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Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
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Møde den 06.11.2017
kl. 09.00

Side 1 af 22
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Punkt 2.

Godkendelse af ny organisering af Borgmesterens Forvaltning pr. 1. januar 2018
2017-053270
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender, at organiseringen af Borgmesterens
Forvaltning ændres pr. 1. januar 2018, hvorefter forvaltningen vil bestå af Borgmesterkontoret som en
stabsenhed, samt fire afdelinger, AaK Bygninger, Økonomisk Afdeling, Business Aalborg og Koncernservice,
jf. sagsbeskrivelsen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Borgmesterens Forvaltning består i dag organisatorisk af tre afdelinger, og to stabsenheder, hvoraf den ene
er et resultatcenter – illustreret i organisationsdiagrammet på næste side.
Borgmesterkontoret, der udgøres af 20,75 normeringer, servicerer borgmesteren og kommunaldirektøren og
udfører tværgående kommunikationsopgaver for Aalborg Kommune. Borgmesterkontoret varetager
servicering af Aalborg Byråd, afholdelse af valg og afstemninger, Aalborg Bys officielle og repræsentative
opgaver og Aalborg Events. Afdelingen består af Byrådssekretariatet, Kommunikation, herunder
Telefonomstillingen, samt Aalborg Events.
Økonomisk Afdeling, der udgøres af 140,26 normeringer, forvalter kommunens overordnede økonomi,
herunder blandt andet budget, regnskab og personaleadministrative forhold. Afdelingen består af 6 kontorer
samt fællesfunktioner:
- Økonomikontoret
- Finanskontoret
- Juridisk kontor
- IT og Digitalisering
- HR, Løn og Personale
- Borgerservice
- Fællesfunktionerne kantine, budtjeneste og rengøring.
Business Aalborg, der udgøres af 26,00 normeringer, tilbyder virksomheder i Aalborg Kommune faglig
sparring og kontaktformidling, som kan medvirke til at skabe vækst, arbejdspladser og større omsætning.
Konsulenterne i Business Aalborg rådgiver desuden iværksættere og tilbyder kurser i at starte egen
virksomhed. Derudover drives også erhvervsklynger og netværk inden for blandt andet sundhedsteknologi,
IKT, vindenergi og fjernvarme gennem Business Aalborg.
AaK Bygninger, der udgøres af 21,00 normeringer, har til formål at sikre en effektiv udnyttelse af
kommunens bygningsmasse, herunder optimere den tværgående kommunale anvendelse af bygningerne.
Derudover varetages opgaver omkring energibesparende projekter og udbredelse af energiledelse i
kommunens bygninger.
IT-Centret, der udgøres af 31,50 normeringer, er Aalborg Kommunes centrale driftscenter og driver det
administrative netværk, servere, pc’ere, printere og telefoni. Herudover udvikler og drifter IT-Centret diverse
administrative løsninger, herunder kommunens medarbejder- og borgerportaler. Der løses samtidig opgaver
inden for sats- og layout, digitaltryk, bogbind med mere, idet AKprint og IT-Centret er sammenlagt til ét fælles
resultatcenter.
Det er besluttet, at AK Indkøb pr. 1. januar 2018 organisatorisk flyttes fra Miljø- og Energiforvaltningen til
Borgmesterens Forvaltning. Det giver anledning til en vurdering af forvaltningens fremtidige organisering.
Med det formål at skabe en bedre organisatorisk sammenhæng mellem de kontorer, der har som
hovedopgave at levere administrativ service på tværs af forvaltningerne, samt sætte fokus på løbende
optimering og effektivisering af de interne, administrative processer, foreslås det, at oprette en ny afdeling –
Koncernservice.
Koncernservice vil bestå af HR, Løn og Personalekontoret, resultatcentret IT-Centret/AK-Print, samt AK
Indkøb. Afdelingen vil samlet set udgøres af omtrent 87 normeringer.
Koncernservice vil blive ledet af en ny afdelingschef, idet der for tiden er en vakant afdelingschefstilling
(niveau II) i Borgmesterens Forvaltning.
Der foretages ingen organisatoriske ændringer på kontorniveau i forbindelse med den ændrede
organisering. Det skal dog bemærkes, at det er besluttet, at der skal foretages en analyse af organisering og
struktur på det personaleadministrative område i 2018 med henblik på at afdække muligheder for
stordriftsfordele.
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På baggrund af den foreslåede organisationsændring reduceres Økonomisk Afdeling fra nuværende 140,26
normeringer til omtrent 95 normeringer.
Forslaget er drøftet i Økonomisk Afdelings Lokal-MED den 26. oktober 2017 og i Borgmesterens
Forvaltnings Forvaltnings-MED den 27. oktober 2017.
Overvejelserne omkring den ændrede organisering har ligeledes været drøftet på personalemøder i såvel ITCentret/AkPrint, Borgmesterens Forvaltning, som i AK Indkøb, Miljø- og Energiforvaltningen.
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Bilag:
Oplæg til fremtidig organisering af Borgmesterens Forvaltning
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Punkt 3.

Godkendelse af vedtægter for foreningen Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger
i Aalborg (AKU)
2016-047011
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender forslag til ændrede vedtægter for Foreningen for
Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Foreningen for Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg (AKU) fremsender forslag til ændrede
vedtægter til Aalborg byråds godkendelse.
De reviderede vedtægter er enstemmigt vedtaget på foreningens ekstraordinære repræsentantskabsmøde
tirsdag den 3. oktober 2017 og er ligeledes forhåndsgodkendt af Aalborg Kommunes tilsyn med det støttede
boligbyggeri og de ustøttede private ungdomsboliginstitutioner.
Forslaget skal erstatte de nuværende vedtægter fra 2016.
De væsentligste ændringer i vedtægterne består i en reduktion af antallet af medlemmer i AKU-Aalborgs
repræsentantskab og bestyrelse, samt ændring af stemmefordelingen i repræsentantskabet.
Det nuværende repræsentantskab består af 76 medlemmer. I de ændrede vedtægter reduceres
repræsentantskabet til 41 medlemmer.
I de nuværende vedtægter tildeles medlemskab og stemmer i repræsentantskabet med udgangspunkt i de
juridiske enheder, som boligorganisationerne og ungdomsboliginstitutionerne udgøres af.
Der er over en årrække sket en markant forskydning i forholdet mellem antallet af boliger og stemmeandelen
i repræsentantskabet.
I de ændrede vedtægter fordeles medlemskab og stemmer i repræsentantskabet derfor ud fra både de
juridiske enheder og andelen af ungdomsboliger i forholdet 50/50.
Endelig reduceres AKU-Aalborgs bestyrelse fra maksimalt 9 medlemmer i de nuværende vedtægter til
maksimalt 7 medlemmer i de ændrede vedtægter. Formålet med dette er at gøre bestyrelsen mere
arbejdsdygtig i dens ageren, og dermed gøre bestyrelsen til en endnu bedre sparringspartner for den daglige
ledelse.
Vedlagt som bilag er forslag til reviderede vedtægter og gældende vedtægter, samt baggrundnotat
vedrørende ændring af repræsentantskabet for AKU-Aalborg.
I gældende vedtægter fra 2016, er det bestemt, at vedtægtsændringer skal godkendes i Aalborg byråd,
hvorfor sagen indstilles til godkendelse.
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Bilag:
Forslag til ændrede vedtægter for AKU-Aalborg 27.10.2017
Baggrundsnotat vedr. ændring af repræsentantskabet for AKU-Aalborg
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Punkt 4.

Orientering om dispensationer fra regler om røgfri miljøer i Aalborg Kommune i
perioden 2007-2016
2008-6839
Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering dispensationer fra regler om røgfri
miljøer i Aalborg Kommune 2007-2016.
Sagsbeskrivelse
Regler om røgfri miljøer i Aalborg Kommune trådte i kraft 1. april 2007. Ifølge reglerne kan der i helt specielle og
yderst velbegrundede tilfælde gives dispensation fra reglerne mod rygning. Dispensation kan kun gives,
såfremt den holdes indenfor lovens rammer.
Drøftelserne af dispensation fra Aalborg Kommunes fælles regler om røgfri miljøer sker i forvaltningernes
MED-udvalg (FMU), og forelægges forvaltningens politiske fagudvalg til endelig beslutning.
Af reglerne fremgår også, at der hvert år skal udarbejdes en status på samtlige dispensationer fra reglerne
om røgfri miljøer i Aalborg Kommune, som forelægges Magistraten til behandling. Forinden drøftes status på
dispensationer i HMU.
Forvaltningerne er således blevet bedt om at udarbejde en oversigt over samtlige dispensationer i egen
forvaltning givet i perioden 2007-2015.
Tre forvaltninger har givet dispensationer i perioden 2007-2015:
• Ældre- og Handicapforvaltningen har givet 8 dispensationer, hvoraf 7 er ophævet, fordi der ikke længere har
været behov for dispensationen eller på grund af nedlægning/sammenlægning af enheder. Skema vedlagt.
• Sundheds- og Kulturforvaltningen har givet 1 dispensation til foreningen Sind med virkning fra 17. april 2012.
Dispensationen er nu ophævet.
• Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har i hele perioden givet 17 dispensationer, hvoraf 2 er bortfaldet
pga., at der ikke længere er lovhjemmel og 7 bortfaldet, fordi de ikke længere gør brug heraf. I skemaet fremgår
kun 13 dispensationer, fordi der er sket organisationsændringer, hvor flere enheder er blevet lagt sammen.
Hoved-MED (HMU) har haft dispensationer fra regler om røgfri miljøer i Aalborg Kommune for perioden
2007-2016 til orientering.

Beslutning:
Til orientering.
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Bilag:
Dispensation rygeregler 2007-2016 ÆHF (2).xlsx
Status på rygedispensationer i FB 2007-2016.docx
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Punkt 5.

Godkendelse af Lokalplan 6-1-111 Boliger, Tingstedet, Svenstrup (2. forelæggelse)
2016-069301
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 6-1-111 endeligt med nedenstående
ændringer.
Forslag til ændringer i lokalplan
Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 11 Grundejerforening erstattes bestemmelserne af følgende: ”Planloven giver ikke hjemmel
til at medtage bestemmelser om oprettelse af grundejerforeninger for områder med etageboliger.
Forpligtelse og medlemspligt for etageboligerne sikres gennem privatretlige servitutter.”
Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere. Der er
derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 18. maj 2017 (punkt 9).
Magistratens møde 29. maj 2017 (punkt 5).
Byrådets møde 19. juni 2017 (punkt 7).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 23. juni til og med 8. september 2017.
Link til digitale planer
Lokalplan 6-1-111
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre boliger på Tingstedet i Svenstrup.
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Aalborg Kommune ejer arealet i lokalplanområdet. Den østlige del af området (30 boliger) planlægges på
baggrund af et boligprogram for almene familieboliger, som By- og Landskabsudvalget godkendte den 26.
januar 2017 (punkt 26). Den vestlige del af området er ikke omfattet af boligprogrammet, og arealet
forventes solgt til privat boligbebyggelse.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at udnytte området til tæt-lave boliger og/eller etageboliger i op til 2 etager.
Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Tingstedet med adgang fra nord. Adgangsvejen udformes som en
blind vej med tre "grene", én mod øst og to mod vest.
Området forbindes via rekreative stier til det omkringliggende stisystem i Svenstrup. Mod nord skabes
forbindelse til Oldstien, mod vest til Asgårdstien og mod syd til Svenstrup Skolesti.
Lokalplanområdet gives et grønt og varieret udtryk ved at eksisterende beplantning mod øst, vest og syd
bevares og udvides med beplantning mod nord. Internt i området er der flere interne nord-sydgående
læhegn af varierende længde og tæthed. Det længste og tætteste af disse hegn bevares for at tydeliggøre
områdets tidligere historie som planteskole. Herudover plantes der træer langs vejene igennem området for
at skabe et mere varieret miljø.
Der skal etableres fælles udendørs opholdsareal som mindre enklaver spredt i bebyggelsen, og de indrettes
efter beboernes behov.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 02-008 Svenstrup Center. Denne lokalplan ophæves for det
område, der er omfattet af Lokalplan 6-1-111 i forbindelse med den endelige godkendelse.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen betyder, at kommunen kan forvente at få indtægt ved salg af arealet.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelse:
1. Aalborg Historiske Museum
Henvendelsen er behandlet nedenfor.
1. Bemærkning fra Aalborg Historiske Museum, der opfordrer til at lade museet gennemføre en større,
arkæologisk forundersøgelse, grundet fund af fortidsminder i nærheden af lokalplanområdet.
Svar: Imødekommet.
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Bilag:
Forslag til Lokalplan 6-1-111 Boliger, Tingstedet, Svenstrup
Bilag til BLU - Indsigelse, Nordjyllands Historiske Museum
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Punkt 6.

Godkendelse af anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar
2017-030246
Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet,
at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet til løn videreføres uændret i 2018 og 2019,
at det godkendes, at værdighedsmidlerne til øget normering på plejehjemmene fordeles efter en plads-model
med de i sagsfremstillingen beskrevne forudsætninger om, at alle plejehjem som minimum skal modtage
250.000 kr., og at ingen plejehjem må opleve et tab på mere end 100.000 kr., og
at forslag til fordeling af de værdighedsmidler, der ikke er bundet til løn, godkendes.

Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet godkendte den 14. marts 2016 en værdighedspolitik, der beskriver Aalborg kommunes overordnede
værdier og prioriteringer på ældreområdet. Værdighedspolitikken er en forudsætning for at få tildelt
værdighedsmidler fra Ældre- og Sundhedsministeriets ”værdighedsmilliard” for årene 2016-2019.
Kravene til anvendelsen af værdighedsmidlerne er, at de skal understøtte kommunens værdighedspolitik, at
indsatserne skal være nye eller udvide eksisterende indsatser, og de skal komme både borgere på
plejecentre/botilbud og i egen bolig til gavn.
Byrådet godkendte den 13. juni 2016 et katalog med i alt 10 indsatser for 2016 og 2017, som vurderedes at
ville bidrage til udmøntningen af værdighedspolitikken (kataloget fremgår af bilag 1). Byrådet godkendte
samtidig den konkrete fordeling af værdighedsmidlerne for 2016 og 2017 på indsatserne.
Nærværende sagsfremstilling et forslag til konkret disponering af værdighedsmidlerne i 2018 og 2019.
Ældre- og Sundhedsministeriet har ved brev af 28. september 2017 meddelt, at Aalborg Kommune i 2018 vil
modtage i alt 35.260.000 kr. af værdighedsmilliarden, hvilket er en stigning på 750.000 kr. i forhold til 2017.
Fastholdelse af de eksisterende indsatser, hvor midlerne er bundet til løn
Værdighedsmidlerne for 2018 og 2019 kan principielt fordeles frit på enten hidtidige værdighedsindsatser
eller på nye indsatser, som understøtter værdighedspolitikken. I praksis gælder dog, at langt hovedparten af
de eksisterende indsatser er bundet til løn, og derfor ikke uden videre vil kunne indstilles uden en længere
tilpasningsperiode.
For de igangværende værdighedsindsatser i 2017 gælder, at fem ud af i alt syv indsatser er planlagt som
flerårige indsatser, hvor midlerne er bundet til løn. Det drejer sig om følgende fem indsatser (der i 2017
samlet set blev tildelt 32 mio. kr.):






Indsats 1: Øget normering på plejehjem
Indsats 3: Styrkelse af aftenvagter
Indsats 4: Kvalitetsudvikling af hjemmeplejens tilbud til borgere i eget hjem (Triagering)
Indsats 6: Måltidsmentorer
Indsats 8: Demens daghjemspladser – Tornhøjhaven.

Forvaltningen indstiller, at disse fem indsatser fastholdes i 2018 og 2019.
Fordelingen af værdighedsmidlerne til øget normering på plejehjem
De værdighedsmidler, der er afsat til at øge normeringen på plejehjemmene (indsats 1) er hidtil blevet fordelt
ved en trappemodel, der indebærer, at små plejehjem (<30 pladser) er blevet tildelt 250.000 kr., mellemstore
plejehjem (30-49 pladser) 0,5 mio. kr., mens store plejehjem (50+ pladser) er blevet tildelt 1,0 mio. kr.
Trappemodellen er enkel, men indebærer en risiko for store udsving i, hvor meget det enkelte plejehjem
modtager fra år til år, alt afhængig af det samlede antal af plejehjem, samt ændringer i det enkelte
plejehjems antal pladser. Med den igangværende konsolideringsplan for plejeboligområdet, vil der hvert
eneste år i en årrække frem komme til at ske ændringer i såvel antallet af plejehjem, deres størrelse og den
relative fordeling af små/mellemstore/store plejehjem. Plejehjemmene vil, med en uændret tildelingsmodel,
de kommende år derfor kunne opleve mindre forudsigelighed om tildelingen af værdighedsmidlerne.
En alternativ model for fordelingen af midlerne mellem plejehjemmene kunne være, at midlerne i stedet
tildeles pr. plads, dvs. hvor hver plads udløser samme beløb. Så vil det samlede beløb til det enkelte
plejehjem være udregnet præcis efter, hvor mange pladser plejehjemmet har. Ved tildeling pr. plads vil en
ændring i antallet af plejehjem, eller i antallet af pladser ikke have så stor økonomisk betydning for det
enkelte plejehjem.
Der er i bilag 2 vedlagt en oversigt over fordelingen mellem plejehjemmene i 2017, samt et forslag til,
hvordan fordelingen kunne se ud i 2018 ved hhv. en uændret trappemodel og ved en alternativ pladstildelingsmodel. Det bemærkes, at for at trappemodellen kan fastholdes uændret, vil indsatsen skulle tilføres
750.000 kr. mere i 2018 i forhold til 2017 for at der kan tages hensyn til de ændringer, der er sket på
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plejeboligområdet fra 2017 til 2018 (bl.a. at Bøgemarkscentret er overgået fra handicapsektoren til
ældreområdet). For at lette sammenligningen af modellerne, er der i bilaget fordelt samme budget med de to
modeller (dvs. 2017-budgettet + 750.000 kr.).
Bilaget viser, at de væsentligste ændringer ved at gå fra en trappe-tildelingsmodel til en pladsmodel vil være:


At de store plejehjem gennemgående vil få tildelt færre midler. Således vil 9 ud af de 11 store plejehjem
få færre midler, hvis der skiftes til en plads-tildelingsmodel. Den største ændring vil de to plejehjem, der
netop har 50 pladser, opleve – de vil således miste godt 350.000 kr. på en ændring af modellen. I
modsætning hertil vil det allerstørste plejehjem (Birkebo med 100 pladser) vinde 280.000 kr. på
ændringen.



At ændringen stort set vil være udgiftsneutralt for de mellemstore plejehjem – 10 af de mellemstore
plejehjem vil således vinde lidt på modellen, mens 5 vil tabe lidt (tabet er for alle på under 40.000 kr.).



At de små plejehjem gennemgående vil vinde på en ændring af modellen. Således vil 8 af de små
plejehjem tjene på pladsmodellen (gevinsten er i gennemsnit på 100.000 kr. pr. plejehjem), mens 3 af de
mindste plejehjem vil tabe et mindre beløb (højst ca. 30.000 kr.). Dog står det allermindste af
plejehjemmene (Ulstedparken) til at miste næsten 100.000 kr. på en ændret model.

Konsekvenserne for det enkelte plejehjem ved et skifte fra trappemodellen til pladstildelingsmodellen vil
kunne mindskes, hvis pladsmodellen kombineres med et supplerende krav om, at alle plejehjem som
minimum skal modtage 250.000 kr., og at ingen plejehjem må opleve et tab på mere end 100.000 kr. Det vil i
givet fald koste 0,9 mio. kr. at kombinere pladsmodellen i bilaget med et sådant sikkerhedsnet (dvs. at der i
forhold til 2017 samlet set vil være behov for at øge budgettet til indsatsen med 1.650.000 kr., hvis modellen
skal gennemføres.)
Forslag til anvendelse i 2018-19 af de midler, der ikke er bundet til løn (frie midler)
Ud af de syv igangværende indsatser i 2017, er to af indsatserne projekter, hvor midlerne ikke er bundet til
løn, og hvor indsatsen har været planlagt til at ophøre med udgangen af 2017. Det drejer sig om følgende to
indsatser:


Indsats 5: Øget effekt af forsøg med selvstyre på plejehjem – tildelt 2,0 mio. kr. i 2017
(Indsatsen har som udgangspunkt været planlagt som et-årigt initiativ. Der er ingen midler bundet til løn
i indsatsen.)



Indsats 10: Forskningsprojekt om Demenssikring – tildelt 0,5 mio. kr. i 2017
(Forskningsprojektet afsluttes først med udgangen af 2018, men det er med bevillingen for 2017 fuldt
afregnet med Aalborg Universitet.)

Forvaltningen indstiller, at disse to indsatser ikke forlænges. Ved ophøret af disse indsatser frigøres i alt 2,5
mio. kr. i frie midler, der, sammen med stigningen i bevillingen fra ministeriet på 750.000 kr., kan disponeres
til nye værdighedsindsatser eller til en yderligere styrkelse af de eksisterende indsatser.
Forvaltningen foreslår, at de i alt 3.250.000 kr. i frie midler anvendes til prioritering af de hidtidige indsatser,
hvor der som udgangspunkt vil kunne forventes en investeringseffekt. Det drejer sig om hhv. indsatsen med
at øge de faste normeringer på plejehjem (vil kunne påvirke vikarforbruget positivt), samt indsatsen med
kvalitetsudvikling/triagering i hjemmeplejen (vil kunne påvirke hjemmeplejeforbruget positivt).
De i alt 3.250.000 kr. foreslås på den baggrund fordelt således:
 Indsats 1: Øget normeringer på plejehjem - tildeling øges med:
 Indsats 4: Kvalitetsudvikling i hjemmeplejen (Triagering) - tildeling øges med:

+2.250.000 kr.
+1.000.000 kr.

Det samlede forslag til fordelingen af værdighedsmidlerne i 2018 og 2019 fremgår af nedenstående tabel 1
Tabel 1: Fordeling af værdighedsmidler i 2016-2017 og forslag til fordeling i 2018-2019.
(Grøn skrift: indsatser, der ophører med 2017. Rød skrift: forvaltningens forslag til anvendelse af frie midler)
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Nr.

Indsats

Emne område

Plejehjem
Øget normering på plejehjem med
særlig fokus på:
‐ Bedre pleje af beboere med
demens på somatiske pladser

Kvalitet, tværfaglighed og
sammenhæng i plejen
Livskvalitet

2.

Måltidet (måltidsværter)

Mad og ernæring

3.

Styrkelse af aftenvagter

4.

Kvalitetsudvikling af hjemmeplejens
tilbud til borgere i eget hjem
(Triagering)

5.

Øget effekt af forsøg med selvstyre
på plejehjem

Selvbestemmelse

6.

Måltidsmentorer

Mad og ernæring
Kvalitet, tværfaglighed og
sammenhæng i plejen

9.

Kompetenceudvikling af
medarbejdere
Demens daghjemspladser –
Tornhøjhaven
Dagrehabilitering – Mou

10.

Demenssikring – forskningsprojekt

1.*

7.
8.

2016

2017

2018

2019

mio. kr.

mio. kr.

mio. kr.

mio. kr.

16,91

16,91

+2,25

+2,25

Kvalitet, tværfaglighed og
sammenhæng i plejen
Livskvalitet
Kvalitet, tværfaglighed og
sammenhæng i plejen

Sum

10,8

16,91

2,0

0,0

0,0

0,0

3,15

6,00

6,00

6,00

7,3

3,8

3,8
+ 1,0

3,8
+ 1,0

0,0

2,0

0,0

0,0

1,8

1,8

1,8

1,8

6,66

0,0

0,0

0,0

0

3,5

3,5

3,5

2,00

0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

0,0

0,0

34,21

34,51

35,26

35,26

* Note: Indsats nr. 1 er i 2016 og 2017 tilført supplerende egenfinansiering på 4,35 mio. kr. Beløbet forudsættes
videreført i 2018 og 2019.
Høringsbemærkninger:
Ældrerådet
Ældrerådet kan anbefale de initiativer der er fremført i oplægget, idet Ældrerådet gennem årene har ønsket
mere personale (flere varme hænder).
Ældrerådet ønsker stadig at midler til måltidsmentorer er øremærkede.
Ældrerådet anbefaler at værdighedsmidlerne fordeles pr. plejehjemsplads.
Handicaprådet
Handicaprådet har fået fremsendt Værdighedskataloget i høring og Handicaprådets DH-repræsentanter
fremsender hermed sit høringssvar.
Vi tager materialet til efterretning med den bemærkning, at vi – i lighed med Handicaprådets høringssvar
sidste år – stadig efterlyser indsatser for ældre med handicap. For eksempel kan borgere, der får et
handicap efter pensionsalderen, ikke få bevilget ledsager efter SEL §97 eller handicapkørsel. Gruppen af
ældre borgere med handicap har mange specielle behov og har derfor behov for specielle indsatser. Vi
mener, at disse borgere alt andet lige også er værdigt trængende og opfordrer til, at denne gruppe tænkes
ind fremover.
Høringsperioden er denne gang fastsat til 12.-16. oktober, hvilket er en kort høringsfrist. Vi anmoder om, at
der fremover fastsættes længere tidsfrister.
FMU-ÆH
FMU-ÆH tilslutter sig udvalgets anbefaling om fordeling efter pladsmodellen for plejehjem.
FMU-ÆH tilslutter sig ligeledes forslaget om anvendelse af de frie midler.
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Lisbeth Hammer (FTR for DSR) bemærker, at midlertidige pladser bør tilgodeses i forhold til en mere
rehabiliterende indsats.
Tidsplan
03.10.17
11.10.17
12-16.10.17

17.10.17
25.10.17
06.11.17
13.11.17

FL-ÆH – godkendelse af høringsgrundlag
Ældre- og Handicapudvalget – godkendelse af høringsgrundlag
Høringsperiode
12.10.17
Ældrerådet – høring
13.10.17
FMU-ÆH – høring
12-16.10.17 Handicaprådet – skriftlig høring
FL-ÆH – godkendelse
Ældre- og Handicapudvalget – godkendelse
Magistraten – godkendelse
Byrådet – godkendelse

Det bemærkes, at der senest den 1. november 2017 skal indsendes en redegørelse for den forventede
anvendelse af 2018-midlerne, men at redegørelsen, efter aftale med ministeriet, kan fremsendes med
forbehold for byrådets efterfølgende godkendelse den 13. november 2017.
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Bilag:
Bilag 1 - Katalog over Værdighedsindsatser.pdf
Bilag 2 - modeller for fordeling af midler til plejehjem.pdf
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Punkt 7.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
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Punkt 8.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.

Magistraten

Møde den 06.11.2017
kl. 09.00

Side 22
1 afaf122

