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Onsdag 12. juni 2019, kl. 09.00

Sted

Comwell, Hotel Hvide Hus

Afbud

Per Clausen, Kristoffer Hjort Storm

Til stede

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

Øvrige
deltagere

Direktør Jan Nielsen, Vicedirektør Bo Pedersen, Ældre- og Sundhedschef Annette Secher,
Myndighedschef Ove G. Jensen, Handicapchef Alice Aagaard Hagemann og
Sekretariatschef Kirstine Kejser (referent) deltog i mødet., Kontorchef Sidse Kristensen
deltog under behandlingen af punkt 2 og 3., Bygherrerådgiver Marianne Hagbarth deltog i
behandling af pkt. 5., Leder Fagcenter for erhvervet hjerneskade og fysisk handicap
Anette Bilde Toft deltog i behandling af pkt. 5., Arkitekt maa C.F. Møller - Søren Kannegaard
deltog i behandling af pkt. 5.

Øvrige
oplysninger

Mødet suspenderet kl. 9.15-9.40. Mødet slut kl. 12.15.
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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Punkt 2.

Godkendelse af Evaluering af opgaveoverdragelse
2019-013787
Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget
at evalueringen af opgaveoverdragelse af sundhedslovsydelser tages til orientering
at de foreslåede justeringer i det organisatoriske og opgavemæssige setup godkendes
at der med virkning fra 2020 indføres en ikke-bureaukratisk ”incitamentsmodel”, der sikrer det optimale
resultat såvel fagligt som økonomisk for opgaveoverdragelsen af sundhedslovsydelser

Beslutning:
Evaluering til orintering.
Justeringer godkendt.
Sagen genoptages i december 2019.
Sidse Kristensen deltog i sagens behandling.
Per Clausen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende
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Sagsbeskrivelse
Den 24-05-2017 godkendte Ældre- og Handicapudvalget udmøntningen af opgaveoverdragelsen fra
hjemmesygepleje til hjemmepleje vedrørende sundhedslovsydelser (SUL-ydelser). I den forbindelse blev det
besluttet at de opgaveoverdragede sundhedslovsydelser skulle forankres organisatorisk og økonomisk i
Myndighedsafdelingen fra 1. oktober 2017. Samtidig blev det besluttet, at der inden for
Myndighedsafdelingens eget budget skulle ske en forhøjelse af tiden til medicinadministration med i alt 8.277
timer.
Formål med opgaveoverdragelsen fra sygeplejen til hjemmeplejen var dels at sikre at opgaverne løses på
det laveste effektive omkostnings-/omsorgsniveau (LEON), dels at fremme og understøtte rekruttering af
social- og sundhedsassistenter i hjemmeplejen og dels at frigøre tid i sygeplejen til at løse nye opgaver som
kommunerne løser i stedet for sygehusvæsnet.
Samlet set vurderes det, at den samlede organisation er lykkes med opgaveoverdragelsen. Evalueringer af
opgaveoverdragelse viser, at opgaver løses på et fagligt relevant niveau, procedure for opgaveoverdragelse
følges og det tværfaglige samarbejde på tværs af Ældre- og Handicapforvaltningen er styrket.
Implementering af opgaveoverdragelse har været med til at sikre fastholdelse og rekruttering af Social og
sundhedsassistenter i Hjemmeplejen, da arbejdsopgaverne er blevet udvidet svarende til deres
kompetencer. Tilsvarende forhold gør sig gældende i Sygeplejen.
Udmøntningen af opgaveoverdragelsen har imidlertid vist sig at give en række udfordringer i organisationen:
-

-

-

Fokus har været for ensidigt på opgaveoverdragelse. Der har dermed ikke i tilstrækkelig grad været
fokuseret på om borgere kan rehabiliteres eller om opgaven kunne løses i sygeplejeklinikker. Begge
alternativer bør være afsøgt inden en opgave overdrages
Opgaveoverdragelsen betyder at der er flyttet væsentligt flere timer end forudsat i budgettet. I 2018
betalte myndighedsafdelingen for godt 31.000 timer (14 mio. kr.) mere end der er finansieret i
modellen.
Opgaverne i sygeplejen er i samme periode vokset uden tilstrækkelig fokus på, hvordan de frigjorte
timer er blevet anvendt

I den nuværende økonomiske model for opgaveoverdragelse mangler et økonomisk incitament i sygeplejen
til at rehabilitere og øge andelen af borgere på sygeplejeklinik, da modellen primært tilskynder til
opgaveoverdragelse til leverandører af hjemmepleje. De opgaveoverdragende ydelser bygger jf.
ovenstående altid på en relevant faglig vurdering og beslutning.
Der er derfor på trods af den store kvalitet i gennemførelsen af omlægningen – hvilket primært
hjemmesygeplejen og hjemmeplejen har været garant for - behov for fremad rettet at foretage justeringer i
det organisatoriske og opgavemæssige setup, der sikrer at omfanget af sundhedslovsydelser i
hjemmeplejen bringes tættere på de budgetmæssige forudsætninger.
Anbefalinger på baggrund af evalueringen
Anbefalingerne nedenfor skal understøtte, at der i større omfang end hidtidigt arbejdes med
sundhedslovsindsatser ud fra følgende principper i prioriteret rækkefølge:
1) Ydelsen rehabiliteres så borgeren selv kan varetage opgaven med rette instrukser
2) Ydelsen varetages ved at borgeren kommer på sygeplejeklinik
3) Ydelsen opgaveoverdrages til leverandør af hjemmepleje, hvor det er relevant ud fra borgerhensyn
og samlet ressourceforbrug
4) Ydelsen varetages fortsat af Sygeplejen grundet opgavens kompleksitet eller ustabilitet.
For at håndtere de organisatoriske og økonomiske udfordringer skitseret ovenfor foreslås følgende
handlinger:
1) Rehabilitering i forhold til allerede opgaveoverdragede ydelser
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Myndighedsafdelingen er opmærksomme på, at der er rehabiliteringspotentiale hos en del af de borgere, der
modtager opgaveoverdragede sundgedslovsydelser. Myndighedsafdelingen iværksætter sammen med
leverandørerne et arbejde med at rehabilitere borgerne i forhold til sundhedslovsydelser i hjemmeplejen.
Hvor det vurderes, at der ikke kan ske en fuld rehabilitering, men at sundhedslovsydelserne fremadrettet kan
varetages i klinikkerne henvises borgeren til sygeplejens klinikker. For de opgaveoverdragede ydelser ligger
myndighedsansvaret i visitationen.
Det er forventningen, at denne gennemgang kan føre til, at antallet af opgaveoverdragede
sundhedslovsydelser bringes nærmere budgetforudsætningerne for 2019 (i alt 110.000 timer).
Myndighedsafdelingens samlede økonomi vurderes at kunne bære et niveau på op til 115.000 timer. Såfremt
gennemgangen viser, at de opgaveoverdragede ydelser ved udgangen af 2019 overstiger dette niveau, skal
der ved regnskabsafslutningen for 2019 tages stilling til finansieringen heraf.

2) Sygeplejens tilgang til sundhedslovsydelser
I Sygeplejen skal der være opmærksomhed på, at sætte yderligere fokus på rehabilitering af borgere, på
større henvisning af borgere til sygeplejeklinikker samt på at nedbringe antallet af sundhedslovsydelser på
målrettede områder. Det foreslås derfor at iværksættes følgende indsatser:
Rehabiliteringsindsats
Sundhedslovsydelser leveret af sygeplejen vil fremadrettet blive afdækket i forhold rehabiliteringspotentiale. I
den forbindelse er der behov for, at den rehabiliterende tilgang og indsats i sygeplejen styrkes. Dette kræver
både tilegnelse af kompetencer samt udvikling af nye arbejdsgange og arbejdsmetoder. Special uddannede
sygeplejersker i borgernær sygepleje samt samarbejde med Myndighedsafdelingen vil være med til at
understøtte den rehabiliterende indsats. Tiltag forventes at kunne frigive 4.000 timer i 2019 i forhold til 2018.
Sygeplejeklinik
Med budget 2017 vedtog Ældre- og Handicapudvalget, at sygeplejeydelser som udgangspunkt skal leveres
på klinikker, og at hjemmebesøg er forbeholdt de borgere, der ikke kan komme på klinikken. Der skal
arbejdes målrettet på at øge brugen af sygeplejeklinikker. Målet er, at 25% af den leverede tid i sygeplejen
leveres på klinik i 2020. For at nå målet vil der være behov for en målrettet kommunikation til borgerne og en
optimering af planlægningen på sygeplejeklinkkerne. Der kan også være behov for at revurdere
åbningstider, geografisk placering samt eventuelt etablering af yderligere sygeplejeklinikker.
Det forventes at leverede timer på klinik kan øges med 4.000 timer i 2019 i forhold til 2018.
Justering af indsatsen på enkelte områder
Sårtriage er implementeret i sygeplejen i 2018. På baggrund af nuværende erfaringer justeres indsatsen ved
reduktion i tidsforbruget til specifikke opgaver. Indsatsen forventes at kunne frigive 6.000 timer i 2019 i
forhold til 2018
Jævnfør den nuværende instruks bliver alle borgere efter indlæggelse triageret rød og får besøg af
sygeplejen. Fremadrettet kommer der kun besøg af sygeplejen, såfremt udskrivningsenheden ved
udskrivelse af borgeren vurderer et behov herfor. Der udarbejdes ikke sygeplejefaglig udredning i forbindelse
med, at borger flytter på plejehjem. Tiltagene forventes at kunne frigive 1.200 timer i 2019 i forhold til 2018.
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3) Ny økonomisk styringsmodel
Endvidere anbefales, at der pr. 1. januar 2020 etableres en ny økonomisk styringsmodel vedr.
opgaveoverdragede ydelser. Eksempelvis en model der sikrer afregning mellem sygepleje og hjemmepleje
ved opgaveoverdragelse således at visitationskompetence og betalingsforpligtelse følges ad. Modellen
udarbejdes i et samarbejde mellem økonomiafsnittet, Ældre- og Sundhedsafdelingen og
Myndighedsafdelingen og behandles i Ældre- og Handicapudvalget sideløbende med budgetfordelingen for
2020. Modellen skal være så enkel og så lidt bureaukratisk som muligt.
Modellen tilrettelægges således, at der for både sygeplejen og myndighedsafdelingen er et økonomisk
incitament til at understøtte, at borgeren rehabiliteres og bliver så selvstændig som muligt, og at nødvendige
sundhedslovsydelser leveret i borgerens hjem sker på det mest effektive omkostningsniveau.
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Bilag:
Notat - opsamling SUL
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Punkt 3.

Godkendelse af Omprioriteringskatalog - budget 2020
2019-011330
Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalgets
at forslag til omprioriteringskatalog til budget 2020 godkendes
at omprioriteringskataloget fremsendes til Borgmesterens Forvaltning senest 1. juli med henblik på den videre
budgetproces

Beslutning:
Godkendt med ændring at omprioriteringsforslaget på sektor tilbud til mennesker med handicap opdeles.
Sidse Kristensen deltog i sagens behandling.
Per Clausen, Kristoffer Hjort Storm og Maja Torp var fraværende
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Sagsbeskrivelse
Ældre- og Handicapudvalget skal jf. aftale i Magistraten udarbejde et omprioriteringskatalog svarende til
1,5% af serviceudgifterne, svarende til i alt 42 mio. kr. Omprioriteringskatalog fremsendes til Borgmesterens
Forvaltning senest den 1. juli 2019.
I omprioriteringskataloget skelnes mellem tre måder at opnå mere omkostningseffektive løsninger:
Effektiviseringer, servicereduktioner og investeringer, der reducerer behovet for hjælp.
Det er Ældre- og Handicapudvalget, der gennem de fremsendte forslag fastlægger fordelingen af
reduktionen på forvaltningens serviceområder. Ved en ligelig fordeling mellem forvaltningens sektorer er
beløbene som følger:




Sektor Serviceydelser for ældre
Sektor Tilbud for mennesker med handicap
Sektor Myndighedsopgaver og administration

27,1 mio. kr.
13,3 mio. kr.
1,6 mio. kr.

Ud over de enkelte politiske udvalgs forslag til omprioriteringer arbejdes der på koncernniveau på en række
omprioriteringsforslag, der skal generere besparelser i hele kommunen.






Indkøbsområdet – effekt af udbud og bedre kontraktstyring
Automatisk fakturabehandling
Facility management – indkøb af håndværkerydelser
Kontaktcenter
IT-området – optimering af netværk, alarmer og telefoni

Ældre- og Handicapforvaltningens andel af disse besparelser vil ligeledes skulle udmøntes bredt i
forvaltningen.
Forvaltnings-MED har på møde den 4/6 2019 drøftet omprioriteringsforslagene. Medarbejdersidens
kommentarer til forslagene medsendes som bilag sammen med særskilte kommentarer fra Afdelings-MED i
Ældre- og Sundhedsafdelingen og Afdelings-MED i Handicapafdelingen.
Tidsplan
28-05-2019
04-06-2019
12-06-2019
27-06-2019

Forvaltningsledelsen (godkendelse)
FMU-ÆH (drøftelse)
Ældre- og Handicapudvalget (godkendelse)
Fælles orientering for Handicapråd, Ældreråd, Integrationsråd og Udsatteråd
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Bilag:
Overblik over omprioriteringsforslag 2020
Ældre- og Handicapforvaltningen - Omprioriteringskatalog budget 2020 - 06-06-2019
Bemærkninger, omprioriteringsbilag FMU-ÆH
Bemærkninger, omprioriteringskatalog AMU-H
Bemærkninger, omprioriteringsbidrag - AMU-ÆS
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Punkt 4.

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Vejledende frister for sagsbehandling
2019-008844
Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget
At status for overholdelse af de vejledende frister for sagsbehandlingstiden i 2018 tages til orientering.
At forslag til vejledende frister for sagsbehandlingstiden (bilag 1) godkendes som høringsgrundlag.

Beslutning:
Status for overholdelse af vejledende tidsfrister til orientering.
Forslag til høringsgrundlag godkendt.
Per Clausen, Kristoffer Hjort Storm og Maja Torp var fraværende
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Sagsbeskrivelse
Det fremgår af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (§ 3, stk. 2) at:
”Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra
modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke
kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente
en afgørelse”.
Kommunalbestyrelsen skal fastsætte generelle frister for forskellige sagstyper. Frister kan være længere for
typer af sager, som erfaringsmæssigt kræver længere sagsbehandlingstid, og der kan fastsættes kortere
frister for sager med kort sagsbehandlingstid. Fristerne bør være realistiske, f.eks. at de svarer til den tid, der
i praksis går med at behandle 80 til 90 procent af sagerne under den pågældende sagstype.
Retssikkerhedsloven blev i 2018 udvidet med en ny bestemmelse (§ 3 a), der fastlægger, at fristerne også
gælder for de sager, der er blevet hjemvist til kommunen af Ankestyrelsen. I de situationer tæller fristen fra
det øjeblik, Ankestyrelsens afgørelse er modtaget. Det betyder, at sagsbehandlingstiderne for hjemviste
sager fremover skal tælle med i opgørelsen over, i hvilket omfang kommunen overholder tidsfristerne. I
Aalborg Kommune er det i forvejen altid sket på ældreområdet. På handicapområdet er de hjemviste sager
hidtil ikke blevet registreret som nye, men der er medio 2018 taget tiltag, så dette sker fremadrettet med
henblik på, at de hjemviste sager tæller med i opgørelsen over 2019.
Forslag til svarfrister i Ældre- og Handicapforvaltningen
De gældende svarfrister blev senest behandlet samlet i Ældre- og Handicapudvalget den 23. maj 2018.
Fristerne er offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside.
Der er i Ældre- og Handicapforvaltningen fastsat vejledende svarfrister for afgørelser inden for mere end 30
forskellige sagsområder. Fristerne gælder for ikke-akutte sager, og spænder fra 3 dage til 6 måneder. Som
eksempel kan nævnes, at svarfristen er 3 dage for ansøgninger om kommunal genoptræning, mens den er 8
uger for ansøgninger om bostøtte og ansøgninger om plejeboliger, 3 måneder for ansøgninger om botilbud,
og – som det eneste område – 6 måneder for ansøgninger om støtte til køb af handicapbil.
Fristerne er de senere år blevet videreført uændret. I forbindelse med dette års gennemgang af fristerne
indstilles det, at de gældende frister fastholdes, dog at:


Der som noget nyt medtages en vejledende frist på 8 uger for behandling efter Servicelovens § 102
(tilbud af behandlingsmæssig karakter). Der er med § 102 tale om en ”kan-bestemmelse”, som i en
årrække ikke har været benyttet, men hvor det nu er blevet relevant at fastsætte en
sagsbehandlingsfrist, da det i starten af 2019 blev besluttet, at neuroteamets opgavevaretagelse i
forbindelse med ambulante specialserede rehabiliteringsforløb skal bevilliges efter § 102.



Der foretages redaktionelle rettelser, primært i paragrafangivelserne – eksempelvis fremgår det nu,
at den hidtidige frist for bevilling af botilbud efter Servicelovens §§ 107 og 108 også gælder for
botilbud bevilliget efter lov om almene boliger § 105. Det har været tilfældet hele tiden, men § 105
har hidtil ikke fremgået af oversigten.

Den samlede oversigt over forslaget til vejledende frister er vedlagt som bilag 1.
Orientering om overholdelse af gældende svarfrister i 2018
Forvaltningen har gennemgået status for overholdelsen af de vejledende svarfrister. Gennemgangen viser:



at der på ældreområdet stort set ikke er sket overskridelser af svarfristerne i 2018. Dog er den fastsatte
svarfrist på 6 måneder for ansøgninger om tilskud til bil blevet overskredet i 24,8 pct. af sagerne
at der på handicapområdet er sket overskridelse af svarfristen inden for alle sagstyper. I gennemsnit er
det i 19,1 % pct. af alle afgørelserne på handicapområdet, at tidsfristerne i 2018 ikke er blevet overholdt.

Sammenligning med overholdelsen af svarfristerne i 2017
Sammenlignes resultatet for 2018 med 2017, ses der inden for Ældreområdet ingen væsentlige ændringer.
Både i 2017 og i 2018 har det været meget få sager, der overskred svarfristerne i forhold til det samlede
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antal af sager, der behandles inden for ældreområdet. Dog er der specifikt for bilsagerne, trods et mindre
fald på 3,2 procentpoint i forhold til 2017, stadig knap en fjerdedel af sagerne, der overskrider den
vejledende svarfrist. Der har i 2018 været fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden på bilsagerne. Når
faldet fra 2017 ikke er større skyldes det, at bilsagerne varetages af et lille team med en specialfunktion, og
at en vakance i 2017 har medført et sagsefterslæb i 2018 samtidig med oplæring af ny medarbejder.
På handicapområdet var tidsfristerne i 2018 ikke overholdt i 19 pct. af sagerne. Til sammenligning var
fristerne ikke overholdt i 31 pct. af sagerne i 2017, mens tallet i 2016 var 39 pct. Det betyder, at der på to år
er sket en halvering i andelen af sager, hvor svarfristen ikke er overholdt. Den positive udvikling skyldes
blandt andet et skærpet ledelsesmæssigt fokus på tidsfristernes overholdelse samt øget opmærksomhed på
registreringspraksis og opgørelsesmetoder
Der er i bilag 3 opregnet eksempler på forhold, der typisk forlænger sagsbehandlingstiden på
handicapområdet.
Økonomiske konsekvenser
Ingen
Tidsplan
Forvaltningsledelsen
Ældre- og Handicapudvalget – godkendelse af høringsgrundlag
Handicaprådet – høring
Seniorrådet – høring
AMU-MYN – høring
Forvaltningsledelsen
Ældre- og Handicapudvalget – godkendelse

04.06.19
12.06.19
22.08.19
15.08.19
29.08.19
17.09.19
25.09.19

Bilag
Bilag 1: Forslag til svarfrister.
Bilag 2: Overholdelse af fristerne på ældreområdet.
Bilag 3: Overholdelse af fristerne på handicapområdet.
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Bilag:
Bilag 1- Gældende svarfrister
Bilag 2- Overholdelse af fristerne på ældreområdet
Bilag 3- Overholdelse af fristerne på handicapområdet
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Punkt 5.

Godkendelse af dispositionsforslag vedr. Nyt Syrenbakken med 32 boliger og 4
aflastningsboliger
2019-008943
Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalgets godkendelse,
at dispositionsforslaget og revideret tidsplan danner grundlag for udbud i totalentreprise, herunder færdig
projektering og opførelse.

Beslutning:
Ændret dispositionsforslag og tidsplan med indflytning juni 2022 godkendt.
Søren Kannegaard, Anette Bilde Thoft, og Marianne Hagbarth deltog i sagens behandling.
Per Clausen, Kristoffer Hjort Storm og Maja Torp var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I det godkendte budget 2018-2021 er det vedtaget at opføre et botilbud med 32 almennyttige boliger samt
4 boliger til midlertidigt ophold (aflastningsboliger) til borgere med erhvervet hjerneskade og andre
neurologiske lidelser, som erstatning for det eksisterende Syrenbakken.
Projektet har senest være på dagsorden i Ældre- og Handicapudvalget:
 16. august 2018:
Udvalget godkendte placeringen af byggeriet.
 13. februar 2019:
Udvalget godkendte Proces- og tidsplan samt valg af ekstern
bygherrerådgiver, desuden orienteredes om valg af boligselskab.
Projektgruppen for byggeriet har sammen med rådgivere og teknikere udarbejdet vedlagte
dispositionsforslag (Bilag 1). Dispositionsforslaget danner grundlag for EU-udbud i totalentreprise, med
forhandling.
Arealer (brutto):
Arealer og økonomi er foreløbig opgjort således:
Grundareal

ca. 20.000 m2

Samlet boligareal almennyttige boliger
Samlet boligareal aflastningsboliger (til midlertidigt ophold) *
Privatboligareal pr. bolig i gennemsnit
Bruttoboligareal pr. bolig i gennemsnit
Fælleshusareal
Serviceareal*
Kommunalt areal i alt*:
* Kommunalt ejet areal

2400 m2
300 m2
45 m2
75 m2
Adgangsareal 14 m2 pr. bolig og
fælles opholdsareal 16 m2 pr. bolig
698 m2
998 m2

Boligerne opføres som fleksible 1 rums boliger med eget bad og tekøkken samt fælles boligarealer fælles
opholdsstue, spiserum, køkken, vaskeri.
Beskrivelsen ”Det gode hverdagsliv” (fernisering 7. marts 2019), udarbejdet sammen med
beboer/pårørende/personale, har dannet grundlag for projektgruppens arbejde med dispositionsforslaget.
Lejlighederne har et lille tekøkken, men målgruppen laver ikke selv mad. Dette leveres udefra. Derfor er
gode opbevaringsmuligheder i form af faste køkkenskabe prioriteret.
Der etableres hæve/sænkebord i køkken i aflastningslejlighederne, da der her vil være skiftende beboere.
Der tilstræbes at etablere affaldssug i projektet på grund af målgruppen. Dette ønske er fremkommet under
projektgruppens arbejde med at udvikle byggeriet, det er derfor ikke særskilt indregnet i projektets budget,
men forsøges indeholdt i økonomien.
Aalborg Kommunes tilgængelighedsrådgiver er præsenteret for rum-placering og fordeling. Hun vurderer
herudfra umiddelbart, at rumfordelingen kan fungere til målgruppen. Der vil inden det endelige udbud blive
gennemført tilgængelighedsaudit.
Økonomi:
Det indstillede dispositionsforslag (Bilag 1) overholder budgetmæssigt den økonomiske ramme for det
samlede projekt.
Grundkapitalindskuddet skal finansieres ved salg af grunden til nybyggeriet. Derudover er det aftalt, at en
eventuel merindtægt på salg af det eksisterende Syrenbakken ud over det som er indregnet i budgettet
også kan anvendes til at dække grundkapitalindskuddet.
Nedenstående foreløbige budget er udarbejdet på grundlag af dispositionsforslaget.
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Økonomi, boliger, i henhold til Skema A (rammebeløb 2017)
Samlet anskaffelsessum inkl. moms for alment boligareal
56,0 mio. kr.
2
Foreløbig gennemsnitlig leje pr. m
1.110 kr. pr. m2 årligt
2
Heraf udgør driftsudgifter pr. m
393 kr. pr. m2
Gennemsnitlig husleje pr. måned pr. bolig
Ca. 6.950 kr.
Økonomi, kommunale arealer (servicearealer og 4 aflastningsboliger):
Der er i budgettet afsat 27,8 mio. kr. til opførelsen af servicearealer, de 4 boliger til midlertidigt ophold.
Anskaffelsessum 4 boliger ekskl. moms
Anskaffelsessum servicearealer ekskl. moms
Kommunalt inventar til boligdel og servicedel + løftemoduler og sejl
Indfrielse af restgæld i nuværende bygninger
Afdrag til Landsbyggefonden
Flytteudgifter
Budgetsatte udgifter I alt

5,4 mio. kr.
11,6 mio. kr.
1,6 mio. kr.
8,1 mio. kr.
0,8 mio. kr.
0,3 mio. kr.
27,8 mio. kr.

Servicearealtilskud udgør 40.000 kr. pr. almene bolig
Salg af Syrenbakken, ekskl. ejendomsmæglersalær og salgsomk.
Budgetsatte indtægter
Kommunal restfinansiering ekskl. moms
Nettobeløb afsat i budget 2019-2022 overført fra 2017

1,3 mio. kr.
17,0 mio. kr.
18,3 mio. kr.
9,5 mio.kr.
27,8 mio. kr.

Kommunal byggesum ekskl. moms
2
Kommunal byggesum pr. m ekskl. moms

17,0 kr. mio. kr.
17.034 kr. pr. m2

Grundkapitalindskud 10%

5,7 mio. kr.

Beboerindskud 2%

1,2 mio. kr.

Tidsplan
Ved projektgruppens arbejde med at udvikle dispositionsforslaget måtte bygningsformen/volumenstudiet
ændres, fordi en mere samlet bygningskrop kræver færre personaleressourcer end den oprindeligt
skitserede. Dette har skubbet tidsplanen 2 måneder i forhold til indflytningstidspunktet. Det er
projektgruppens vurdering, at denne ændring er nødvendig, og By- og Landskabsforvaltningen stiller sig
positiv overfor ændringen.
Godkendelse af dispositionsforslag
Udarbejdelse udbudsmateriale
Udvælgelse af Totalentreprenør efter udbud med forhandling
Detailprojektering (For- og Hovedprojekt) samt Udførelse
Indflytning / Ibrugtagning

FL 04. juni 2019
ÆHU 12. juni 2019
April 2019 - juni 2019
Marts 2020
Marts 2020 - marts 2022
April 2022

Tidsplan for behandling af indstilling:
04.06.19
12.06.19

FL
Udvalg

2/2
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Bilag:
20190527_Syrenbakken _Dispositionsforslag_CFM
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Punkt 6.

Drøftelse af evaluering af byrådets arbejdsvilkår
2019-037077
Ældre- og handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalgets drøftelse rapport vedr.
evaluering af byrådets arbejdsvilkår.

Beslutning:
Udsat.
Per Clausen, Kristoffer Hjort Storm og Maja Torp var fraværende
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Sagsbeskrivelse
Fra den 11. februar 2019 til den 12. marts 2019 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt
byrådsmedlemmerne med henblik på blandt andet at evaluere antallet og længden af møderne samt den
oplevede forberedelsestid.
Resultaterne af evalueringen af byrådets arbejdsvilkår blev drøftet på byrådets orienteringsmøde den 29.
april 2019 - herunder eventuelle fremadrettede tiltag og indsatser.
Som opfølgning på undersøgelsen og drøftelserne i regi af byrådet, ønsker Ældre- og Handicapforvaltningen
at høre udvalgsmedlemmernes kommentarer og synspunkter til tilrettelæggelsen af udvalgsmøderne. Dette
med henblik på at imødekomme udvalgsmedlemmernes forventninger til rammerne for udvalgets arbejde.
I relation til arbejdet i Ældre- og Handicapudvalget finder en overvejende del af udvalgsmedlemmerne ifølge
rapporten:




At det nuværende antal møder i Ældre- og Handicapudvalget er passende. Dog oplever en del, at
der afholdes for mange møder
At de nuværende længer på møder i Ældre- og Handicapudvalget er passende. Dog oplever en del,
at længden på møderne er for kort
At der generelt er uoverensstemmelse med mødernes faktiske længde og mødeindkaldelsen via
outlook

Supplerende ønskes en forventningsafstemning i forhold til, om punkternes fordeling mellem
sagsbeskrivelse og bilag giver et tilstrækkeligt grundlag til at kunne træffe en beslutning.
Tidsplan:
ÆHU
ÆHU

22. maj 2019 – udsat
12. juni 2019
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Bilag:
Rapport vedr. evaluering af byrådets arbejdsvilkår
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Punkt 7.

Orientering om Design af Velfærd
2019-015436
Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalgets orientering status på Design
af Velfærd.

Beslutning:
Til orientering.
Per Clausen, Kristoffer Hjort Storm og Maja Torp var fraværende
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Sagsbeskrivelse

Designplan 2019-2022 blev besluttet som en del af budgetforliget for samme år. Formålet med projektet er at
støtte den fortsatte kulturforandring og -udvikling på handicapområdet. I de første måneder af projektet har
der bl.a. været fokus på, hvordan denne proces bedst gribes an.
Fra Designplan til Design af Velfærd
Fremadrettet kaldes projektet ”Design af Velfærd”. Projektet handler om at geare borgere, medarbejdere og
ledere til løbende og kontinuerligt at medvirke til at designe og nytænke fremtidens indsatser til og
samarbejdsstrukturer omkring mennesker med handicap. Dette kan ikke gøres med en plan, men derimod
ved at alle involverede løbende afprøver (prøvehandlinger) nye lovende tiltag – store som små, fortsætter
med de gode tiltag, der allerede er i gang, og justerer og tilpasser, hvor det skaber positiv værdi for borgerne
(og medarbejderne).
Sammenhæng
Design af Velfærd tager udgangspunkt i forvaltningens vision om at fremme borgernes mulighed for at leve
en selvstændig tilværelse – sammen med borgeren og dennes netværk. I projektet anvender vi derudover
design som metode, da det netop handler om at arbejde inddragende, kreativt og evaluerende. Design af
Velfærd skal på denne baggrund fremme det fælles mindset, tilgangen til borgerne – og til hinanden, hvor
der tages udgangspunkt i ressourcer og/eller (uopdagede) potentialer. Design af Velfærd udgør en ”paraply”
over hele handicapområdet, der sikrer sammenhæng og fællesskab for borgere og medarbejdere.
Prøvehandlinger som omdrejningspunkt
Prøvehandlinger er et nøglebegreb i Design af Velfærd, da det er gennem afprøvning af nye tiltag, vi lærer
nyt og udvikler os – både borgere og medarbejdere.
Gennem Design af Velfærd er hele handicapområdet – både udførere og myndighed – blevet opfordret til at
gå i gang med prøvehandlinger – store som små. Handicapområdet er stort, og det tager tid at nå helt ud i
alle ender. Nogle steder er man i fuld gang og har været det længe, andre steder er i gang med at
planlægge og andre steder igen er der brug for mere tid.
Eksempler på prøvehandlinger, som enten er igangsat eller på vej kan nævnes:
 Meningsfuld hverdagsbeskæftigelse på Tornhøjgaard
 Oprettelse af mobilkontorer på botilbud, sådan at myndighed fysisk er til stede, for at lette
sagsbehandlingstid og skabe sammenhæng mellem myndighed og udfører
 Afprøvning af CTI (Critical Time Intervention, en særlig metode til bostøtte) – Aalborg modellen,
intensiv bostøtte og videre i eget liv
 Samskabelse om cykelbane, unge på Sofiebo samarbejder med en børnehave
 ”Idræt og foreningsliv på botilbud”. Indsatsen har til formål at modvirke ensomhed og inaktivitet for
borgere
 Den meningsfulde forflytning – udvikling på tværs af fagcentre af indsatsen til borgere, der har behov
for forflytning. Hvordan er/kan forflytnings situationen opleves som en indsats, der skaber øget
livskvalitet og merværdi for både borgerne og medarbejderne?
Som eksemplerne viser er der tale om prøvehandlinger, der omfatter alle typer af målgrupper og tilbud.
Projekt Design af Velfærd følger og samler løbende op på erfaringerne fra prøvehandlingerne.
Yderligere tiltag på vej
Sidst i august har Design af Velfærd tilrettelagt et cafemøde for TRIOerne i hele handicapområdet, ligesom
projektet følger op på den antropologiske undersøgelse af dagtilbudsområdet, som er en del af MEP 2019
på handicapområdet.
Tidsplan
FL
Ældre- og Handicapudvalg
FMU
Handicaprådet

04.06.19
12.06.19
06.08.19
22.09.19
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Punkt 8.

Orientering om Regnskab 2018 for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi.
2019-014275
Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalgets orientering regnskab 2018 for
Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S.

Beslutning:
Til orientering.
Per Clausen, Kristoffer Hjort Storm og Maja Torp var fraværende
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Sagsbeskrivelse
Byrådet godkendte 16.04.2014 oprettelsen af et fælles hjælpemiddeldepot mellem Aalborg, Brønderslev og
Jammerbugt Kommuner. Depotet er etableret pr. 01.01.2015 som et interessentskab efter § 60 i lov om
kommunernes styrelse og er navngivet Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S med fysisk
placering på adressen Fåborgvej 15A, 9220 Aalborg Øst.
Regnskabet følger det kommunale regnskabsår og udarbejdes i overensstemmelse med reglerne for det
kommunale budget- og regnskabssystem. Regnskabet skal forelægges selskabets bestyrelse snarest muligt
efter regnskabsårets afslutning, dog senest d. 15. marts. Selskabets bestyrelse består af 10 medlemmer,
hvoraf Aalborg Kommune udpeger de 5. Der er født formandskab til Aalborg Kommune.
Regnskabsresultater
Regnskab 2018 udviste et overskud på kr. 622.704. Selskabet har i 2018 haft en besparelse på driftsudgifter
på grund af færre personaleomkostninger og større indtægt på akutte reparationer end budgetteret med.
Selskabet går derfor ud af 2018 med et samlet overskud. Revisionen har påtegnet regnskabet uden
bemærkninger.
Balancen viser en egenkapital på godt kr. 4,3 mio., som består af det tilbageværende overskud fra tidligere
år (inkl. 2018) på godt kr. 2,7 mio., værdien af anlægsaktiver (efter afskrivninger) på godt kr. 1,3 mio. samt
det oprindelige kapitalindskud fra de tre interessenter på kr. 275.000.
Interessenterne er jf. Interessentskabskontraktens afsnit 18 alene berettigede til at hæve en eventuel
overdækning på kapitalkontiene i forbindelse med regnskabsårets afslutning. Der er ikke foretaget en sådan
hævning i indeværende år.
Bestyrelsens beslutninger
Regnskab 2018 for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S er godkendt 01.03.2019 af selskabets
bestyrelse.
Selskabet står overfor at skulle udskifte deres IT-system, da der pt. bruges Care, som lukkes ned af KMD i
2020. Det er besluttet at overgå til KMD Nexus ASP Hjælpemidler fra februar 2020. Bestyrelsen besluttede i
forbindelse med godkendelsen af regnskabet, at det nye system i 2020 finansieres via selskabets
egenkapital. Der er her tale om et éngangsbeløb på kr. 1,37 mio. samt en månedlig ydelse på kr. 60.000 fra
april 2020, hvilket i alt giver en finansiering på kr. 1,9 mio. i 2020. Der vil fra 2021 skulle indregnes en
månedlig ydelse til KMD på kr. 60.000 i selskabets depotafgift, som opkræves af de tre kommuner til
selskabets drift.
Tidsplan
14.05.2019
22.05.2019
12.06.2019

FL
Ældre- og Handicapudvalget – udsat
Ældre- og Handicapudvalget
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Bilag:
Bilag 1 Regnskab 2018 for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi IS
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Punkt 9.

Eventuelt

9.1
Status visionsproces
Referat:
Udsat

9.2
Mødeplan 2019 for Ældre- og Handicapudvalget vedlagt.
Referat:
Til orientering

9.3
Invitation til Socialpolitisk Dialogforum den 12. august 2019
Referat:
Til orientering.

9.4
Status CURA
Referat
Til orientering

Beslutning:
Til orientering.
Per Clausen, Kristoffer Hjort Storm og Maja Torp var fraværende
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Bilag:
Mødeplan - Ældre- og Handicapudvalget - 2019
Invitation Socialpolitisk Dialogforum

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 12.06.2019
kl. 09.00

Side 27
2 afaf229

Ældre- og Handicapudvalget

Punkt 10.

Orientering fra rådmand og direktør

10.1
Status brandsikkerhed
Referat:
Til orientering

10.2
Orientering om driftstilskud på friplejehjem
Referat:
Til orientering

10.3
Affaldshåndtering
Referat:
Til orientering

10.4
Status Gug
Referat:
Til orientering

10.5
Status Tornhøjhaven
Referat:
Til orientering
Beslutning:
Til orientering.
Per Clausen, Kristoffer Hjort Storm og Maja Torp var fraværende
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Punkt 11.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen, Kristoffer Hjort Storm og Maja Torp var fraværende
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