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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Lasse Frimand Jensen deltog ikke i punktets behandling.
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Punkt 2.

Godkendelse af det videre forløb mod Skema B godkendelse vedr. Nyt Syrenbakken
med 32 boliger og 4 aflastningsboliger.
2019-008943
Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller at Ældre- og Handicapudvalget godkender
at det bedste tilbud viderebearbejdes med henblik på at opnå skema B godkendelse.
at "Nyt Syrenbakken revideret tilbud af 2020-05-11" og revideret tidsplan skal ligge til grund for den videre
bearbejdning og
at forhandlergruppen bemyndiges til at godkende justeringer inden udarbejdelse af skema B.

Under punktet deltager Michael Knudsen, Boligforeningen Himmerland, Anette Bilde Thoft, Fagcenter for
erhvervet hjerneskade og fysisk handicap, Marianne Hagbarth, AaK Bygninger og Martin Jürgensen, Ældreog Handicapforvaltningen.

Beslutning:
Godkendt.
Michael Knudsen, Anette Bilde Toft, Marianne Hagbarth og Martin Jürgensen deltog under punktets
behandling.
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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 tidligere være på dagsorden i Ældre- og Handicapudvalget:





16. august 2018
13. februar 2019
12. juni 2019
11. marts 2020

Placeringen af byggeriet.
Proces- og tidsplan, valg af ekstern bygherrerådgiver og boligselskab.
Udvalget godkendte at dispositionsforslag.
Udvalget blev orienteret om 4 indkomne tilbud.

Udvalget godkendte 12. juni 2019 at dispositionsforslag, udarbejdet af arkitektfirmaet C.F. Møller skulle
danne grundlag for udbud.
Boligselskabet Himmerland og Aalborg Kommune udbød 13. september 2019 det godkendte
dispositionsforslag i EU-udbud i totalentreprise, med 2 forhandlinger.
Efter prækvalifikation, hvor der indkom 14 anmodninger om deltagelse, udvalgtes 4 selskaber til at give
bud. Der indkom 3 endelige bud efter de 2 forhandlingsforløb.
Bedste bud er kommet fra Totalentreprenørfirmaet Arne Andersen, der har følgende rådgivere:
Arkitektfirmaet Friis & Moltke, Ingeniørfirmaet Viggo Madsen og Landskabsarkitektfirmaet By + Land. Disse
er udpeget af en enig forhandlergruppe bestående af udvalgte medlemmer af projektgruppen. De
gennemgående personer i forhandlergruppen, ud over boligselskabets deltagere, var Syrenbakkens
Botilbudsleder og Assisterende faglig leder, fra AKB´s Bygherrerådgiverteam deltog projektleder, teknisk
rådgiver og tilgængelighedsauditør.
Efter 1. forhandling blev det klart, at ikke alle ønsker ville blive opfyldt. Det udbudte dispositionsforslag kan
ikke bygges til budgettet. Forhandlergruppen præsenterede de væsentlige krav, der skulle imødekommes
og entreprenørerne kom med deres bedste bud på dette. Dette blev gentaget ved 2. forhandlingsrunde,
hvor entreprenørerne også erkendte at den aftalte økonomi (Maksimale rammebeløb for det støttede
byggeri 2020) skulle holdes. Fordelen ved denne udbudsform er netop, at man trykprøver arkitekternes
forslag i forhold til bygbarhed og økonomi.
I forhandlingsforløbet har man fundet en kvalitet som forhandlergruppen kan godkende, og denne kvalitet
kan holdes indenfor budgettet. Dette er præsenteret i bilag 1”Revideret tilbud 11. maj 2020”, hvor
entreprenørens arkitekter Friis og Moltke har givet skitser på projektets disponering.
Det er planen, at disse skitser sammen med forhandlergruppen vil blive bearbejdet til rigtige
projektforslagstegninger m.v., som vil imødekomme mere detaljerede krav.
Ændringer
Arne Andersens (AA) har valgt at vende bygningens adgang ned mod Astrupstien (mod sydøst). Her
etableres adgangsarealer og fælleshuset med café, træning og aktiviteter. Der vil også blive
udendørsopholdsmuligheder.
Samtidig har man ved at lægge disse lokaler ned i stueetagen opnået at bygningen skyder sig ind i den
12,7 m høje bakke i stedet for, som dispositionsforslaget at etablere to fulde etager midt på bakken med en
halv overetage ovenpå.
Denne øvelse gør, at der kan spares en del økonomi på udgravning og terrænmure. Samtidig giver
løsningen adgang til fællesarealerne og udendørs opholdsarealer umiddelbart ved ankomst. Der bliver fra
udgangen lettere adgang til Astrupstien. Den centrale gård bliver kun to etager høj i stedt for 2,5. Den vil
blive belagt med 70% belægning og 30% græsarter.
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De to fulde bolig-etager er drejet som bygningen, så de fælles boligarealer ligger over fælleshusarealerne,
funktionaliteten er bibeholdt og ikke ændret synderligt.
De 4 aflastningsboliger er blevet på størrelse med de øvrige boliger. Aflastningsboligerne er midlertidige
boliger – til kortere ophold. Ved at etablere dem samme størrelse som øvrige boliger giver det bygningen
en fleksibilitet. Der er dog større køkkener i disse boliger fordi de skal bruges til optræning.
Der bygges lidt flere m2 serviceareal. Her spiller målgruppen/plejen ind på arealbehovet. Således bliver det
samlede serviceareal, som budgetsat.
Det er valgt at etablere en affaldsskaktløsning med udkast 2 steder på hver etage i stedet for affaldssug.
Den udpegede forhandlergruppe har lagt vægt på at bevare hjemligheden i forhold til boligerne, men også
på organisering og arbejdsmiljø. Lydforhold er også prioriteret højt pga. målgruppen.
Der er truffet aftale om, at den nedsatte forhandlergruppe sammen med Arne Andersens arkitekt vil
bearbejde fællesarealerne, idet der ønskes en større rummelighed og transparens. Dette vil blive
præsenteret for projektgruppen 22. juni. Ældre- og Handicapudvalget vil altså på mødet 24. juni kunne få
forelagt projektgruppens holdning til projektændringerne og den reviderede stueplan.
Vedlagte Bilag 2 beskriver fravigelserne nøjere i forhold til det udbudte dispositionsforslag.
Indstilling
Det indstilles, at Arne Andersen gives til opgave at viderebearbejde deres projekt sammen med
forhandlergruppen med henblik på at opnå skema B godkendelse. Der vil i aftalen med Arne Andersen
blive taget forbehold for opnåelse af denne godkendelse.
Der er efter forhandling med By- og Landskabsforvaltningen indsendt dispensationsansøgning i forhold til
lokalplan 4-5-102 til opførelse af nyt boligbyggeri på ejendommen matr.nr. 23 o, Nr. Tranders, Aalborg
Jorder. Der søges om dispensation til bygningens størrelse og placering i forhold til det i lokalplanen
angivne byggefelt.
Økonomi
Det er forudsat, at økonomien kan holdes indenfor det godkendte budget.
Arealer (brutto):
Grundareal

6.000 m2

Samlet boligareal (boligprivat + boligfælles + fælleshus)

2.425 m2

Boligprivatareal pr. bolig i gennemsnit

45 m2

Bruttoboligareal er inkl. 20 m 2 boligfællesareal pr. bolig

65 m2

Fælleshusareal

345 m2

4 kommunale aflastningsboliger a´ 58,75 m2 (heraf 12,7 m2 fælles
boligareal), i alt

235 m2

Servicearealer

713 m2

Økonomi
Samlet anskaffelsessum inkl. moms for bolig- fælleshusareal

kr.

59.267.000
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4 aflastningsboliger a 59 m2 boligareal (inkl. 13 m3 fælles boligareal)

kr.

4.594.720

Servicearealer (713 m2)

kr.

13.940.576

Anskaffelsessum i alt kommunale arealer ekskl. moms

kr.

18.535.296

Tidsplan
I forbindelse med de indkomne tilbud blev det klart, at man ikke kunne præsentere en indstillet vinder pr.
marts 2020, sådan som oprindeligt planlagt.
Den reviderede tidsplan betyder, at indflytningen ændres fra juni 2022 til september 2022.
Godkendelse af Totalentreprenør

FL 16. juni 2020
ÆHU 24. juni 2020

Udvælgelse af Totalentreprenør efter udbud med forhandling

Juni 2020

Detailprojektering (For- og Hovedprojekt)

Juli 2020 - marts 2021

Skema B godkendelse

November 2020

Udførelse

Februar 2021 – medio september 2022

Indflytning / Ibrugtagning

Medio september 2022

Tidsplan for behandling af indstilling:
FL
16. juni 2020 – godkendelse af revideret tilbud af 11. maj 2020
ÆHU
24. juni 2020 – godkendelse af revideret tilbud af 11l maj 2020
BLU
5. november 2020 – godkendelse af skema B
Byråd
23. november 2020 – godkendelse af skema B
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Bilag:
Nyt Syrenbakken revideret tilbud af 2020-05-11
Fravigelser fra det udbudte dispositionsforslag
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Punkt 3.

Godkendelse af økonomirapport ultimo maj 2020
2020-004522
Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender Ældre- og
Handicapforvaltningens økonomirapport ultimo maj 2020.

Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Hermed fremsendes Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapportering pr ultimo maj 2020.
På grund af arbejdet med håndtering af covid-19, forventer Ældre- og Handicapforvaltningen et betydeligt
merforbrug. På nuværende tidspunkt er det svært at vurdere det samlede årsresultat for 2020. Det skyldes
situationen med covid-19, hvor både retningslinjer fra centralt hold og udviklingen i smittetrykket i høj grad
kan påvirke årsresultatet.
Generelt for Ældre- og Handicapforvaltningen gælder, at der i marts måned var et markant øget sygefravær
blandt personalet, der dog igen har normaliseret sig. Desuden betyder de nødvendige forholdsregler for at
hindre smittespredning på forvaltningens tilbud, at der må indsættes yderligere personaleressourcer. Der er
oprettet en intern kompetencebank således, at det sikres, at hjemsendte medarbejdere fra de tilbud, der pt
ikke er i drift, kan indgå som ekstra personaleressourcer for på den måde at holde merudgifterne nede. Men
der har været behov for yderligere personaleressourcer, herunder et øget vikarforbrug. Den samlede
økonomiske konsekvens afhænger af smittefrekvensen og dødeligheden som følge af covid-19 og
varigheden af situationen.
Forvaltningen forventer samlet set et merforbrug på ca. 41 mio. kr. i værste fald 62 mio. kr. Merforbruget er
fordelt med 5 - 42 mio. kr. på sektor Serviceydelser for ældre og 12-20 mio. kr. på sektor Tilbud for
mennesker med handicap. Ud af det forventede merforbrug kan størstedelen direkte tilskrives ekstra
omkostninger ifm covid-19. I forbindelse med økonomiaftalen for 2021, er det aftalt mellem Regeringen og
KL at kommunerne kompenseres for udgifterne til covid-19 i 2020. Ældre- og Handicapforvaltningen
forventer at forvaltningsområdet kompenseres for merudgifter relateret til covid-19 i 2020 herigennem.
Konkret modtages kompensationen via en ekstraordinær midtvejsregulering 1. september 2020.
Det bemærkes, at efterregulering vedr. demografi for 2020 afventer politisk behandling, og er dermed ikke
indregnet i nærværende økonomirapport.
På sektor serviceydelser for ældre forventes der et samlet merforbrug på 5 til 42 mio. kr. Merforbruget
vedrører primært Ældre- og Sundhedsafdelingen, som forventer et merforbrug i størrelsesordenen 17,5-38
mio. kr. Dette skyldes, at der har været opretholdt et øget beredskab som følge af situationen med covid-19
samt et markant forhøjet sygefravær i marts måned, der dog efterfølgende er normaliseret. Den direkte
merudgift forbundet med covid-19 har for marts-maj måned været ca. 10 mio. kr. Dertil kommer
budgetreduktioner vedr. budget 2020, som endnu ikke er fuldt udmøntet og økonomisk ubalance i
Plejeboligfunktionen fra efteråret 2019, som ikke har været mulig at håndtere i foråret grundet covid-19.
I Myndighedsafdelingen forventes et mindreforbrug på hjemmepleje og et merforbrug på træning. Aktiviteten
kan ændre sig i takt med udvikling af covid-19.
I Kvalitets- og Innovationsenheden og Administrationsafdelingen er de konkrete merudgifter vedr. ekstra
værnemidler og besøgsfaciliteter på plejehjem og botilbud foreløbigt placeret. I denne økonomirapportering
er der korrigeret for en forventet. Dertil kommer udgifter til etablering og indretning af 39 nye midlertidige
pladser. Etableringsudgifterne udgør ca. 1,5 mio. kr.
På sektor tilbud for mennesker med handicap forventes et merforbrug i serviceudgifter på 2-20 mio. kr.
I Myndighedsafdelingen er det primært af tilbud hos eksterne leverandører der er årsagen til merforbruget.
Aktuelt er der disponeret med et væsentligt merforbrug som bl.a. andet skyldes overangandssage hvor
borgere er tilkendt førtidspension og betalingsforpligtelsen dermed overgår fra Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen. I forbindelse med behandling af økonomirapporten udarbejdes et notat, der
nærmere belyser årsagerne til merforbruget set i sammenhæng med den demografiske udvikling, der er
forudsat i budgettet.
I Handicapafdelingen har håndteringen af covid-19 medført et øget personaleforbrug jf. den generelle
beskrivelse. Dette kan betyde et merforbrug på op til 5 mio. kr. på det aktivitetstyret område.
Den nye integration mellem Cura og afregningssystemet er under indfasing. Der er afregnet for første gang
ultimo maj 2020.
På ikke-Rammebelagte driftsudgifter har der de seneste år har der været mindreindtægter på statsrefusion
vedr. særligt dyre enkeltsager. Budgetrammen er uændret og der forventes derfor også i 2020
mindreindtægter på ca. 10 mio. kr. dels på grund af forvaltningens arbejde med at nedbringe udgifterne på
de dyreste sager og dels fordi refusionen bortfalder når borgere bliver 67 år.
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Anlægsprojekterne forløber generelt planmæssigt. Flere af de større anlægsprojekter er under opstart hvilket
afspejles af det lave forbrug. Tidsforskydninger i større projekter, herunder Behandlingscentret i Hammer
Bakker, kan give anledning til behov for overførsel af anlægsmidler fra 2020 til 2021 på 15-20 mio. kr. Det
bemærkes i forlængelse heraf at Behandlingscentret i Hammer Bakker er delvist lånefinansieret.
Tidsplan:
FL
Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget

16. juni 2020 (eftersendes)
24. juni 2020
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Bilag:
Økonomirapport_2020_ultimo_maj_2020_Udvalg

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 24.06.2020
kl. 08.30

Side 10
4 afaf431

Ældre- og Handicapudvalget

Punkt 4.

Orientering om Plan for og genåbning af Rehabiliteringscenter Aalborg og
Forebyggelses- og rehabiliteringscenter Ulsted
2020-040247
Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalgets orientering plan for genåbning
af Rehabiliteringscenter Aalborg og Forebyggelses- og rehabiliteringscenter Ulsted.

Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Ældre- og handicapforvaltningen har i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer under
Corona/COVID19-krisen i begrænset omfang lukket eller udsat en række af de indsatser og tilbud, som
forvaltningen omfatter.
Ældre- og Handicapforvaltningen følger nu den generelle genåbning af samfundet ved planlægning og
gennemførelse af en forsigtig og kontrolleret genåbning af de pågældende indsatser og tilbud. Dette gøres i
takt med de udmeldinger, som landets myndigheder beslutter og udstikker.
Beskrivelse af indsatsen
Rehabiliteringscentrene er grundlæggende bygget op over højskoletanken, hvilket vil sige, at det helt
grundlæggende for arbejdet er, at alt foregår i fællesskab og med tæt socialt samvær som grundstenen i
arbejdet. Det sociale samvær er i højsædet både i træningen, i madsituationerne og i alle øvrige aktiviteter
på centrene. Det er ikke muligt at arbejde rehabiliterende uden den psykosocial tilgang, hvor
rehabiliteringscentrene altså læner sig op ad tilgangen på landets højskoler.
Rehabiliteringscenter Aalborg i Mou har plads til 14 døgnkursister og 20 dagkursister, mens Forebyggelsesog rehabiliteringscenter Ulsted har plads til 6 døgnkursister og 16 dagkursister.
For begge centre gælder, at de tilbyder rehabiliteringsforløb. Der lægges individuelle planer for opholdet med
udgangspunkt i kursistens hverdag og kompetencer. Centrene er tværfaglige og selvfinansierende. Centret i
Mou er selvvisiterende, mens der visiteres til centret i Ulsted. Et ophold varer fra 2-12 uger, og er gratis for
kursisten.
Omfang af nedlukning
Rehabiliteringscenter Aalborg samt Forebyggelses- og rehabiliteringscenter Ulsted har været helt nedlukket
fra den 15. marts 2020.
Behov for genåbning
Genåbning af Rehabiliteringscenter Aalborg samt Forebyggelses- og rehabiliteringscenter Ulsted sker i
forlængelse af genåbningen af højskolerne under fase 3, men samtidig med fokus på anbefalinger til
højskolerne om, at elever/kursister som er i risikogruppe for udvikling af svær sygdom som følge af Covid19-infektion, ikke bør komme på højskole i en periode. Alle kursister på de to rehabiliteringscentre er i
risikogruppen for udvikling af svær sygdom som følge af Covid-19-infektion.
Tidsplan for genåbning
Rehabiliteringscenter Aalborg samt Forebyggelses- og rehabiliteringscenter Ulsted vil have mulighed for
genåbning for kursister i uge 31 2020.
Forud for genåbningen har centrene fokus på at tilrettelægge opholdene for kursisterne og diverse
aktiviteter, så der tages mest mulig højde for at minimere risikoen for smittespredning.
Før genåbning udarbejdes interne procedure for nye arbejdsgange på centrene i forhold til at imødekomme
sundhedsmyndighedernes krav. Medarbejderne er tilbage og der arbejdes i perioden op til centrenes
sommerferielukning den 5. juli 2020 med at udfærdige instrukser og vejledninger, herunder indsatsplaner,
actioncards samt kompetenceudvikling, så centrene kan åbne for modtagelse af kursister.
Rehabiliteringscentrene holder ferielukkede i uge 28-29-30.
Tiltag og forholdsregler for sikkerhed og hygiejne
Genåbningen af centrene finder sted indenfor rammerne af Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det vil
desuden blive sikret, at alle kursister (både ambulante og heldøgnskursister) bliver corona-testet, inden
opstart på centrene. Derudover genåbnes centrene med udgangspunkt i hygiejnesygeplejersken
anvisninger. Af disse anvisninger vil fremgå, hvilke forholdsregler, der skal implementeres og overholdes ved
genåbning, bl.a. med hensyn til håndhygiejne, afstandsregler og rengøring mv. Udendørsaktiviteter
tilstræbes så vidt det er muligt.
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Økonomi
Genåbningen af centrene vurderes at være forbundet med en vis merudgift til øget rengøring, som afholdes
indenfor rammen.
Inddragelse af MED-organisationen
PMU for Rehabiliteringscenter Aalborg blev hørt den 20. maj 2020 om de lokale planer for genåbning af
Rehabiliteringscenter Aalborg. Der er den 13. maj 2020 blevet afholdt TRIO-møde omkring
opmærksomhedspunkter ved genåbningen.
PMU for Forebyggelses- og rehabiliteringscenter Ulsted blev hørt den 19. maj 2020 om de lokale planer for
genåbning af Forebyggelses- og rehabiliteringscenter Ulsted. Der er den 18. maj 2020 blevet afholdt
TRIOmøde omkring opmærksomhedspunkter ved genåbningen.
Tidsplan
MED (PMU)
FL (godkendelse)
Ældre- og handicapudvalget (til orientering)

Ældre- og Handicapudvalget

Uge 21-22
16.06.20
24.06.20
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kl. 08.30
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Punkt 5.

Orientering om Plan for og genåbning af BorgerDigital
2020-037944
Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalgets orientering plan for
genoplukning.

Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Ældre- og handicapforvaltningen har i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer under
Corona/COVID19-krisen i begrænset omfang lukket eller udsat en række af de indsatser og tilbud, som
forvaltningen omfatter.
Ældre- og Handicapforvaltningen følger nu den generelle genåbning af samfundet ved planlægning og
gennemførelse af en forsigtig og kontrolleret genåbning af de pågældende indsatser og tilbud. Dette gøres i
takt med de udmeldinger, som landets myndigheder beslutter og udstikker.
Beskrivelse af indsatsen
BorgerDigital er et tilbud til borgere, om hjælp til IT hjælp og bl.a. NemID, Digital Post, Sundhed.dk,
indkaldelser fra sygehus mv. Tilbuddet er en væsentlig livline for særligt de borgere, som ikke har netværk
eller andre muligheder for hjælp. Den digitale hjælp udføres både i borgernes eget hjem, på aktivitets- og
dagtilbud og på plejehjem og botilbud. Derudover har enheden en række opgaver i forbindelse med
velfærdsteknologi-projekter i borgernes eget hjem, hvor medarbejderne opsætter udstyr, instruere
borgere/medarbejdere og yder support ved tekniske problemer.

Omfang af nedlukning
BorgerDigital har siden medio marts neddroslet sin aktivitet i relation til fysisk fremmøde og har i stedet
fungeret som en telefon-hotline, hvor borgerne har fået telefonisk hjælp i det omfang, det har været muligt. I
perioden har tilbuddet været suppleret af en yderligere Hotline i samarbejde med Seniorrådet og Ældre
Sagen, hvor borgere og pårørende har fået hjælp til videokommunikation (FaceTime) via bl.a iPad eller PC.
Behov for genåbning
Der er et påtrængende behov for, at borgerne igen kan modtage hjælp til IT ved BorgerDigitals fysiske
fremmøde i eget hjem. Telefonisk understøttelse er ikke en optimal løsning for de borgere, der ydes hjælp.
Endvidere er der i forbindelse med projekterne eLea og videokommunikation behov for, at medarbejderne
yder teknisk support i borgernes eget hjem.
Som et led i genåbningen af samfundet generelt genoptages det fysiske fremmøde for så vidt angår hjælp til
borgere i eget hjem. Fysisk fremmøde via aktivitets- og dagtilbud og på plejehjem og botilbud følger
kadencerne for genåbning på de enkelte lokaliteter.
Tidsplan for genåbning
BorgerDigital genåbner for fysisk fremmøde i borgerens egne hjem fra den 10. juni under kontrollerede
forhold og efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Fremmøde på aktivitets- og dagtilbud og på plejehjem og botilbud følger kadencerne for genåbning på og i
samråd med de enkelte lokaliteter.

Tiltag og forholdsregler for sikkerhed og hygiejne.
Den gradvise opjustering af BorgerDigital finder sted indenfor rammerne af Sundhedsstyrelsens
retningslinjer. Alle medarbejdere er orienteret om retningslinjer for god håndhygiejne samt
retningslinjerne om host og nys i ærmet samt begrænsning af fysisk kontakt.
Medarbejderne skal rengøre kontaktflader før og efter kontakt med borgere og bliver udstyret med håndsprit,
handsker og mundbind. Det sidste til situationer hvor afstand ikke kan opretholdes og hvor ansigt til ansigt
kontakt er nødvendig.
Derudover har medarbejderne ret til at afvise at hjælpe en borger, hvis borgeren udviser symptomer på
COVID-19.

Økonomi
Diverse værnemidler rekvireres via det fælles værnemiddelslager.
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Inddragelse af MED-organisationen
Medarbejderne er inddraget i planlægning og proces omkring genåbning af BorgerDigital. Derudover er
afdelingens arbejdsmiljørepræsentant involveret.
LMU DS/KIE orienteres skriftligt.

Tidsplan
LMU DS/KIE
FL (godkendelse)
Seniorrådet (orientering)
Ældre- og handicapudvalget (orientering)

Ældre- og Handicapudvalget

08.06.20
09.06.20
18.06.20
24.06.20

Møde den 24.06.2020
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Punkt 6.

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicaprådet
2020-015699
Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalgets orientering årsberetning om
magtanvendelse på handicapområdet i 2019.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
I henhold til § 15 i bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for
voksne, har kommunalbestyrelsen en forpligtigelse til at følge udviklingen i anvendelse af magt og andre
indgreb i den personlige frihed, for de borgere kommunen er ansvarlig for. Det er tillige et krav, at dette
sker i form af en årsberetning, der forelægges kommunalbestyrelsen.
Lovhjemlen for magtanvendelse findes i Servicelovens kap. 24, §§ 124a -129. Nedenstående figur giver en
oversigt over bestemmelserne vedrørende brugen af magt over for voksne på handicapområdet.
Oversigt over magtanvendelsesbestemmelser gældende i 2019:
§124a
Personkreds: varigt og betydeligt
nedsat psykisk funktionsevne

§ 125,1

§ 125,3

§ 126

§ 126a

§ 127

§ 128

§ 129

Alarm- og
Pejlesystemer

Særlige
døråbnere

Akut
fastholdelse
og føren

Fastholdelse i
hygiejnesituationer

Tilbageholdelse
i boligen

Stofseler

Optagelse i
botilbud uden
samtykke

Indberetninger om brug af magt i 2019
I 2019 blev der i alt indberettet 222 tilfælde af magtanvendelse over for voksne på handicapområdet i
Aalborg Kommune. Dette er et mindre fald i forhold til 2018, hvor der blev indberettet i alt 243 tilfælde af
magtanvendelse. Det kan dog være vanskeligt generelt at sammenligne tallene fra år til år, da antallet af
indberetninger det enkelte år vil være følsomt over for ændringer hos individuelle borgere med særlige
problematikker.
Ud af det samlede antal magtanvendelser, der er indberettet til Ældre- og Handicapforvaltningen, vedrører i
alt 178 af indberetningerne handicappede voksne i forvaltningens egne tilbud og 44 i eksterne tilbud. Af de
178 indberetninger fra forvaltningens egne tilbud, vedrører 80 af indberetningerne borgere fra andre
kommuner, for hvem Aalborg Kommune ikke er handlekommune.
Nedenstående tabel viser, hvorledes årets indberetninger fordeler sig på henholdsvis akut
magtanvendelse, forhåndsgodkendt magtanvendelse og forhåndsgodkendt magtflytning. Til sammenligning
fremgår tal for 2018 af parentes.
Tabel 1: Antal indberetninger for voksne handicappede, fordelt på type og placering
Placering\type

Akut
magtanvendelse

Forhåndsgodkendt
magtanvendelse

Forhåndsgodkendt
magtflytning

Total

Borgere med
ophold på
forvaltningens egne
tilbud

150 (148)

26 (41)*

2 (2)

178 (191)
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Heraf med anden
handlekommune
end Aalborg

80 (81)

0 (0)

0 (0)

80 (81)

Borgere med
ophold på eksterne
tilbud

44 (52)

0 (0)

0 (0)

44 (52)

194 (200)

26(41)

2 (2)

222 (243)

Total

* Det relative store fald fra 2018 til 2019 i antallet af forhåndsgodkendte magtanvendelser skyldes, at der i
2018 var særlige udfordringer i forbindelse med hygiejne på en konkret hjerneskadet borger, hvilket
personalet i 2019 har løst via en pædagogisk indsats samt hjælpemiddel, således at magt ikke længere er
nødvendigt.
Typer af magtanvendelse anvendt i 2019
Nedenstående tabel viser antal indberettede magtanvendelser for Aalborg Kommunes borgere (i både
egne og eksterne tilbud), fordelt på type. Tallene i parentes er for 2018.
Tabel 2: Antal indberetninger for voksne handicappede, fordelt på type
Type

Antal
2 (0)

§ 125, alarm og pejle
§ 126, fastholdelse og føren

81 (86)

§ 126a, hygiejne

21 (41)*

§ 127, tilbagehold i bolig

0 (0)

§ 128, stofsele

1 (2)

§ 129, flytning uden samtykke

2 (2)

Uden for Serviceloven, herunder nødret/nødværge
Total

19 (31)
126 (162)

*Se note til tabel 1.
Særligt om akutte magtanvendelser på handicapområdet
Af de i alt 150 indberetninger af akutte magtanvendelser i forvaltningens egne tilbud omhandler 133 tilfælde
akut magtanvendelse efter Servicelovens § 126 (fastholdelse og føren), mens 10 tilfælde af de
indberettede magtanvendelser vedrører Servicelovens øvrige bestemmelser og 7 tilfælde er uden for
servicelovens regler om magtanvendelse (bl.a. nødværge/nødret).
Det er de enkelte medarbejdere på handicapområdets tilbud, der i en konkret situation træffer afgørelse om
akut magtanvendelse. Da der er tale om en akut opstået situation, kan der ikke gives
forhåndsgodkendelse.
Disse indberetninger om akut magtanvendelse på Handicapafdelingens tilbud fordeler sig på fagcentrene
som vist i tabel 3. Til sammenligning fremgår tal for 2018 af parentes.
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Tabel 3: Akutte magtanvendelser i Handicapafdelingens tilbud (inkl. borgere med anden
handlekommune)
§ 126, akut
fastholdelse
og føren

Øvrige ikke
forhåndsgodkendte
magtanvendelser
(125, 126a, 127, 128)

70 (71)

4 (0)

3 (1)

77 (72)

Fagcenter for
erhvervet
hjerneskade og fysisk
handicappede

5 (4)

2 (15)*

1 (1)

8 (20)

Fagcenter for
Socialpsykiatri

5 (3)

0 (0)

1 (0)

6 (3)

Fagcenter for
Særlige tilbud

35 (32)

2 (2)

0 (0)

37 (34)

Fagcenter for
Livskraft
(Udviklingshæmmede
og Døve)

18 (15)

2 (2)

2 (2)

22 (19)

133 (125)

10 (19)

7 (4)

150 (148)

Fagcenter

Fagcenter for
Autisme og ADHD

Total

Andre
magtanvendelser
uden for
Servicelovens
bestemmelser om
magt, herunder
nødret/nødværge

Total

*Det markante fald af tilfælde af ikke forhåndsgodkendt magt skyldes, at der i 2018 var en særlig
problematik vedrørende bleskift på en konkret borger, hvor mulighederne for udstedelse af
forhåndsgodkendelse efter den gældende lovgivning var udtømte. Den gældende lovgivning i 2019 gav
mulighed for maksimalt to forhåndsgodkendelser til magtanvendelse i hygiejnesituation af hver 3 måneders
varighed.
Det ses af tabellen, at Fagcenter for Autisme og ADHD samlet set står for 51% af indberetningerne
vedrørende forvaltningens egne tilbud i 2019. Forklaringen herpå er, at en meget stor andel af borgerne i
dette fagcenter har en væsentligt nedsat psykisk funktionsevne, der kan medføre en meget fysisk udadreagerende adfærd. Til sammenligning stod Fagcenter for Autisme og ADHD for i alt 49% af
indberetningerne vedrørende forvaltningens egne tilbud i 2018.
Der kan konstateres, at fordelingen af de udførte magtanvendelse i 2019 ikke afviger væsentligt fra 2018.
Indberetninger om forhåndsgodkendte magtanvendelser i 2019.
Det er borgers sagsbehandler i Myndighedsafdelingen/handlekommunen, der træffer afgørelse om en
eventuel forhåndsgodkendelse til brug af magt. Forhåndsgodkendte magtanvendelser skal indberettes på
særligt skema første gang forhåndsgodkendelse tages i brug og efterfølgende kun i tilfælde, hvor borgeren
modsætter sig den pågældende foranstaltning, og den derfor gennemtvinges med magt (fx fastholdelse
ved bleskift mod borgerens protester). Således vil der oftest ske flere indberetninger på én
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forhåndsgodkendelse, særligt i forbindelse med forhåndsgodkendelse til brug af magt i hygiejnesituationer.
Det kan ligeledes forekomme, at en forhåndsgodkendelse aldrig tages i brug, idet personalet lykkedes med
at motivere borgeren til at medvirke frivilligt, hvorfor magt således undgås.
Aalborg Kommune har i 2019 samlet set givet 7 forhåndsgodkendelser til brug af magt. Til sammenligning
blev der i 2018 givet i alt 5 forhåndsgodkendelser til brug af magt.
Der er indberettet i alt 45 tilfælde af magtanvendelser i forbindelse med de 7 eksisterende
forhåndsgodkendelser til brug af magt.
Nedenstående tabel viser, hvorledes indberetningerne om forhåndsgodkendt magtanvendelse fordeler sig i
forhold til typen af magtanvendelse, antal indberetninger og antal forhåndsgodkendelser. Tallene for 2018
fremgår af parentes.
Tabel 4: Indberetninger om forhåndsgodkendte magtanvendelser
Paragrafområde

§ 125, personlig alarm og
pejlesystem

Antal indberetninger

Antal
forhåndsgodkendelser

2 (0)

2 (0)

20 (41)

1 (1)

§ 127, tilbageholdelse i boligen

0 (0)

0 (0)

§ 128, brug af stofsele/blødt bælte for
at forhindre fald

2* (2)

2 (2)

§ 129, flytning uden samtykke

2 (2)

2 (2)

26 (45)

7 (5)

§ 126a, fastholdelse i
hygiejnesituationer

Total

(*Der er givet i alt to forhåndsgodkendelser til brug af stofsele/blødt bælte i 2019. Af tabel 2 fremgår det
imidlertid, at det alene er indkommet en enkelt indberetning vedrørende brug af stofsele/blødt bælte. Dette
skyldes, at der i 2019 er bevilget forhåndsgodkendelse til brug af stofsele/blødt bælte til en borger, hvor det
dog efterfølgende viste sig, at der ikke blev behov for anvendelse af stofsele/blødt bælte).
Antal borgere
Det samlede antal indberetninger om brug af magt i 2019 vedrører i alt 57 borgere. Det er et lille fald set i
forhold til året før, hvor i alt 61 borgere var udsat for magtanvendelse.
Indsats på magtområdet
Der er generelt stort fokus på, at man altid skal forsøge at opnå borgers frivillige medvirken til den
nødvendige foranstaltning, inden der gribes til anvendelse af magt, ligesom der er fokus på, at
magtanvendelse altid skal ske så skånsomt og kortvarigt som muligt.
I starten af 2019 blev der afviklet undervisning i magtanvendelse i alle fagcentre på handicapområdet.
I efteråret 2019 har magtanvendelsesområdet været genstand for særlig fokus, idet Aalborg Kommunes
interne instrukser om magtanvendelse har været genstand for en gennemgribende revision med henblik på
at forberede ikrafttrædelse af de nye regler på magtanvendelsesområdet. De nye regler trådte i kraft den 1.
januar 2020. Idet den nye lovgivning på området indeholdt væsentlige ændringer, valgte Aalborg Kommune
at udskyde den sædvanlige undervisning, som skulle have fundet sted i efteråret 2019. Denne
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undervisning af medarbejdere i fagcentre på handicapområdet er således gennemført i januar, februar og
marts 2020.
De nye interne instrukser om magtanvendelse er tilgængelige på internettet på adressen
http://instrukser.aalborg.dk.
Tidsplan
FL
Udvalg
Forvaltnings-Med
Seniorråd
Handicapråd

16.06.2020
24.06.2020
10.08.2020
20.08.2020
27.08.2020
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Punkt 7.

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på ældreområdet
2020-015699
Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalgets orientering årsberetning om
magtanvendelse på ældreområdet i 2019.

Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
I henhold til § 15 i bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for
voksne, har kommunalbestyrelsen en forpligtigelse til at følge udviklingen i anvendelse af magt og andre
indgreb i den personlige frihed, for de borgere kommunen er ansvarlig for. Det er tillige et krav, at dette
sker i form af en årsberetning, der forelægges kommunalbestyrelsen.
Lovhjemlen for magtanvendelse findes i Servicelovens kap. 24, §§ 124a -129. Nedenstående figur giver en
oversigt over bestemmelserne vedrørende brugen af magt over for voksne på handicapområdet.
Oversigt over magtanvendelsesbestemmelser gældende i 2019:
§124a
Personkreds: varigt og betydeligt
nedsat psykisk funktionsevne

§ 125,1
Alarm- og
Pejlesystemer

§ 125,3

§ 126

§ 126a

§ 127

§ 128

§ 129

Særlige
døråbnere

Akut
fastholdelse
og føren

Fastholdelse i
hygiejnesituationer

Tilbageholdelse
i boligen

Stofseler

Optagelse i
botilbud uden
samtykke

Indberetninger om brug af magt i 2019
Antallet af magtanvendelsesforanstaltninger på ældreområdet er i 2019 faldet en del i forhold til 2018. I
2018 blev der således indberettet i alt 248 tilfælde af magtanvendelse over for voksne på ældreområdet i
Aalborg Kommune, mens det tilsvarende tal for 2019 er på 182.
En sammenligning af tallene fra år til år vil dog sjældent være relevant, idet antallet af indberetninger det
enkelte år altid vil være følsomt over for ændringer hos individuelle borgere med særlige problematikker.
Det er således ikke ualmindeligt, at behovet for iværksættelse af magtanvendelse kan svinge markant i
perioder, og der kan derfor opleves store udsving i antallet af magtanvendelsesindberetninger fra år til år.
Den primære årsag til faldet i antallet af magtanvendelser fra 2018 til 2019 er da også, at der i 2018 var to
konkrete borgere på ældreområdet, som grundet deres demensdiagnoser, ikke ønskede at modtage hjælp
til personlig hygiejne i form af bleskift. Der er ikke længere aktuelle problematikker vedrørende disse to
konkrete borgere.
Nedenstående tabel viser, hvorledes årets indberetninger fordeler sig på henholdsvis akut
magtanvendelse, forhåndsgodkendt magtanvendelse og forhåndsgodkendt magtflytning. Til sammenligning
fremgår tal for 2018 af parentes.
Tabel 1: Antal indberetninger for borgere på ældreområdet fordelt på type
Placering\type

Akut
magtanvendelse

Forhåndsgodkendt
magtanvendelse

Forhåndsgodkendt
flytning

Total

70 (87)

77 (130)*

35 (31)

182 (248)

Total

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 24.06.2020
kl. 08.30

Side 24
2 afaf531

Ældre- og Handicapudvalget

*Det markante fald skyldes føromtalte borgere med særlige problematikker, hvor den ene borger ikke
længere er bosiddende på plejehjem i Aalborg Kommune, mens der er fundet en løsning for den anden
borger, der minimerer magt i forbindelse med bleskift.
Antallet af forhåndsgodkendte indberetninger er faldet fra 130 tilfælde i 2018 til 77 tilfælde i 2019. Dette fald
skal ses i lyset af, at hele 71 indberetninger fra 2018 vedrørte de to konkrete borgere med særlige
problematikker, som er omtalt ovenfor.
Samtidig er antallet af akutte magtanvendelser faldet fra 87 tilfælde i 2018 til 70 tilfælde i 2019. Dette
skyldes primært, at der i 2018 var en række magtanvendelser i hygiejnesituationer, som måtte medtages i
statistikken som akutte magtanvendelser, fordi den daværende lovgivnings udstedelse af
forhåndsgodkendelse til magtanvendelse i hygiejnesituationer var udtømte. (Efter den dagældende
lovgivning kunne der alene bevilges op til to forhåndsgodkendelser til magtanvendelse i hygiejnesituation af
hver 3 måneders varighed).
Typer af magtanvendelse anvendt i 2019
Nedenstående tabel viser, hvorledes de i alt 182 indberetninger for 2019 fordeler sig på de enkelte
paragraffer på magtområdet. Til sammenligning fremgår tal for 2018 af parentes.
Tabel 2: Antal indberettede magtanvendelser fordelt på type
Type
Antal
0 (0)*

§ 125, alarm og pejle

43 (28)

§ 126, fastholdelse og føren

70 (126)**

§ 126a, hygiejne
§ 127, tilbagehold i bolig

0 (0)

§ 128, stofsele

7 (4)

§ 129, flytning uden samtykke

35 (31)

Uden for Serviceloven, herunder nødret/nødværge

27 (59)

Total

182 (248)

*Det skal bemærkes, at servicelovens § 125 stk. 2 giver mulighed for at anvende alarm- og pejlesystemer
uden forudgående ansøgning om forhåndsgodkendelse og uden deraf følgende indberetningspligt, såfremt
anvendelse sker hos personer med en erhvervet fremadskridende mental svækkelse, og såfremt de
pågældende personer ikke i ord eller handling modsætter sig brugen af alarm- og pejlesystemet. Personer
med en demensdiagnose falder inden for kategorien af personer med en erhvervet fremadskridende
mental svækkelse. Begrebet alarm og pejlesystemer dækker bl.a. over GPS-trackere og
ringemåtter/trædemåtter. Selvom antallet i tabel 2’s første række er angivet til 0, er det dermed ikke udtryk
for, at der i 2018 og 2019 ikke har været anvendt alarm- og pejlesystemet på ældreområdet i Aalborg
Kommune.
**Se note * under tabel 1.

Plejehjem med mange demenspladser tegner sig for en stor andel af det samlede antal indberetninger om
brug af magt. Dette skyldes, at borgere med en demensdiagnose ofte har større tendens til at være fysisk
udadreagerende over for medarbejdere og øvrige beboere. Ligeledes er demente borgere oftere uden
erkendelse af deres behov for hjælp til personlig hygiejne, hvorfor disse borgere af og til protesterer, når
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personalet forsøger at hjælpe med bleskift mv. Anvendelse af magt for at gennemtvinge hjælp til personlig
hygiejne må og skal altid være sidste udvej, men i de tilfælde, hvor personalet ikke kan få lov til at hjælpe
borgere med den mest nødvendige personlige hygiejne, på trods af flere forsøg på socialpædagogiske
tiltag, kan magtanvendelse blive nødvendigt af hensyn til varetagelse af omsorgspligten.
Tilfælde af magtanvendelse, som falder uden for servicelovens område, dækker bl.a. over
magtanvendelser i hygiejnesituationer, hvor forhåndsgodkendelsen er udløbet, og der ikke
lovgivningsmæssigt var mulighed for at indhente ny forhåndsgodkendelse efter den gældende lovgivning i
2019, samt de tilfælde, hvor personalet, pga. manglende livstegn og deraf følgende bekymring for en
borger, trængte ind i en borgers bolig uden borgerens forudgående samtykke.
Indberetninger om forhåndsgodkendte magtanvendelser
Det er borgers sagsbehandler i Myndighedsafdelingen/handlekommunen, der træffer afgørelse om at give
en forhåndsgodkendelse til brug af magt. Forhåndsgodkendte magtanvendelser skal indberettes på særligt
skema første gang forhåndsgodkendelse tages i brug, og herefter skal der alene ske indberetning i de
tilfælde, hvor borgeren modsætter sig den pågældende foranstaltning, og den derfor gennemtvinges med
magt (fx fastholdelse ved bleskift, under borgerens protest). Således kan der ske flere indberetninger på én
forhåndsgodkendelse, ligesom der kan være tilfælde, hvor det alligevel ikke har været nødvendigt at gøre
brug af en forhåndsgodkendelse.
Aalborg Kommune har i 2019 samlet set givet 53 forhåndsgodkendelser til brug af magt (inkluderet i dette
tal er 35 magtflytninger). Til sammenligning blev der i 2018 givet i alt 44 forhåndsgodkendelser til brug af
magt. (inkluderet i dette tal var 31 magtflytninger).
Der er, jf. også tabel 1, indberettet i alt 112 udførte forhåndsgodkendte magtanvendelser/magtflytninger i
forbindelse med de 53 eksisterende forhåndsgodkendelser til brug af magt.
Nedenstående tabel viser, hvorledes indberetningerne om forhåndsgodkendt magtanvendelse fordeler sig i
forhold til paragraf, antal indberetninger og antal forhåndsgodkendelser. (Tallene for 2018 fremgår af
parentes).
Tabel 3, indberetninger om forhåndsgodkendte magtanvendelser
Type

Antal indberetninger

Antal forhåndsgodkendelser

§ 125, personlig alarm og pejlesystem

0 (0)*

0 (0)*

§ 126a, fastholdelse i
hygiejnesituationer

70 (126)

15 (9)

§ 127, tilbageholdelse i boligen

0 (0)

0 (0)

§ 128, brug af stofbælte for at
forhindre fald

7 (4)

3** (4)

§ 129, flytning uden samtykke

35 (31)

35 (31)

Total

112 (161)

53 (44)

*Se note markeret med * under tabel 2.
**Der er i 2019 givet forhåndsgodkendelse til brug af stofsele/blødt bælte vedrørende i alt 3 borgere med
henblik på at forebygge fald fra kørestol. I 2 af disse tilfælde er der, i overensstemmelse med lovgivningen,
alene sket indberetning ved ibrugtagning af selen. I disse to tilfælde blev det således alligevel ikke
nødvendigt at anvende magt, idet de pågældende to borgere ikke modsatte sig brug af selen. For så vidt
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angår den tredje borger, så er der sket indberetning ved ibrugtagning af selen, og derudover er der
indberettet 4 tilfælde, hvor borgeren har modsat sig brug af selen. I alle fire tilfælde har personalet
efterfølgende haft succes med at få borgeren til at acceptere selen. Stofsele/blødt bælte anvendes alene
som magtmiddel i de tilfælde, hvor borgeren, i tilfælde af fald fra kørestolen, vil udsætte sig selv for risiko
for at lide væsentlig personskade.
Antal borgere
Det samlede antal indberetninger om brug af magt i 2019 vedrører i alt 71 borgere, hvilket er et lille fald
sammenlignet med 2018, hvor i alt 79 borgere var udsat for magtanvendelse.
Indsatsen på magtområdet
Der blev i foråret 2019 afholdt internt kursus i reglerne om magtanvendelse. Deltagelse i dette kursus er
obligatorisk for alle nye ledere, men andre medarbejdere har også mulighed for at tilmelde sig kurset.
Gennemgangen af de juridiske rammer for anvendelse af magt blev suppleret med undervisning af
demenssygeplejerske i forebyggelse af magtanvendelse. Der er generelt stort fokus på, at man altid skal
forsøge at opnå borgers frivillige medvirken til den nødvendige foranstaltning, inden der gribes til
anvendelse af magt, ligesom der er fokus på, at magtanvendelse altid skal ske så skånsomt og kortvarigt
som muligt.
I efteråret 2019 har magtanvendelsesområdet været genstand for særlig fokus, idet Aalborg Kommunes
interne instrukser om magtanvendelse har været genstand for en gennemgribende revision med henblik på
at forberede ikrafttrædelse af de nye regler på magtanvendelsesområdet. De nye regler trådte i kraft den 1.
januar 2020. Idet den nye lovgivning på området indeholdt væsentlige ændringer, valgte Aalborg Kommune
at udskyde den sædvanlige undervisning, som skulle have fundet sted i efteråret 2019, således at denne
undervisning i stedet blev gennemført i januar og februar 2020.
De nye interne instrukser om magtanvendelse er tilgængelige på internettet på adressen
http://instrukser.aalborg.dk.
Tidsplan
FL
Udvalg
Forvaltnings-Med
Seniorråd
Handicapråd

16.06.2020
24.06.2020
10.08.2020
20.08.2020
27.08.2020
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Punkt 8.

Eventuelt

8.1
Mødeplan 2020 for Ældre- og Handicapudvalget vedlagt.

8.2
Orientering fra møde i Handicaprådet 18.06.20

Beslutning:
Til orientering.
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Bilag:
Mødeplan - Ældre- og Handicapudvalget - 2020.docx
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Punkt 9.

Orientering fra rådmand og direktør

9.1
Orientering/opfølgning på budget 2021, jf. udsendt notat "Opsamling fra Ældre- og Handicapudvalgets
seminar".
Drøftet.

9.2
Status vedr. COVID-19
Orientering om status på driften.
Orientering om “sommerpakke for ældre og botilbud” - aktiviteter over sommeren.
Orientering om status for værnemidler, national fælleslager (Kommunalt Værnemiddel-Indkøb (KViK)).
og oprettelse af fælles værnemiddelslager i Aalborg Kommune.
Orientering om ændring i besøgsrestriktioner på botilbud pr. 24. juni 2020.
Orientering om strategi for test af vikaransatte og borgere ved indflytning og dagophold.
Orientering om proces for erfaringsopsamling i Ældre- og Handicapforvaltningen.
Status for genåbning af aktivitetscentre/tilbud med lokalitet på plejehjem.

9.3
Orientering vedr. artikel i Nordjyske om Tornhøjhaven

Beslutning:
Til orientering.
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Punkt 10.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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