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Ældre- og Handicapudvalget

Tid

Onsdag 9. januar 2019, kl. 09.00

Sted

Aalborg Kommunes udskrivningsenhed, Hobrovej 42D, st., 9000 Aalborg.

Afbud

Per Clausen

Til stede

Lasse Frimand Jensen, Jørgen Hein, Carsten Kristensen, Maja Torp, Lene Krabbe Dahl,
Kristoffer Hjort Storm

Øvrige
deltagere

Direktør Jan Nielsen, Vicedirektør Bo Pedersen, Myndighedschef Ove G. Jensen,
Handicapchef Alice Aa. Hagemann, Ældre- og Sundhedschef Annette Secher,
Sekretariatsleder Kirstine Kejser (ref.), Michael Andersen deltog i behandling af pkt. 2.,
Mette Skamris Holm deltog i behandling af pkt. 4., Jonna Kastbjerg deltog i behandling af pkt.
13.1

Øvrige
oplysninger

Mødet slut kl. 12.00.

Ældre- og Handicapudvalget

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt med bemærkning om, at Jørgen Hein erklærer sin inhabilitet i behandling af punkt 6: “Godkendelse
af projektsamarbejde med FOKUS Folkeoplysning om beskæftigelsespladser”.

Per Clausen var fraværende.

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 09.01.2019
kl. 09.00

Side 1 af 38
1
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Punkt 2.

Intro og rundvisning ved Udskrivningsenheden
Leder af Udskrivningsenheden Michael Andersen deltager i behandling af punktet.
Beslutning:
Til orientering.
Plancher vedlagt referatet.
Leder af Udskrivningsenheden Michael Andersen deltog i sagens behandling.
Per Clausen var fraværende.
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Møde den 09.01.2019
kl. 09.00

Side 2
1 af 38
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Ældre- og Handicapudvalget
Bilag:
Besøg ÆHU - 9.1.2019
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Møde den 09.01.2019
kl. 09.00

Side 3
2 af 38
2
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Punkt 3.

Høring af Aalborg Kommunes nye mobilitetshandlingsplan

Fremlæggelse og efterfølgende dialog.
Mette Skamris Holm, Trafik og Veje deltager i behandling af punktet.

Beslutning:
Drøftedes.
Ældre- og Handicapudvalget bemærker, at planen er ambitiøs og at der skal tages hensyn til og være
opmærksomhed på de borgere, som Udvalget er ansvarlig for.
Mette Skamris, By- og Landskabsforvaltningen, deltog i sagens behandling.
Per Clausen var fraværende.

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 09.01.2019
kl. 09.00

Side 4
1 af 38
2

Ældre- og Handicapudvalget
Bilag:
mobilitet2040_hoeringsudgave
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Møde den 09.01.2019
kl. 09.00

Side 5
2 af 38
2
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Punkt 4.

Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapport ultimo november
2018
2018-001495
Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender Ældre- og
Handicapforvaltningens økonomirapport ultimo november 2018.

Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 09.01.2019
kl. 09.00

Side 6
1 af 38
3

Ældre- og Handicapudvalget
Sagsfremstilling
Hermed fremsendes Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapport pr. ultimo november 2018.
Samlet set forventer Ældre- og Handicapforvaltningen at opnå et regnskabsresultat ca. i balance ved årets
udgang. Den nuværende prognose på serviceudgifterne ligger mellem et merforbrug på 5 mio. kr. og et
mindreforbrug på 14,5 mio. kr. Resultatet er sammensat af et forventet mindreforbrug på sektor
serviceydelser for ældre og et forventet merforbrug på sektor tilbud for mennesker med Handicap. Særligt
myndighedsøkonomien på Sektor tilbud til mennesker med handicap er udfordret. I 2018 vil merforbruget
på handicapområdet i videst muligt omfang blive dækket af forventet mindreforbrug på andre sektorer og af
overførte midler fra 2017.
På Sektor tilbud til mennesker med handicap forventes der pt et samlet et merforbrug i Myndighedsafdelingen på mellem 23 og 34 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der ydes støtte til flere borgere, end
forudsat i budgettet. Handicapafdelingen forventer samlet set balance. Der er iværksat en langsigtet
omstilling på voksen-handicapområdet, der ikke kan have fuld effekt i indeværende år.
Der er i forbindelse med aktuel status 2018 tilført 6 mio. kr. til sektoren, der i budgetforliget for 2018 blev
afsat til at imødekomme en indfasningsperiode vedr. initiativerne på nye fælles veje.
På ikke rammebelagte driftsudgifter forventes, som anført i forbindelse med sidste års budgetdrøftelser,
mindreindtægter på statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager på 5 mio. kr. Mindreindtægterne skyldes
dels at borgere over 67 år ikke er omfattet af refusionsordningen og dels at de senere års målrettede arbejde
med at nedbringe udgiftsniveauet på voksen-handicapområdet betyder at beregningsgrundlaget for
statsrefusion for særligt dyre enkeltsager er faldende
På Sektor serviceydelser for ældre forventes der samlet et mindreforbrug på 31 til 35 mio. kr. i 2018.
Mindreforbruget genereres primært i Ældre- og Sundhedsafdelingen hvor der forventes et mindreforbrug på
24 til 28 mio. kr. Myndighedsafdelingen forventer balance ved årets udgang. Der forventes et mindreforbrug
på 7 mio. kr. på konsolidering og udvalgets pulje, som er indefrosset for at sikre et regnskabsresultat i
balance.
På Sektor myndighedsopgaver og administration forventes balance ved årets udgang.
Anlægsprojekterne forløber generelt planmæssigt. Dog forventes forskydninger mellem årene på projekterne
nyt behandlingscenter, ombygning af Madservice Aalborg mv. svarende til ca. 15.7 mio. kr. Dertil kommer, at
der på Anneshave, forventes en forskydning på 15 mio. kr. fordi boligdelen er lånfinansieret og hele
anlægssummen dermed placeret i 2018.

Tidsplan:
FL
Ældre- og Handicapudvalget

18. december 2018 (eftersendes)
9. januar 2019

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 09.01.2019
kl. 09.00

Side 7
2 af 38
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Ældre- og Handicapudvalget
Bilag:
Økonomirapport u. november 2018 - Udvalg
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Møde den 09.01.2019
kl. 09.00

Side 8
3 af 38
3

Ældre- og Handicapudvalget

Punkt 5.

Godkendelse af Kommissorium for etablering af FREMDRIFT
2018-006431
Ældre - og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender kommissorium for
udvikling og implementering af FREMDRIFT.
Beslutning:
Godkendt med bemærkning om, at processen løbende evalueres.
Per Clausen var fraværende.
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Møde den 09.01.2019
kl. 09.00

Side 9
1 af 38
3
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Sagsbeskrivelse
Med budget 2019 har Aalborg Byråd besluttet, at Ældre- og Handicapforvaltningen i 2019 skal udvikle og
implementere en ny driftsenhed på handicapområdet under navnet FREMDRIFT.
Etableringen af FREMDRIFT tager afsæt i en række danske kommuners gode erfaringer med at møde
borgere, der ansøger om bostøtte efter Servicelovens § 85 på en helt ny måde, uden ventetid og gennem en
kort afgrænset og målrettet indsats. Erfaringerne fra de andre kommuner viser, at den nye tilgang har
reduceret udgifterne på bostøtteområdet betydeligt.
Formålet med at etablere FREMDRIFT er at arbejde med en helt ny tilgang på bostøtteområdet, der fremmer
den enkeltes mulighed for at leve et selvstændigt liv på egne præmisser.
For at sikre, at FREMDRIFT etableres på baggrund af viden og erfaringer fra praksis og med størst muligt
fokus på, hvad der giver mening i et borgerperspektiv, vil udviklingen og implementeringen af tilbuddet ske
gennem en aktiv og bred involvering af borgere, frontmedarbejdere og øvrige relevante interessenter.
I arbejdet med FREMDRIFT oprettes en projektorganisation, som i henhold til kommissoriets
opgavebeskrivelse og tidsplan, har ansvaret for udviklingen og implementeringen af enheden.

Høringssvar Handicaprådet
Handicaprådet har på sit møde 29. november 2018 drøftet Fremdrift og fremsender hermed høringssvar:
Vi takker for muligheden af at afgive høringssvar vedr. Fremdrift. Vi tager kommissoriet til efterretning. Vi har
tidligere udtrykt bekymring i forhold til, om fagligheden kan bibeholdes. Frivillige er frivillige og må aldrig gå
ind og erstatte medarbejdere.
Høringssvaret er afgivet af handicaporganisationernes repræsentanter i Handicaprådet og Lene Krabbe
Dahl.
Høringssvar FMU
FMU har på deres møde 06. December 2018 drøftet sagen.
FMU har ingen bemærkninger. Thor Pedersen indtræder i arbejdsgruppen.

Tidsplan
Forvaltningsledelsen
AMU-MYN
AMU-HAN
ÆHU
Handicapråd
FMU
FL
ÆHU

30.10.2018 - godkendelse af høringsgrundlag
01.11.2018 - indledende præsentation af kommissorium
05.11.2018 - indledende præsentation af kommissorium
14.11.2018 - godkendelse af høringsgrundlag
29.11.2018 - høring
06.12.2018 - høring
08.01.2019 - godkendelse af kommissorium
09.01.2019 - godkendelse af kommissorium

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 09.01.2019
kl. 09.00

Side 10
2 afaf338
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Bilag:
Bilag Kommissorium for udvikling og implementering af FREMDRIFT
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3 afaf338
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Punkt 6.

Godkendelse af Projektsamarbejde med FOKUS Folkeoplysning om
beskæftigelsespladser
2018-054298
Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender, at Ældre- og
Handicapforvaltningen indgår i et projektsamarbejde med Fokus Folkeoplysning om beskæftigelsespladser i
socialøkonomiske virksomheder til mennesker med mentale funktionsnedsættelser.

Beslutning:
Ikke godkendt.
Jørgen Hein deltog ikke i sagens behandling.
Per Clausen var fraværende.

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 09.01.2019
kl. 09.00

Side 12
1 afaf538

Ældre- og Handicapudvalget

Sagsbeskrivelse
Med afsæt i kerneopgaven og vision 2020 ønsker Ældre- og Handicapforvaltningen at indgå et 3-årigt
projektsamarbejde med FOKUS Folkeoplysning om at skabe nye beskæftigelsesmuligheder for mennesker
med mentale funktionsnedsættelser.
Projektet skal bidrage til at sikre, at flere mennesker med et handicap får mulighed for at udvikle deres
kompetencer og på sigt varetage et meningsfuldt job i ordinær beskæftigelse.
Konkret skal dette ske ved, at FOKUS Folkeoplysning opretter individuelle dagtilbud efter Servicelovens §
103, hvor omdrejningspunktet er uddannelse, træning og opkvalificering af borgerens kompetencer, sådan at
de vil kunne opnå ordinær beskæftigelse på særlige vilkår.
I forbindelse med projektet forpligtiger Visitationen Voksen-Handicap sig konkret til at visitere 10 borgere
årligt til projektet (dvs. i alt 30 borgere i den treårige projektperiode), mens FOKUS Folkeoplysning som
leverandør forpligter sig til at etablere og drive 30 dagtilbud.
Dagtilbuddene skal tilpasses individuelt til den enkelte borger, men der vil overordnet kunne tilbydes
oplæring/uddannelse inden for følgende områder:
 KaffeFair (tilberedning og servering af mad): oplæring i betjening af køkkenmaskiner,
madlavningsteknikker samt kundebetjening
 FOKUS Facility (service for virksomhedskunder i Aalborg): oplæring i viceværtfunktioner, rengøring,
vedligehold af udendørsarealer mv.
 Butik By RETRO (fysisk butik og webshop): oplæring i butikssalg, kassebetjening, kundeservice,
pakkeri, lagerstyring mv.
Dagtilbuddene skal sigte mod at borgerne kan opnå løntilskudsjob i FOKUS Folkeoplysnings regi men
samtidig også mod, at de kan varetage jobs i andre virksomheder inden for lignende områder
FOKUS Folkeoplysning forpligtiger sig som en del af projektet samtidig til at oprette minimum 15 skånejobs,
som kan besættes af de deltagende borgere. Projektets overordnede formål er derfor også, at mindst
halvdelen af de deltagende borgere opnår varig lønnet beskæftigelse på særlige vilkår.
Projektet ønskes påbegyndt den 1. januar 2019 og afsluttet ved udgangen af år 2021.
Økonomiske konsekvenser
Prisen for en dagtilbudsplads hos FOKUS Folkeoplysning vil svare til takstniveauet for tilsvarende
dagtilbudspladser efter § 103, som forvaltningen (Handicapafdelingen) driver. Projektet vil derfor samlet set
være udgiftsneutralt for forvaltningen, forudsat at der sker lukning af et tilsvarende antal interne pladser. På
længere sigt er det forventningen, at projektet vil kunne resultere i en udgiftsreduktion i takt med, at det
lykkes at opkvalificere borgerne til at overgå fra dagtilbud til ordinær beskæftigelse på særlige vilkår.
Høringssvar fra Handicaprådet:
Handicaprådet takker for muligheden for at afgive høringssvar.
Vi finder, at det er et godt initiativ (blot fagligheden er tilstede).
Høringssvar – AMU-Handicap mødet den 5. november 2018:
AMU-H gør opmærksom på, at det kan blive en udfordring at efterleve kontraktkravet om, at der på 3 år skal
indgå 30 borgere i forløb. Det er meget væsentligt, at borgerne selv ønsker og dermed ikke tvinges ind i et
forløb.
Inden kontrakten indgås, bør det afklares, om vi som forvaltning er forpligtet til at betale, hvis der ikke er 30
borgere, der ønsker et forløb.
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AMU-H gør opmærksom på, at det af kontrakten fremgår, at Fokus Folkeoplysning kun forpligter sig til at
sikre beskæftigelse til 15 af de 30 borgere. Det må derfor forventes, at der som følge heraf, over de 3 år, kun
nedlægges i alt 15 SEL §§103/104 på handicapområdet.
I forbindelse med udmøntningen af MEP19 og Designplan 2019-22 vil der i en involverende proces blive
arbejdet med hele SEL §§ 103/104 området. Der er mangel på specialiserede pædagoger på
handicapområdet, så en nedlæggelse af pladser som følge heraf, og som følge af samarbejdet med Fokus
Folkeoplysning, vil ikke betyde, at medarbejderne kommer til at stå uden tilbud om andet job.
Aalborg AKTIV er ikke et alternativ til samarbejdet med Fokus Folkeoplysning, idet Aalborg AKTIV ikke laver
ordinære beskæftigelsesindsatser, men blot baner vejen herfor.

Høringssvar FMU-ÆH mødet den 26. oktober 2018:
Det blev aftalt, at Myndighedschef Ove G. Jensen og Handicapchef Alice Aagaard Hagemann i fællesskab,
på baggrund af de indkomne bemærkninger på mødet, udarbejder et notat over de emner og paragraffer,
der skal tages højde for i kontrakten. Det blev præciseret, at kontrakten endnu ikke er indgået.
Endvidere blev det aftalt, at tidsplan for sagens behandling ændres, således at FMU-ÆH kan behandle
sagen påny i mødet den 6. december 2018, og den politiske behandling finder herefter først sted primo
2019. Sagen behandles endvidere i AMU-Myndighed.
Følgende opmærksomhedspunkter blev nævnt på mødet:
Borgeren skal spørges om vedkommende ønsker at flytte fra nuværende dagtilbud til nyt dagtilbud via Fokus
Folkeoplysning. Mange har tryghed i deres nuværede tilbud
Det skal sikres, at den pædagogiske støtte er til stede for borgeren i projektet.
Det skal være tydeligt, om det er §103 eller §104 tilbud.
Hvem står for det afklaringsforløb, som borgeren skal gennemgå, for at kunne flyttes til projektet
Er vi forpligtet til at betale for 10 borgere pr. år,selvom vi ikke kan anvise 10 borgere til projektet.
Hvordan sikres økonomien i de tilbud, som mister borgere til anden beskæftigelse. Hvis ex. kun få forlader
tilbuddet i Ældre- og Handicapforvaltningen, bliver økonomien presset på dette sted. Hvad vil
konsekvenserne være for dette - lukning af tilbuddet?
Bliver der målt på succeskriterier for de borgere der kommer i ny beskæftigelse, herunder dokumentation.
Konkurrenceforvridning ved indgåelse af aftalen?
Evaluering af projektet behandles af styregruppen 2-4 gange årligt .
Det kan ikke sammenlignes, om projektet er foreneligt med forenklingen af beskæftigelsesområdet.
Kirstine Kejser, Bodil Laustsen, Vibe Morell Liljedal og Jørgen Hein var fraværende.
Høringssvar – FMU-ÆH mødet 6. december 2018:
Initiativet indtænkes i Designplan 2019-2022, og der iværksættes eventuelle prøvehandlinger, ligesom det
undersøges om konceptet kan opbygges i eget regi.
Alice Aagaard Hagemann og Bodil Laustsen var fraværende.
Høringssvar – AMU-Myndighed mødet den 26. november 2018:
Designplan 2019-22 er godkendt i udvalget, og sættes i gang primo 2019.
AMU-MYN finder det problematisk at indgå en 3-årig aftale på dagtilbudsområdet lige inden vi skal i gang
med at kigge på hele handicapområdet, herunder dagtilbudsområdet.
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AMU-MYN vurderer, at det kan blive problematisk, at vi binder os til pladser, som vi kun delvist selv kan
visitere til, da en del af pladserne i FOKUS Folkeoplysning visiteres af FB.
AMU-MYN vurderer, at det må være muligt internt at opbygge et koncept, der svarer til det koncept, som
Fokus Folkeoplysning tilbyder.
Forvaltningens bemærkninger:
Indstillingen kan ikke anbefales.
Det kan overvejes at indtænke konceptet i relation til Designplanen på handicapområdet.
Tidsplan
FL
FL
ÆHU
FMU-ÆH
Handicapråd
AMU-H
AMU-M
FL
ÆHU

21.08.2018
03.10.2018
10.10.2018
26.10.2018
25.10.2018
05.11.2018
26.11.2018
18.12.2018
09.01.2019

Godkendelse af høringsgrundlag
Høring
Høring
Høring

Endelig godkendelse
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Møde den 09.01.2019
kl. 09.00

Side 15
4 afaf538

Ældre- og Handicapudvalget
Bilag:
Udkast til kontrakt
Notat vedr. projektsamarbejdet med Fokus Folkeoplysning.docx
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Punkt 7.

Orientering om Status på tidlig opsporing i Rengøringsenheden
2016-074078
Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalgets orientering status på tidlig
opsporing i Rengøringsenheden.

Beslutning:
Til orientering.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Ældre- og Handicapudvalget godkendte på deres møde d. 25. oktober 2017 projekt omkring tidlig opsporing i
Rengøringsenheden. Med projektet er der sat yderligere fokus på tidlig opsporing af begyndende
funktionstab hos borgere tilknyttet Rengøringsenheden. Det gælder særligt de 1.800 borgere, hvor
hjemmehjælpere fra Rengøringsenheden er eneste kommunale aktør i hjemmet. Ved at styrke
hjemmehjælpernes kompetencer til at opspore begyndende funktionstab hos borgerne i denne målgruppe,
har det været forventningen at øge muligheden for, at borgerne i målgruppen kan leve en mere selvstændig
tilværelse i længere tid og dermed udskyde behovet for yderligere hjælp.
Herudover har der været en forventning om en øget arbejdsglæde for medarbejderne.
Alle ca. 100 hjemmehjælpere i Rengøringsenheden har været igennem et 4-ugers uddannelsesforløb i løbet
af første halvår 2018. Som en del af uddannelsesforløbet er medarbejderne bl.a. blevet undervist i, hvordan
de kan understøtte en tidlig opsporing ift.:
 Generel aldring
 Fald
 Rehabilitering
 Hygiejne
 Ensomhed
 Demens
 Ernæring
 Alkohol
Som udgangspunkt for hvordan ændringer hos borgerne opdages, er medarbejderne blevet undervist i at
udfylde et skema i samarbejde med borger, der beskriver borgerens ”normaltilstand”, dvs. eventuelle fysiske
skavanker samt deres drikke- og spisevaner, hverdagsaktiviteter, sociale netværk mv.
Opdager medarbejderne en ændring, drøftes dette med borgeren, og hvis behov herfor tages der – med
borgers tilladelse – kontakt til visitationen mhp. nærmere dialog om ændringen og iværksættelse af
eventuelle relevante initiativer.
For at støtte medarbejderne i dialogen med borgerne har de også modtaget undervisning i kommunikation
og det gode møde med borgeren.
I forbindelse med undervisningen er der udarbejdet en PIXI-bog, der kan bruges som en guide og støtte i
medarbejdernes daglige arbejde i forhold til tidlig opsporing.
For at følge op på projektet er der i oktober og november 2018 lavet en kort evaluering af projektet, hvor der
har været gennemført et fokusgruppeinterview med tre borgere, et fokusgruppeinterview med 8
medarbejdere i Rengøringsenheden, samt et interview med to repræsentanter fra Visitationen.
Overordnet set er konklusionen, at projektet har haft en positiv effekt, og det forventes at slå yderligere
igennem i takt med implementeringen, da der fortsat arbejdes med et skarpt fokus på tidlig opsporing i
Rengøringsenheden og i samarbejdet mellem Rengøringsenheden og Visitationen. Dette med henblik på
fremadrettet at kunne trække statistik materiale over den positive udvikling.
Tidsplan
18. december
09. januar

Forvaltningsledelsen
Ældre- og Handicapudvalget
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Bilag:
Status på tidlig opsporing i Rengøringsenheden
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Punkt 8.

Orientering om indførelse af ny specialiseret rehabiliteringstakst
2017-020444
Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalgets orientering
At der indføres en ny specialiseret rehabiliteringstakst efter servicelovens § 102 til afregning af neuroteamets
opgavevaretagelse i ambulante specialiserede rehabiliteringsforløb
At taksten træder i kraft med virkning fra 1. januar 2019

Beslutning:
Til orientering.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i 2014 en bekendtgørelse om nye nationale retningslinjer for
visitationspraksis og krav til opgaveløsning for specialiseret rehabiliteringsforløb for personer ramt af
erhvervet hjerneskade. Bekendtgørelsen tilsiger, at en patient der udskrives fra sygehus har krav på en
genoptræningsplan, hvori det skal fremgå på hvilket fagligt niveau opgaveløsningen skal varetages.
Rehabilitering på specialiseret niveau er stærkt reguleret gennem
nationale retningslinjer, forløbsbeskrivelser og faglige
visitationsretningslinjer. De faglige krav vedrører blandt andet; høj faglig
specialiseringsgrad for fagpersonaler, en høj intensitet i indsatserne,
tæt og løbende koordinering af indsatserne, herunder faglig
koordination af indsatsen på tværs af alle aktører.
I foråret 2017 indførte vi i Aalborg Kommune en ny praksis, der betyder,
at borgere der udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan til
specialiseret rehabilitering, kan modtage forløbet ambulant. Tidligere
blev alle disse borgere sendt på regionalt døgndækket tilbud efter
SEL § 107.

Specialiseret
rehabilitering
Specialiseret
genoptræning
Avanceret
Basal

Figur: De 4 niveauer for
specialiseringsgrad

Ambulant specialiseret rehabilitering er organisatorisk forankret ved Hjerneskadecenter Nordjylland, men det
enkelte forløb sammensættes ad hoc af forskellige specialiserede indsatser på tværs af forvaltningen.
Tabel 1: Forskellige indsatser et ambulant specialiseret rehabiliteringsforløb typisk består af
Indsatser
Rehabilitering i borgers hjem
Koordinering mellem indsatser
Neuropsykologiske indsatser
Talepædagogiske indsatser
Træning
Sygepleje
Hjemmepleje

Leverandør
Neuroteam
Neuroteam
TI/HCN
TI/HCN
TAK
AAK Sygepleje
AAK Hjemmepleje

§ (bevilliges efter)
SEL § 85 / SEL § 102
SEL § 85 / SEL § 102
LSU-V (Lov om Specialundervisning for Voksne)
LSU-V
SUL § 140
SUL § 138
SEL § 83

Ny afregning af Neuroteamets indsatser
En stor andel af et ambulant forløb leveres af Neuroteamet, som dels varetager den daglige koordinering
mellem de forskellige indsatser, og dels varetager rehabiliteringsstøtten i borgerens eget hjem.
Afregningen af Neuroteamets indsatser har siden igangsættelsen af de første forløb i 2017 været bevilget
efter SEL § 85 (bostøtte) på den sats der bruges til intensiv støtte (over 10 timer pr. uge) svarende til en
omkostningsbaseret takst på 463 kr. Denne løsning blev iværksat som en midlertidig konstruktion, da der var
et akut behov for, at opgaven kunne løses ambulant.
Erfaringer fra de første forløb viser (14 ambulante forløb i alt), at der er behov for at indføre en ny
”specialiseret rehabiliteringstakst” til afregning af Neuroteamets opgavevaretagelse. Dette skyldes, at
Neuroteamet hidtil har genereret et markant underskud, hver gang de har løst opgaver i ambulante
specialiserede forløb, grundet opgavens store kompleksitet.
Fra januar 2019 beregnes en særskilt timetakst for specialiseret rehabilitering, der foreslås bevilget efter
Servicelovens § 102, der er målrettet indsatser, der gives af behandlingsmæssig karakter. Derved
tydeliggøres, at indsatsen ikke er sammenlignelig med en traditionel bostøtteopgave. Taksten afspejler, at
der er tale om en indsats, der adskiller sig væsentligt fra almindelig bostøtte. Dels er der de særlige faglige
krav, hvorfor en større andel af medarbejdernes tid går med koordinering, faglig planlægning, rådgivning og
supervision. Dels er der krav om høj intensitet og timing, hvilket betyder, at indsatsen leveres flere gange
dagligt.
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I takstberegningen er forudsat, at 42% af medarbejderens fremmødetid anvendes til direkte borgerrettet
arbejde (BTP). Den nye timepris for specialiseret rehabilitering betyder en prisstigning for de myndigheder,
der køber ydelsen, på i alt 272 kr. i timen.
Tabel 2: Afregningspriser og omkostningsbaserede takster på specialiseret rehabilitering 2019 –
sammenlignet med bostøttetakst
Timetakster 2019
Specialiseret rehabilitering (SEL §102)
Bostøtte (SEL §85)
Bostøtte (SEL §85) over 10 timer pr. uge

Direkte afregning
(kun fagpersonale)
663
432
391

Omkostningsbaseret takst
738
507
466

Forudsat
BTP
42%
64%
71%

Økonomiske konsekvenser
Den nuværende afregning af Neuroteamets opgavevaretagelse medfører, at Neuroteamet generer
underskud, hver gang de løser opgaver i ambulante specialiserede forløb. Såfremt man vælger ikke at
indføre en højere specialisereret rehabiliteringstakst, vil fagcenter for erhvervet hjerneskade og fysisk
handicap være nødsaget til at stoppe med at tilbyde ambulante specialiserede rehabiliteringsforløb. Som et
alternativ vil disse borgere i stedet skulle tilbydes et døgndækket ophold (SEL § 107) på det regionale tilbud
Østerskoven til en døgntakst på 4.482 kr. (134.460,- pr. måned).
Dataudtræk fra de første ambulante forløb viser, at den samlede betaling med den nuværende takst fra
bestiller gennemsnitligt beløber sig til kr. 53.148,- pr. måned for et ambulant forløb. Korrigeres til den nye
timetakst, vil den gennemsnitlige samlede betaling for et ambulant forløb stige til kr. 75.000,-.
Tabel 3: Månedlig pris for et specialiseret rehabiliteringsforløb - ambulant / døgnophold
Estimeret omkostningsbaseret pris ved ambulant forløb
Månedlig udgift ved et samlet ambulant forløb
Pris ved døgndækket ophold
Månedlig udgift ved døgnophold på Østerskoven (SEL § 107)
Difference

75.000,-.
134.460,59.460,-

Omkring 2/3 af borgerne, der modtager et ambulant specialiseret rehabiliteringsforløb, forventes at have
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen som myndighed, mens den resterende andel (1/3) har Ældre- og
Handicapforvaltningen som myndighed.
Når den specialiserede rehabiliteringsindsats løses ambulant, frem for på døgndækket tilbud, genereres der
en månedlig estimeret nettobesparelse på kr. 59.460 pr. forløb for bestiller, hvorfor takstforhøjelsen vil kunne
afholdes inden for bestillers eksisterende budget.

Tidsplan
18.12.18 Forvaltningsledelsen ÆH (Til godkendelse)
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Punkt 9.

Orientering om Sæt Skrald på Fællesskabet i Handicapafdelingen
2017-053466
Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalget orientering om den kommende
tværgående prøvehandling omkring Sæt Skrald på Fællesskabet.

Beslutning:
Til orientering.
Ældre- og Handicapudvalget ønsker en status om projektet i sidste halvdel af 2019.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Handicapafdelingen og By- og Landskabsforvaltningen har gennem længere tid drøftet potentialerne for at
indgå et samarbejde på tværs af forvaltningsområderne involverende borgere med tilknytning til
Handicapafdelingen. En arbejdsgruppe bestående af Jonna Kastbjerg, Morten Højgaard, Lajla Holtebo
Gregersen og Thomas Haugaard har løbende arbejdet med at udvikle konceptet for prøvehandlingen, der nu
foreligger.
By- og Landskabsforvaltningen (BLF) ønsker at rette yderligere fokus på, hvordan borgerne i Aalborg
Kommune kan motiveres/nudges til at understøtte renhold af byen og forskønnelse af arealer, der ligger
udenfor BLFs ressortområde. Handicapafdelingen har i forvejen haft et projekt i Socialpsykiatrien
(Botilbuddet Regnbuen), der har kørt netop med dette fokus og med en afledt sidegevinst i, at de borgere,
der har været involveret, har rykket sig på en lang række andre parametre – sundhedsmæssigt og socialt.
Kort sagt en gevinst for alle parter og helt i tråd med kerneopgaven - og samtidig et godt eksempel på,
hvordan vi i fællesskab kan tilgå udfordringer i fællesskab mellem kommune, borger og erhvervsliv, hvor
sidstnævnte lokalt har været involveret som bidragsyder.
Dette har nu udmøntet sig i et forslag til en række prøvehandlinger, hvor der lokalt på 2 udvalgte tilbud fra
hvert fagcenter igangsættes initiativer, der understøtter samme tænkning, men som samtidig skal have deres
eget liv ud fra de enkelte tilbuds kontekst og hverdag. Prøvehandlingerne tænkes ind i forhold til ”Gør os
grønnere kampagnen” og hænger tæt sammen med Handicapafdelingens handleplansindsatser for
sundhedspolitikken 2019-2022 samt ”Under Åben Himmel”, der er politikken for Natur, Parker og Udeliv.
Det er afgørende, at ejerskabet ligger lokalt i de deltagende tilbud og koordineres gennem
Handicapsekretariatet. Der planlægges tre koordinerende møder i perioden fra december 2018 til juni 2019.
Intern tidsplan:
 Prøvehandlingerne kører henover perioden december 2018 til juni 2019.


December 2018 til marts 2019 rettes der fokus på at finde frem til, hvordan man lokalt vil arbejde
med prøvehandlingerne.



Marts, april, maj og juni udfoldes de lokale prøvehandlinger



Juni evalueres der gennem lærerige fortællinger. Der trækkes lod mellem de deltagende om billetter
til Grøn Koncert 2019 for hele tilbuddet (sponsoreret af Grøn Koncert)



Juli deltager de udtrukne vindere i Grøn Koncert.



September 2019 - De lærerige fortællinger præsenteres på Bæredygtighedsfestivalen 2019.

Tidsplan
C-HAN
FL (orientering)
ÆHU (orientering)

03.12.2018
18.12.2018
09.01.2019
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Punkt 10.

Orientering om Opfølgning på ombygning af køkkener
2018-044738
Ældre og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalgets orientering Ombygning af
køkkener.

Beslutning:
Til orientering.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I overensstemmelse med Mad- og Måltidspolitikken for Aalborg Kommune, blev der i 2017 udarbejdet en
ansøgning til pulje vedr. køkkenrenoveringer: ”Bedre måltidsoplevelser på plejehjem - renovering af
boenhedskøkkener på 12 plejehjem”. Formålet med renoveringen af køkkenerne var bl.a. at:
-

Skabe mere aktivitet og liv omkring forberedelsen af måltidet
Skabe meningsfuld aktivitet for de beboere, der har lyst og mulighed for at medvirke til madlavningen
Give beboerne endnu flere smags-, duft- og synsindtryk
Skabe mere hygge, samvær og snak i måltidssituationen

Aalborg Kommune blev 1. maj 2017 tildelt 20,0 mio. kr. til realisering af projektet.
Efter første ansøgningsrunde sendte Sundheds- og Ældreministeriet de resterende midler i genopslag.
Aalborg Kommune ansøgte i denne runde om midler til renovering af yderligere 4 plejehjem og blev ultimo
maj tildelt yderligere 8,8 mio. kr.
Der er i efteråret 2018 foretaget en opfølgning på indsatsen med udgangspunkt i de fire formål. Der er
foretaget interview med borgere og medarbejdere på to plejehjem.
Yderligere er der foretaget spørgeskemaundersøgelse med plejehjemslederne på de 16 plejehjem, som har
fået renoveret køkken. De har tilkendegivet deres erfaringer med de nye køkkener.

Resultat af opfølgning
Interview blandt beboere og medarbejdere viser:




At de nye køkkener er behagelige at være i. Der sættes pris på de flotte nye rammer for måltidet.
At de nye køkkener har været med til at ”åbne op”, og skabe mere samspil med personalet.
At medarbejderne har brugt anledningen til at gentænke forskellige aspekter vedr. måltidet. Fx lave
buffet i stedet for servering. Ud fra en rehabiliterende tilgang skal borgerne derfor nu selv tage
service samt mad. Borgerne har taget godt imod dette tiltag.

Spørgeskema blandt plejehjemsledere viser:






At de nye køkkener har haft en blandet, dog overvejende positiv indvirkning på beboernes aktivitet
og liv. Nogle forholder sig positiv mens andre er mere neutrale over for ændringen.
At de nye køkkener skaber mere aktivitet og liv, når maden tilberedes. Beboerne har taget positivt
imod det nye køkken, men det er forskelligt hvor store ændringer, der har fundet sted.
At der er en tendens til, at beboerne i nogen grad kommer tidligere til bords end førhen for at deltage
i det sociale liv.
At det ikke vurderes relevant med yderligere undervisning af måltidsværtsfunktionen.
At køkkenerne i høj grad har været med til at skabe flere smags, duft- og synsindtryk. Dette bl.a.
gennem Madservice Aalborgs ”bag selv franskbrød”.

Tidsplan
FL

18.12.18

Udvalg

09.01.18
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Bilag:
Bilag 1 - Uddybende rapport
Bilag 2 - Spørgeskemaundersøgelse

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 09.01.2019
kl. 09.00

Side 27
3 afaf338

Ældre- og Handicapudvalget

Punkt 11.

Orientering om tværsektorielt satspuljeprojekt med henblik på forebyggelse af
tvangsindlæggelser
2018-082176
Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalgets orientering om deltagelse i
tværsektorielt satspuljeprojekt med henblik på forebyggelse af tvangsindlæggelser.
Beslutning:
Til orientering.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I samarbejde med Region Nordjylland har Aalborg med Vesthimmerland, Mariagerfjord og Rebild kommune
udarbejdet en satspuljeansøgning til udvikling af tværsektorielle teams med henblik på forebyggelse af
tvangsindlæggelser. Efterfølgende er der givet tilsagn til støtte fra Sundhedsstyrelsen på i alt 7,7 mio. kr. til
det fælles satspuljeprojekt Udvikling af tværsektorielle teams med henblik på forebyggelse af
tvangsindlæggelser med udgangspunkt i Patientens Team.
Projektets formål har fokus på forebyggelse af konfliktfyldte indlæggelser og herunder gentagne
tvangsindlæggelser af kendte borgere, som allerede har oplevet mindst én tvangsindlæggelse. Endvidere er
det forventningen, at projektet ved dets afslutning vil have genereret viden om samarbejdsformer, som
fremtidigt i et bredere perspektiv vil kunne forebygge førstegangsindlæggelser med tvang.
Puljemidler til kommunerne
Af puljemidlerne er der i alt bevilliget 800.000 kr. (i hele projektperioden) til finansiering af en halv
tværkommunal projektleder ansat i Aalborg kommune. Chefen i Fagcenter for socialpsykiatri udpeger den
tværkommunale projektleder.
Endvidere er der af puljemidlerne i alt bevilliget 2.025.000 kr. (i hele projektperioden) til halvanden
socialfaglig medarbejder som skal fordeles mellem de fire deltagende kommuner. Det er aftalt mellem de 4
kommuners repræsentanter, at fordelingsnøglen skal tage højde for, at der mindst afsættes én dag ugentligt
til den enkelte kommune. Chefen i Fagcenter for socialpsykiatri forestår den interne koordinering i Aalborg
kommune mellem Bevillingsenhed V/H og Socialafdelingen i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
Da der er afsat midler til både projektledelse og den socialfaglige indsats i projektet, forventes det ikke at
medføre ekstraudgifter for kommunen.
Kommunernes egenfinansiering udgøres af medgået arbejdstid blandt de socialfaglige medarbejdere med
støtte- eller behandlingsfunktion for borgeren i de deltagende kommuner, som skal fungere i de
tværsektorielle teams ud over hvad der er søgt finansiering til. Denne del er ikke beregnet, men et lignede
projekt har tidligere vist, at den medgåede tid her, har kunne være indeholdt i den tid, der i øvrigt er afsat til
de borgere, som indgår i projektet.
Tidsplan
FL
ÆH-udvalg

18.12.18 – orientering
09.01.19 - orientering
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Bilag:
Ansøgningsskema for satspuljeprojektet Afprøvning af tværsektorielle teams Revideret udgave jf. ST
tilsagnsskrivelse..docx
region nordjylland
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Punkt 12.

Orientering om organisationstilpasning i plejeboligfunktionen
2018-014812
Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalgets
orientering organisationstilpasning i plejeboligfunktionen.

Beslutning:
Til orientering.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Den nuværende organisering i Plejeboligfunktionen har været gældende siden den blev godkendt af Ældreog Handicapudvalget i 2015, dog med tilføjelse af Videnscenter for Demens til funktionen i foråret 2016.
Erfaringen viser, at den nuværende organisering ikke sikrer de optimale rammer for plejeboligchefen i
forhold til at understøtte samtlige ledere i plejeboligfunktionen og samtidig sikre det ønskede fokus på
strategisk udvikling af plejeboligområdet og samarbejdet på tværs internt såvel som eksternt. Ældre og
Sundhed foreslår derfor en organisationstilpasning i Plejeboligfunktionen med skærpet fokus på den
strategiske indsats samt det tværgående samarbejde i og udenfor funktionen.
Den nuværende organisering
Ved reorganisering af Ældre og Sundhed i 2014 blev der etableret fire faglige funktionsenheder:
Plejeboligfunktionen, Frit-valg, Træning- og Aktivitet samt Hjemmesygeplejen. Hver enhed med egen chef.
Plejeboligfunktionen fik desuden indplaceret tre distriktsledere til at understøtte plejeboligchefen i den
daglige drift.
D. 9. december 2015 godkendte Ældre- og Handicapudvalget en ny ledelsesstruktur i Plejeboligfunktionen.
Denne indebar en nedlæggelse af distriktslederniveauet, så plejehjemslederne fremover skulle referere
direkte til plejeboligchefen. Der blev desuden oprettet to faglige lederstillinger også med reference til
plejeboligchefen; sundhedsfaglig leder og HR og administrationsleder. I marts 2016 godkendte Ældre- og
Handicapudvalget at flytte Videnscenter for Demens ind under plejeboligfunktionen. Det betyder, at der
aktuelt er 39 ledere, samt en chefsekretær og en økonomistyrer, der refererer direkte til plejeboligchefen.
Den nuværende ledelsesstruktur har opfyldt målet med at skabe en mere entydig og direkte
plejeboligorganisation, men har samtidig skabt et stort ledelsesspænd for plejeboligchefen, både
organisatorisk og fagligt. Det betyder, at der ikke har været tilstrækkelige rammer for plejeboligchefen til at
sikre en tæt understøttelse af lederne i plejeboligfunktionen og samtidig have rum og tid til at prioritere den
strategiske udvikling af området. Desuden er der udfordringer med at få etableret et tværfagligt sigte i
plejeboligfunktionen, hvor der skabes læring på tværs. Dette gælder også på demensområdet, hvor der er
udfordringer med at få skabt et tværgående fokus i hele organisationen og på tværs af fagområder.
Forslag til fremtidig organisering af Plejeboligfunktionen
Ledelsen i plejeboligfunktionen har i samarbejde med OmrådeMED i plejeboligfunktionen udpeget en
styregruppe, der siden sommer 2018 har arbejdet med forskellige modeller for organisering af
Plejeboligfunktionen. Styregruppe har blandt andet udarbejdet fire styrende principper som vurderes
afgørende for, at der kan skabes en solid chefunderstøttelse i plejeboligfunktionen. De fire principper er
tænkt ind i organisationsmodellen og er følgende:
-

At der placeres et entydigt økonomisk og fagligt ansvar hos funktionschefen
At der er et entydigt referenceforhold og synlig understøttelse for den enkelte leder og skabes rum til
individuel sparring med den enkelte leder
At der for cheffunktionen skaffes et ledelsesrum, hvor der er rum til at drøfte retning, implementering
og rammer for plejeboligfunktionen
At chefen understøtter ledere i det tværfaglige samarbejde internt, med øvrige funktionsenheder og
øvrige tætte samarbejdspartnere (fx Myndighed)

Den fremtidige organisation af plejeboligfunktion er udarbejdet af Ældre- og Sundhedschefen på baggrund af
styregruppens arbejde, der løbende er blevet drøftet og kommenteret i Forvaltningsledelsen, og i
samarbejde med HR-afdelingen.
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Hovedoverskriften for fremtidens plejeboligfunktion er høj faglighed, samarbejde og nærhed. Dette skal
skabes gennem en tværgående lærende tilgang, hvor der løbende arbejdes systematisk med tilsyn,
utilsigtede hændelser, tilrettelæggelse af hverdagen med udgangspunkt i borgercases, laves audits på
indlæggelser med videre. Herudover skal fælles lederskab på tværs i Ældre og Sundhed samt på tværs i
Ældre- og Handicapforvaltningen være omdrejningspunktet, så der sættes fælles mål i samarbejde med
borgerne, og så der løbende sker kompetenceudvikling og vidensdeling på tværs. Mantraet er ’vi skal lykkes
sammen’. Omdrejningspunktet er til enhver tid rehabilitering med udgangspunkt i den enkelte borger og
dennes livshistorie.
Organisationstilpasningen medfører et generelt løft i Plejeboligfunktionen
Plejeboligfunktionen skal fremover ledes af et chefteam bestående af en plejeboligchef og to assisterende
plejeboligchefer. Plejeboligchefen skal i højere grad end det er tilfældet i dag operere på et overordnet
strategisk niveau og skal kunne sætte kraft bag strategier samt tage ansvar for implementering af interne og
tværorganisatoriske indsatser. De to assisterende plejeboligchefer har en afgørende funktion i at koordinere
og samarbejde med øvrige funktionsområder og afdelinger i forvaltningen. I samarbejdet skal de
assisterende plejeboligchefer kunne sætte sig ind i andres fagligheder og kunne oversætte disse ind i eget
funktionsområde. De to assisterende chefer får ledelsesansvar for stabsfunktionerne under chefteamet og
kompetencer på hvert sit meget tydelige beskrevne område, se Bilag Stillingsbeskrivelser for chefteamet i
Plejeboligfunktionen. Stabsfunktionerne under chefteamet skal udvikles i et samarbejde i det fremtidige
chefteam.
Organisationstilpasningen medfører et løft i de strategiske ledelseskompetencer, da de tre chefer skal
operere på et strategisk og taktisk niveau og ikke have fokus på de driftsmæssige opgaver, men fokus på
ledelse af ledere og udvikling af disse. De daglige driftsopgaver skal løftes i samarbejde med
stabsfunktionerne samt specialefunktionerne for plejehjemmene og i Videnscenter for Demens.
Tilpasningen af plejeboligfunktionens organisering stiller krav til udvikling af niveau 4 lederne og deres rolle i
den tværgående opgaveløsning. En stor del af ansvaret for udvikling og vidensdeling på områder som fx
utilsigtede hændelser, Bedre Ældreliv, faldforebyggelse og lignende kommer fremover til at ligge ved
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plejehjemslederne der i mindre teams af fx to plejehjemsledere og en assisterende leder fra et tredje
plejehjem, får ansvar indenfor disse specialeområder. Dette delegeret opgaveansvar er kendt fra sygeplejen
og har vist sig særdeles effektivt. I Videnscenter for Demens arbejdes der i forvejen med sådanne
specialeområder indenfor forskellige projekter, herunder Aktiv med Demens.
Den nye organiseringsform fordrer en organisation, der bygger på tillid og en ledergruppe, der har lysten og
evnerne til at tage ansvar på tværs. For at lykkes er det vigtigt, at der bliver skabt en kultur præget af
nysgerrighed og lyst til at investere i og udfordre hinandens ledelsesrum. Chefteamet har det overordnede
ansvar for at få skabt en sådan kultur.
MED-strukturen forbliver uændret med fastholdelse af nuværende mødefora, men med et øget fokus på
udvikling af mindre netværksmøder der kan bidrage til at skabe den tværgående læringskultur.
Den videre proces
Som følge af den markante ændring i stillingsindholdet er det i samarbejde med HR-afdelingen blevet
besluttet, at der bør ske et genopslag af stillingerne som henholdsvis plejeboligchef og assisterende
plejeboligchefer. Stillingen som plejeboligchef forventes at blive opslået ultimo januar 2019 med
ansættelsessamtaler medio februar 2019. Herefter foretages opslag af stillingsannoncer og
ansættelsesrunder for assisterende plejeboligchefer.
Den nye organisationsmodel er blevet forelagt tidligere nævnte styregruppe d. 17. december 2018. Der var i
styregruppen en bred anerkendelse af, at modellen lægger mere ansvar på niveau 4 lederne samt at der er
behov for fokus på det tværgående samarbejde. Næste møde i styregruppen er d. 10. januar 2019 hvor der
skal drøftes indhold i stillingsopslag, nedsættelses af ansættelsesudvalg samt den forestående
implementering af organisationsmodellen. Styregruppen bliver fremover implementeringsgruppe med ansvar
for implementering af organisationsmodellen.
Organisationsmodellen præsenteres til møde i AfdelingsMEDudvalg i Ældre Sundhed og ekstraordinært
møde i OmrådeMEDudvalg i Plejeboligfunktionen i januar 2019.
Den nye organisering træder i kraft pr. 1. maj 2019.

Tidsplan:
08.01.2019
09.01.2019
10.01.2019
21.01.2019
23.01.2019
Ultimo januar
Medio februar
Medio februar
Primo marts
01.05.2019

Forvaltningsledelsen (orientering)
Ældre- og Handicapudvalg (orientering)
Styregruppe (orientering og drøftelse)
AMU ÆS (drøftelse)
OMU Plejeboligfunktionen (drøftelse)
Opslag af stillingen som plejeboligchef
Ansættelsessamtaler plejeboligchef
Opslag af stillinger som assisterende plejeboligchefer
Ansættelsessamtaler assisterende plejeboligchefer
Opstart af ny organisering
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Bilag:
Bilag Stillingsbeskrivelser for chefteamet i plejeboligfunktionen
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Punkt 13.

Orientering fra rådmand og direktør

13.1
Orientering om hidtidige erfaringer med brugen af bruttonormering i Handicapafdelingen
Til orientering. Forvaltningen afsøger muligheder for forsøg med bruttonormeringer.
Fagcenterchef Jonna Kastbjerg, Fagcenter for Autisme og ADHD, deltog i behandling af punktet.

13.2
Orientering om henvendelse vedr. orangeri i Frejlev.
Til orientering. Sag fremsendes til Udvalgets behandling.

13.3
Henvendelse fra Handicaprådet vedr. dialogmøde med Ældre- og Handicapudvalget.

13.4
Status vedr. Tornhøjhaven.

13.5
Ældre- og Handicapudvalgets studietur - program.

13.6
Orientering om samarbejde med FOA vedr. rekruttering og fastholdelse.

Beslutning:
Til orientering.
Per Clausen var fraværende.
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Punkt 14.

Eventuelt

14.1
Mødeplan 2019 for Ældre- og Handicapudvalget vedlagt.

14.2
Tornhøjhaven - gennemgang af udearealer.
Beslutning:
Til orientering.
Per Clausen var fraværende.
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Punkt 15.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 09.01.2019
kl. 09.00

Side 38
1 afaf138

