Magistraten

Punkt 4.

Drøftelse af forslag til emner til frikommuneforsøg
2016-010606
Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at Magistraten drøfter til emner til frikommuneforsøg.
Mette Ekstrøm var fraværende.
Borgmesterens Forvaltning anbefaler, at sagen bortfalder med henvisning til nedenstående bemærkning.
Bemærkning:
Byrådet godkendte i mødet den 25. april 2016 (punkt 6) ansøgning om frikommunenetværk med de 11
nordjyske kommuner.
Beslutning:
Sagen bortfalder.
Niels Thomas Krarup var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Social- og indenrigsministeren har i brev af 15. januar 2016 indbudt kommunerne til deltagelse i nyt frikommuneforsøg.
Formålet er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af statslige regler og erfaring
med nye løsninger, der samlet understøtter en bedre og mere effektiv lokal styring.
For at fremme fælles ideudvikling og videndeling skal kommunerne som noget nyt ansøge sammen i kommunale netværk om at lave forsøg inden for et fælles tema. Alle frikommuner i et netværk gennemfører ikke
nødvendigvis de samme forsøg, men inspirerer og udveksler erfaringer med hinanden løbende.
Der kan læses mere om frikommuneforsøg på www.sim.dk og der er ansøgningsfrist den 1. maj 2016.
Magistraten er positiv i forhold til deltagelse i frikommuneforsøg, og vil gerne have udvalgene til at identificere relevante emner. Medio marts drøfter Magistraten emnerne og beslutter hvilke emner der skal videresendes til KKR med henblik på en fælles ansøgning om frikommuneforsøg.

Fra Ældre- og Handicapforvaltningen er der følgende forslag, der vurderes som relevante i frikommuneforsøg:
Ældre- og Sundhedsområdet
Etablering af plejehjemsbestyrelser og tilkøb af ydelser af plejepersonale.
Der ønskes mulighed for etablering af en plejehjemsbestyrelse med ansvar for driften af plejehjemmet.
Formålet med forsøget er frihed til lokalt at tilrettelægge plejehjemmets opgaveløsning med fokus på borgernes behov og høj faglig kvalitet.
Det opleves, at mange borgere på plejehjem har et ønske om at kunne købe forskellige ekstraydelser af
plejepersonalet.
Der henvises til vedlagte notat om selvstyre på to plejehjem for uddybende beskrivelse af forslagene.
Myndigheds- og Handicapområdet
Opkrævning af betaling for ledsagerudgifter
Det er ikke lovligt at opkræve betaling for borgere i kommunale tilbud for kommunens udgifter til løn, billetter,
rejser, ophold mv. til det personale, som yder støtte og socialpædagogisk bistand, herunder ledsagelse,
under sædvanlige ferier og udflugter
Formålet med et forsøg med borgerbetaling for ledsagelse til sådanne aktiviteter er at give mulighed for, at
borgere, som ikke er i stand til at færdes udendørs uden ledsagelse af kendt personale, selv betaler for ledsagerudgifter, der ligger ud over det fastsatte serviceniveau, kan gøre det. Herved tilsigtes en højere grad af
ligestilling mellem denne persongruppe og ikke-handicappede borgere.
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Bilag:
Godkendelse_ Ansøgning Frikommune – Selvstyre på 2 plejehjem.docx
Invitationsbrev til kommunerne om deltagelse i nyt frikommuneforsøg.pdf
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