Ældre- og Handicapudvalget

Punkt 3.

Godkendelse af ændret beslutning for delvis samdrift af botilbud og plejehjem
2019-038898
Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalgets godkendelse, at den planlagte
samdrift af nattevagtsdækningen på botilbuddet Firkløveret og plejehjemmet Solsidecentret opgives, da de
forudsatte samdriftsfordele ikke er til stede.

Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019-2022 bevilgede Aalborg Byråd midler til at opføre en
forbindelsesgang mellem botilbuddet Firkløveret (Handicapafdelingen) og Solsidecentret (Ældreafdelingen)
således at tilbuddene delvis kunne samdriftes og en nattevagtsstilling nedlægges.
Botilbuddet Firkløveret ligger i Nibe og indeholder 6 boliger til borgere med en erhvervet hjerneskade og
andre neurologiske funktionsnedsættelser. Beboerne er 54 – 66 år gamle. Flertallet har boet i Firkløveret
siden 2007. Botilbuddet er umiddelbar nabo til plejehjemmet Solsidecentret, hvor en del beboere ligeledes
har neurologiske funktionsnedsættelser og en erhvervet hjerneskade (typisk demens). Det blev derfor
vurderet, at der var sammenfald mellem beboernes behov på Firkløveret og Solsidecentret og dermed også,
at der lå et driftsrationale i delvist at samdrifte tilbuddene (nattevagtsdækningen). Det estimerede
driftsrationale indgik som en del af Ældre- og Handicapforvaltningens moderniserings- og
effektiviseringsprogram for 2019-2022.
Dog har det vist sig, at en deling af nattevagter tilbuddene imellem, ikke vil være hensigtsmæssig. Således
har en tilbundsgående undersøgelse peget på, at det ikke vil være fuldt forsvarligt med en samdrift af
nattevagtsdækningen. Det hænger sammen med de fysiske afstande og generelt den bygningsmæssige
indretning, der gør, at en delt nattevagt vil få vanskeligt ved at reagere hurtigt nok på behovene i et
sammenlagt tilbud.
Den forudsatte besparelse i Ældre- og Handicapforvaltningens moderniserings- og effektiviseringsprogram
2019-2022 lader sig således ikke realisere ved etableringen en forbindelsesgang de to tilbud imellem.
Betydning for beboerne
Botilbuddet Firkløveret drives videre som en del af Handicapafdelingen med egen nattevagt.
Betydning for medarbejderne
Medarbejderne vil fortsat være tilknyttet nuværende ledelsesfelt i Handicapafdelingen. Der nedlægges ikke
en nattevagtsstilling.
Økonomi
Afledt af forslaget om en delvis samdrift de to tilbud imellem, indgik der en varig driftsbesparelse på 0,8 mio.
kr. i Ældre- og handicapforvaltningens moderniserings- og effektiviseringsprogram 2019-2022. Besparelsen
er effektueret ved en tilsvarende reduktion af Myndighedsafdelingens budget til internt køb af pladser.
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