sundhedsaftalen fastsætter gennem visioner, prioriterede indsatsområder, målsætninger og
bærende principper en fælles politisk retning for samarbejdet mellem hospitaler, kommuner og
almen praksis. Samtidig skal aftalen understøtte sammenhæng i indsatsen mellem
sundhedsområdet og andre tæt forbundne områder, herunder social-, undervisnings- og
beskæftigelsesområdet.
Proces
Høringsversion sundhedsaftale 2019-2023 tager udgangspunkt i
Sundhedskoordinationsudvalget udspil til visioner, målsætninger, indsatsområder og bærende
principper. Udspillet blev behandlet i Socialudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget i
september 2018, hvor udvalgene godkendte en række overvejelser og anbefalinger til det
videre arbejde med sundhedsaftalen. I høringsversionen er input fra høringsparterne
indarbejdet.
Med udgangspunkt i bidragene fra denne høringsrunde vil Sundhedskoordinationsudvalget
behandle forslag til endelig sundhedsaftale i april 2019. Sundhedsaftalen bliver herefter sendt i
høring til endelig behandling i region og kommuner i maj-juni 2019. Sundhedsaftalen træder i
kraft 1. juli 2019.
Høringssvar
I høringssvaret er der stor ros og en klar opbakning til aftalens indhold og intentioner. Det
anerkendes, at der er taget en klar prioritering af konkrete indsatsområder, og at den i sin
udformning er kortfattet og let læselig.
Med høringssvaret tilslutter Silkeborg Kommuner sig således de beskrevne visioner og
vurderer de prioriterede indsatsområder som yderst relevante. Også de bærende principper for
samarbejdet, målsætningerne og tankerne omkring implementering og opfølgning støttes.
I høringssvaret vurderes det dog også, at et ligeværdigt samarbejdet mellem hospitaler,
kommuner og almen praksis fordrer, at alle parter indgår en fælles aftale. Derfor er en
svaghed for udmøntning af sundhedsaftalen, at aftaleparterne udelukkende er region og
kommuner. PLO-Midtjylland har bidraget til at udarbejde aftalen, men ikke er aftalepart.
Endelig er der en række mere specifikke bemærkninger til visionerne, de tre indsatsområder,
de bærende principper omkring økonomi, vidensdeling og spredning, de nationale mål og
layout. I bemærkningerne er der anerkendelse til udvalgte dele af aftalen samt enkelte forslag
til yderligere forbedringer af aftalen.

Borgerinddragelse
Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.

Bilag
1
2
3
4

(Høringsversion sundhedsaftale 2019-2023 - 7530801)
(Høringssvar på høringsversion sundhedsaftale 2019-2023 - 7533349)
(Høringsbrev 040119 - 7530798)
(Høringsparter Sundhedsaftalen 2019-2023 - 7530803)
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Side 15

8 (Offentlig) Drøftelse og godkendelse af anvendelse af
den særlige indsatspulje 2019 til frivilligt socialt arbejde
Sagsbehandler: Dr08026
SagsID: EMN-2018-05297

Resume
Socialudvalget uddeler hvert år midler fra den særlige indsatspulje til frivilligt socialt arbejde.
Udvalget skal beslutte, hvilke kriterier der skal være for uddelingen af midlerne fra puljen i
2019.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Socialudvalget,




at det drøftes og besluttes, hvad den særlige indsatspulje skal reserveres til i 2019
at tidsplanen godkendes
at ændret procedure for restmidler godkendes

Beslutning
Den særlige indsatspulje reserveres til projekter, der aktivt inddrager og inkluderer deltagere,
som oplever sig socialt ekskluderede og/eller har dårlig mental sundhed.
Tidsplanen kan evt. forlænges med ca. én måned, hvis det vurderes hensigtsmæssigt.
Ændret procedure for tidsplan godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Socialudvalget har mulighed for at uddele mindst 75.000 kr. i støtte til nye projekter via den
særlige indsatspulje, der er afsat som en del af midlerne til støtte til frivilligt socialt arbejde
(jf.Servicelovens §18). Den særlige indsatspulje har tidligere haft følgende
indsatsområder:





Omvendt frivillighed - 2015
Støttende fællesskaber uden for Silkeborg By - 2016
Sund Ung - 2017
Ensomhed – 2018
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Emnet har været drøftet på kvartalsmødet med Frivilligcenteret 6. december 2018, og der var
enighed om at fremskynde uddelingen af pengene fra den særlige indsatspulje.
Frivilligcenteret har fremsendt følgende:
Frivilligcentret ser social eksklusion og dårlig mental sundhed som den største udfordring i
vores samfund i dag. Vi anbefaler, at den særlige indsatspulje 2019 taler ind i den udfordring.
Vi ser civilsamfundet som en del af løsningen, fordi alle lovgivningsbestemte indsatser virker
bedre, når borgeren har et støttende netværk.
Vi underbygger temaets relevans med disse fire forhold:





Én af fem voksne danskere har problemer med deres sociale, mentale og/eller fysiske
helbred.
1/3 af dem er under 30 år.
Et stigende antal danskere angiver, at de føler sig socialt ekskluderede og har dårlig
mental sundhed.
Samme borgergruppe giver ligeledes udtryk for, at de ikke oplever at få tilstrækkelig
hjælp og støtte af det offentlige, og/eller at hjælpen ikke er koordineret.

Frivilligcentret foreslår derfor, at den særlige indsatspulje 2019 kan søges af foreninger i
Silkeborg Kommune, der vil udvikle mangfoldige og sunde fællesskaber, der styrker
deltagernes sociale, mentale og/eller fysiske sundhed.
Puljen kan søges af projekter, der aktivt inddrager og inkluderer deltagere, der oplever sig
socialt ekskluderede og/eller har dårlig mental sundhed. Ansøger skal bestå af minimum to
parter, enten to foreninger, en forening og en virksomhed, eller en forening og en kommunal
afdeling.
Tidsplan
Socialafdelingen foreslår, at tidsplanen for den særlige indsatspulje i 2019 er følgende:
05.02.2019 – Socialudvalget beslutter tema for puljen
07.02.2019 – Temaet meldes ud til de frivillige foreninger
18.03.2019 – Ansøgningsfrist
02.04.2019 – Socialudvalget beslutter fordelingen af midlerne
Ændret procedure for restmidler
Proceduren for uddelingen af eventuelle restmidler har hidtil været, at restmidler løbende kan
ansøges i løbet af året i lighed med formandspuljen. Med henblik på at forenkle uddelingen
heraf, foreslås eventuelle restmidler fremover overført til - og udmøntet sammen med - den
ordinære pulje året efter.
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9 (Offentlig) Orientering om status for implementering af
velfærdsteknologi i Socialafdelingen
Sagsbehandler: Dr18340
SagsID: EMN-2018-05736

Resume
Socialafdelingen fremlægger i denne sag en status for arbejdet med at implementere
forskellige typer af velfærdsteknologi i Socialafdelingen.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Socialudvalget,


at orientering om status for implementering af velfærdsteknologi i Socialafdelingen
tages til efterretning.

Beslutning
Socialudvalget tog orienteringen om status for implementering af velfærdsteknologi til
efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Socialudvalget anmodede på sidste møde om en status for arbejdet med at implementere
forskellige typer af velfærdsteknologi i Socialafdelingen.
KL definerer velfærdsteknologi som en samlebetegnelse for en bred vifte af såkaldte
borgernære teknologier, som bidrager til at forebygge, assistere og levere velfærdsydelser. De
kaldes også både hverdagsteknologi og frihedsteknologi, fordi de hjælper mennesker med at
klare hverdagen og giver større tryghed og fleksibilitet. Eksempelvis når sygdom, alderdom,
handicap eller sociale udfordringer spænder ben.
Velfærdsteknologier er en stadig mere integreret del af opgaveløsningen i de danske
kommuner. Det gælder ikke mindst på social-, sundheds- og ældreområdet. Her anvendes en
bred vifte af teknologier naturligt til at udvikle kvaliteten i ydelser, holde økonomien i ro,
styrke arbejdsmiljøet og tiltrække medarbejdere.
Velfærdsteknologierne kan inddeles i 3 niveauer:
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Det første er simple teknologier som fx forflytningsteknologier, vasketoiletter og
støvsugerrobotter.
Det andet er avancerede teknologier, der via fx sensorer giver os mulighed for at løse
opgaver, vi ikke ellers ville være i stand til, eller som ville være meget personaletunge.
Det rummer også teknologier, der tilbyder nye og bedre muligheder for at løse
opgaverne, såsom Virtuel Reality-teknologi med henblik på at stimulere til motivation,
læring, træning og øget velvære.
Det tredje er intelligente teknologier, der tilbyder helt nye tilgange til opgaveløsningen
og muligheder, der enten rækker ud over eller erstatter menneskelige evner. Det
gælder fx brugen af kunstig intelligens i sagsbehandling eller sociale robotter.

I Socialafdelingen arbejdes der med de to første typer af velfærdsteknologier på flere måder:
Der er løbende blik på optimering af arbejdsgange i de dag- og botilbud, som afdelingen
driver. Derudover arbejdes der gennem interne projekter på at udnytte fordele for såvel
borgere som medarbejdere ved at benytte nye teknologier til træning af forskellige
færdigheder f.eks. Virtuel reality-teknologi og apps til at træne mestringsstrategier. Endeligt
arbejder Socialafdelingen gennem frikommuneforsøget om teknologiske hjælpemidler på at
tage avancerede tryghedsskabende teknologier i brug, som giver mulighed for, at
medarbejderne kan støtte borgerne på nye måder, der understøtter den enkelte borger bedst
muligt.
De forskellige velfærdsteknologier, som Socialafdelingen arbejder med, fremgår af sagens
bilag. I bilaget er velfærdsteknologierne opdelt på følgende måde:
 velfærdsteknologi, der er implementeret i Socialafdelingen
 velfærdsteknologi, som er en del af frikommuneforsøget vedr. teknologiske
hjælpemidler
 velfærdsteknologi, som Socialafdelingen arbejder på at implementere fremadrettet.

Bilag
1 (Status på arbejdet med velfærdsteknologi i Socialafdelingen - 7527635)
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10 (Offentlig) Orientering om status på Åben
ungerådgivning
Sagsbehandler: Dr10730
SagsID: EMN-2018-05526

Resume
Ungerådgiver Michael Krause kommer og fortæller om status på den Åbne ungerådgivning.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Socialudvalget,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Socialudvalget tog orienteringen om status på Åben ungerådgivning til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Den Åbne ungerådgivning er officielt startet 24. januar 2019.
Ungerådgiver Michael Krause kommer og fortæller om status på den første tid samt arbejdet
fremadrettet.
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11 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr10730
SagsID: EMN-2018-05526

Beslutning
Der har været afholdt fælles møde for social- og sundhedsudvalgene i Silkeborg, Viborg og
Herning kommuner 4. januar 2019. Mødet blev afholdt i Viborg.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen


Program for udflugtsdagen 6. maj 2019

Bilag
1 (Udflugt Socialudvalget 6. maj 2019 - 7538678)
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12 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Dr10730
SagsID: EMN-2018-05526

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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