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1.

Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser LUKKET SAG

Lukket sag
Sagsnr.:
13/24361
Sagsansvarlig: mas.sf
Fraværende: Camilla Schwalbe
Afbud:
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2.

3 sager fra Handicap & Psykiatricenter jævnfør
kompetencedelegationsreglerne - LUKKET SAG

Lukket sag
Sagsnr.:
13/24361
Sagsansvarlig: mas.sf
Fraværende: Camilla Schwalbe
Afbud:
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3.

Personsag. Magtanvendelse jf. Lov om Social Service § 129,
stk. 1 - LUKKET SAG

Lukket sag
Sagsnr.:
13/25829
Sagsansvarlig: ejo.sf
Fraværende: Camilla Schwalbe
Afbud:
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4.

Meddelelser

Åben sag
Sagsnr.:
13/24361
Sagsansvarlig: mas.sf
Fraværende: Camilla Schwalbe
Afbud:

RESUMÉ
Orientering, information og referater til udvalget.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
a) Almindelig orientering
b) Referat fra Handicaprådetsmøde den 5.9.2013
c) Referat fra Seniorrådetsmøde den 13.8.2013
d) Takkebrev fra borger
e) Tilbagemelding fra SOSU underviser om ”praktik” på Plejehjemmet Ugandavej

INDSTILLING
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget
- at udvalget tager punkterne til efterretning.

BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Referat fra Handicaprådetsmøde den 5.9.2013
2 Åben Referat fra Seniorrådsmøde den 13.8.13
3 Åben Ros til ergoterapeuterne
4 Åben Tilbagemelding fra SOSU underviser om "praktik ophold" på
Plejehjemmet Ugandavej

1947098/13
1943350/13
1934166/13
1948303/13

BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 07-10-2013
Tiltrådt.
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5.

Værested - udsatte voksne

Åben sag
Sagsnr.:
13/1655
Sagsansvarlig: sbo.sf
Fraværende: Camilla Schwalbe
Afbud:

RESUMÉ
Den 29. maj besluttede økonomiudvalget at det kommende værested skulle drives af
frivillige, med et driftstilskud fra Kommunen. Økonomiudvalget bemyndigede samtidig
forvaltningen til at optage forhandling med Røde Kors Hovedstaden om drift af værested i
Tårnby Kommune.
Der forelægger nu Røde Kors Hovedstadens udkast til målgruppe beskrivelse og forslag
til vedtægter og ramme for værestedet. Der skal træffes beslutning om at godkende
Røde Kors Hovedstaden til at drive værestedet.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Værestedet vil i udgangspunktet have en bred målgruppe. Overordnet er der tale om
socialt udsatte mennesker. Målgruppen er typisk mennesker, som har svært ved at
orientere sig i og benytte foreningstilbuddene i Tårnby Kommune. Deres venskablige og
familiære netværk er ofte svækket, og de oplever som følge heraf ensomhed og social
isolation.
Værestedet skal være et fristed for de af Tårnbys borgere, der ikke almindeligvis er
aktive i foreningslivet, men som gerne vil deltage i tilbud, hvor mennesker med samme
problemstillinger færdes. Derfor skal værestedet ikke kun være et værested, men også
et ”gøre” og ”lære” sted. Værestedet skal tilbyde mange forskelligartede tilbud til
målgruppen. Da målgruppen er ganske bred, er det meget vigtigt, at de aktiviteter som
vil ske i og omkring værestedet, afspejler dette. Der vil derfor blive udbudt aktiviteter,
som fx taler mest til en yngre målgruppe, og andre som tiltaler mere en moden
målgruppe. Dette er afgørende for at skabe et sted, hvor de enkelte føler, at der er
aktiviteter og andre mennesker, som er på bølgelængde med deres egen situation og
interesser. Værestedet vil selvfølgelig også have tilbud, som er målrettet at bringe fx
ældre og yngre borgere sammen.
Eksempler på aktiviteter kunne være:
· Biografklub
· Mad aften, hvor deltagerne laver mad til hinanden
· Sportsaktiviteter
· Musik- og sangundervisning
· Samtale café og hygge (åbent om dagen og om aftenen på skiftende dage)
· Weekend- og hverdagsture ud af huset (kulturelle, sociale, ud i naturen)
· Foredrag og debataftener
· Gå- og cykelture i lokalområdet
Der oprettes en bestyrelse for værestedet. Bestyrelsens opgave vil være at give input og
feedback om udvikling og drift af værestedet. Den daglige ledelse skal sørge for at
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underrette bestyrelsen om værestedets resultater og aktiviteter. Bestyrelsen vil have
personaleansvaret for den lønnede ledelse. Dermed vil den lønnede ledelse på
værestedet, referere til bestyrelsen. Det vil være bestyrelsen, der rekrutterer den daglige
ledelse. Bestyrelsen vil også have driftsansvaret for værestedet. Bestyrelsen refererer til
Røde Kors Hovedstaden.
De frivillige organiseres som i alle Røde Kors aktiviteter, med en frivillig ledelse for hvert
aktivitetsfelt. Alle frivillige er forankret i Røde Kors og underlagt Røde Kors politik og
retningslinjer for frivillige. Røde Kors politik og retningslinjer skal understøtte, at de
frivillige har klare rammer for deres arbejde og kender til forventninger til dem som
frivillige.
Den daglige ledelse er ansvarlig for udviklingen og driften af værestedet.
Værestedet vil være uafhængigt af særlige interesser og vil udelukkende være drevet ud
fra ønsket om at afhjælpe behov hos målgruppen.
For at sikre at værestedet vil kunne tilbyde aktiviteter med langsigtede målsætninger og
sikre solid lokal forankring, ønskes der en tilkendegivelse fra Tårnby kommune om et
driftstilskud for de næste 4-5 år. Det er afgørende for opstart af et nyt værested, at vi
kan arbejde ud fra en forventet plan om at værestedet er sikret for en længerevarende
periode. Dette giver os de optimale muligheder for at fastholde og motivere frivillige,
men, endnu vigtigere, kan vi tilbyde deltagerne en langsigtet hjælp.
Såfremt Røde Kors Hovedstaden kan være afklaret omkring de fysiske rammer for
Værestedet, arbejdes der med følgende tidsplan:
- December 2013: Ansættelse af leder.
- December/Januar 2014: Montering af Værestedet.
- Februar 2014: Værestedet åbner.
Røde Kors Hovedstaden har udarbejdet et udkast til en vedtægt, hvoraf det fremgår at
en lokalpolitiker udpeget af Kommunalbestyrelsen tilbydes en plads.
Handicaprådet har velvilligt tilbudt sig med en repræsentant til den kommende
bestyrelse. Handicaprådets tilbud er kommunikeret videre til Røde Kors Hovedstaden.
HØRING
Handicaprådet har afgivet høringssvar d. 22. september 2013. Høringssvaret er vedlagt.

LOVGRUNDLAG
Lov om Social Service § 18.

ØKONOMI
Der er afsat 750.000 kr. til den direkte støtte af et værested under tilskud til frivillingt
social arbejde i budget 2014.
Kommunen har tilkendegivet at der sættes lokaler til rådighed for Værestedets aktiviteter
(ca. 80 kvadratmeter). Det forventes at Værestedet afholder de sædvanlige udgifter der
er som ”lejer” - el, vand varme, indvendig vedligeholdelse etc.
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Det er tilkendegivet overfor Røde Kors Hovedstaden at kommune vil se velvilligt på en
ansøgning om en ansøgning om et mindre monterings beløb til Værestedet.
INDSTILLING
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler at Sundheds- og Omsorgsudvalget
indstiller over for Økonomiudvalget:





At godkender Røde Kors Hovedstaden til at drive et værested som beskrevet, som
et frivillighedsprojekt, hvortil kommunen giver et driftstilskud.
At projektet evalueres efter 3 år, det vil sige i 1. kvartal 2017.
At der givet et driftstilskud på 750.000 kr. årligt fra 2014.
At en lokalpolitiker (ikke nødvendigvis et kommunalbestyrelsesmedlem) udpeges
til bestyrelsen af værestedet.
/kam

BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Projektbeskrivelse af værested Tårnby Kommune
2 Åben Vedtægter for værested
3 Åben 22.09.2013 - Høringssvar vedr. nyt værested for udsatte voksne

1942482/13
1942479/13
1946736/13

BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 07-10-2013
Tiltrådt med de tilføjelser at anbefale Røde Kors Hovedstaden, at kommunens
bestyrelsesmedlem er medlem af det relevante fagudvalg. Derudover ønsker udvalget en
årlig orientering om værestedets aktiviteter.
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6.

Hjemmehjælp - regulering mellem fritvalgsleverandører 3.
kvartal 2013

Åben sag
Sagsnr.:
13/6056
Sagsansvarlig: lun.sf
Fraværende: Camilla Schwalbe
Afbud:

RESUMÉ
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremsender sag om regulering af
fritvalgsleverandører på hjemmehjælpsområdet på baggrund af 3. kvartal 2013.
Tredje kvartal af 2013 udviste en stigning i visiterede timer til Den Kommunale
Hjemmepleje og et mindreforbrug til de private leverandører.
Derfor indstilles, at Den Kommunale Hjemmepleje tilføres midler fra private leverandører,
jf. økonomistyringsmodellen på fritvalgsområdet.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
I tredje kvartal har Den Kommunale Hjemmepleje oplevet en stigning i visiterede timer,
svarende til ca. 1.600 timer ift. det aftalte niveau, hvilket resulterer i et merforbrug, som
modgås af et tilsvarende mindreforbrug hos de private leverandører. Dette indebærer,
som følge af den økonomiske styringsmodel på området, at Den Kommunale
Hjemmeplejes budget som udgangspunkt skal hæves og de private leverandørers
tilsvarende reduceres.
For at håndtere den øgede aktivitet i løbet af sommeren fagligt forsvarligt, har det vist
sig nødvendigt for Den Kommunale Hjemmepleje at anvende vikarer. Det forudsættes, at
såfremt aktivitetsniveauet fastholdes i 4. kvartal, vil dette kunne klares indenfor den
eksisterende normering, idet det forventes, at effektiviteten i 4. kvartal kan hæves til
0,5016. Dette indebærer, at de aftalte afregningspriser for Den Kommunale Hjemmepleje
i 4. kvartal er:
Rengøring
Dag tid
Øvrig tid
Hverdagsrehabilitering

274
355
457
453

kr.
kr.
kr.
kr.

Nedenstående tabel giver et overblik over afregningen for tredje kvartal 2013 og de
aftale mål for 4. kvartal:

Visiterede timer
Afregning
Brugertidsprocent (BTP)
Normering

3. kvartal 2013
Aftalt
Realiseret
27.771 timer
29.391 timer
11,6 mio. kr.
12,3 mio. kr.
0,4905
121,865
-

4. kvartal 2013
Aftalt
29.391
11,6 mio. kr.
0,5016
121,865
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Det skal bemærkes, at det ikke har været muligt at opgøre det faktiske
normeringsforbrug og brugertidsprocent (BTP) for 3. kvartal.
LOVGRUNDLAG
Servicelovens § 83.
ØKONOMI
På baggrund af aktivitets- og økonomiudviklingen i tredje kvartal 2013 anbefales det, at
Hjemmeplejens budget opjusteres med i alt 0,6 mio. kr. som tilføres hjemmeplejens
øvrige driftskonto, mens kontoen for udgifter til private leverandører (fremmende
tjenesteydelser) tilsvarende nedjusteres med 0,6 mio. kr.
INDSTILLING
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Sundheds- og
Omsorgsudvalget, at:



der overføres 0,6 mio. kr. til øvrig drift til Den Kommunale Hjemmepleje,
strukturkonto 05.32.32.1.001, fra private leverandører, strukturkonto
05.32.32.1.009.

/kam

BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Tillægsbevillingsskema - Regulering af den kommunale
hjemmepleje efter 3. kvartal 2013

1942177/13

BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 07-10-2013
Tiltrådt.
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7.

Budgetopfølgning på Sundheds- og Omsorgsudvalgets
område - Oktober 2013

Åben sag
Sagsnr.:
13/2206
Sagsansvarlig: lun.sf
Fraværende: Camilla Schwalbe
Afbud:

RESUMÉ
Der fremlægges sag til efterretning vedrørende den økonomiske udvikling og forventede
regnskabsskøn på udvalgets servicedriftsområder på baggrund af 8 måneders forbrug i
2013.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Den vedlagte statistik giver et overblik over udviklingen i udgifter og indtægter på alle
udvalgets servicedriftsområder ift. det budgetterede niveau. Der er tale om den faktiske
forbrugsudvikling i 2013 efter 8 måneder.
Budgetopfølgningen for de første 8 måneder er desværre præget af problemer
vedrørende kommunens nye lønsystem, som blev implementeret i løbet af sommeren.
Dette har givet en række udfordringer, som kan have betydning for forbrugsprocenten og
navnlig på områder med større decentrale institutioner. Der arbejdes på at udrede dette
hurtigst muligt.
Der kan endvidere konstateres en opdrift på aktivitetsbestemt medfinansiering under
servicedriftsområdet Sundhedsordninger og genoptræning. Dette gør sig også gældende
for kommunerne i hovedstadsregionen under et og problemet er rejst i KKR. Region
Hovedstaden har hidtil meldt ud, at loftet for kommunal medfinansiering ville blive
overholdt i 2013, men tilkendegiver netop nu et merforbrug. Kommunerne vil tidligst
blive kompenseret herfor i 2014.

ØKONOMI
Efter 8 måneders forbrug er det overordnede billede, at der er forbrugt følgende af
budgettet:
Nettoforbrug ultimo august 2012:
Nettoforbrug ultimo august 2013:

61,79 %
58,24 %

INDSTILLING
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Sundheds- og
Omsorgsudvalget, at sagen tages til efterretning.
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BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben 1937027-13_v1_Statistik på ældreområdet - oktober 2013.pdf
2 Åben 1939513-13_v1_HP statistik til- og afgang.pdf
3 Åben 1937531-13_v1_Budgetopfølgning august 2013.pdf
4 Åben 1937019-13_v1_Statistik fritvalgsområdet .pdf
5 Åben 1936361-13_v1_Statistik på sundhedsområdet 2011 - 2013.pdf
6 Åben Udviklingen på den aktivitetsbestemte medfinansiering

1943000/13
1942999/13
1942998/13
1942996/13
1942995/13
1945915/13

BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 07-10-2013
Tiltrådt.
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8.

Den private leverandør - Tryghedsplejen

Åben sag
Sagsnr.:
13/26482
Sagsansvarlig: mas.sf
Fraværende: Camilla Schwalbe
Afbud:

RESUMÉ
Tryghedsplejen er godkendt i Tårnby Kommune til, at levere personlig pleje og praktisk
hjælp er blandt andet blevet omtalt i Operation X på Tv2. Tryghedsplejens og
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens notat vedlægges til orientering og drøftelse.
INDSTILLING
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget
at sagen drøftes.
/kam

BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Resume til kommunerne fra Tryghedsplejen
2 Åben Redegørelse til kommuner fra Tryghedsplejen
3 Åben Tryghedsplejen

1948237/13
1948234/13
1946654/13

BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 07-10-2013
Tiltrådt.
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9.

Sundhedsaftale 3

Åben sag
Sagsnr.:
13/22518
Sagsansvarlig: fli.sc.sf
Fraværende: Camilla Schwalbe
Afbud:

RESUMÉ
Inden udgangen af 2014 skal der være indgået nye sundhedsaftaler mellerm kommuner
og regioner gældende for perioden 2015-2018. Der vil blive tale om 5 sundhedsaftaler og
ikke 98 som i dag, altså en for hver region, og KKRs Embedsmandsudvalg for sundhed
har udarbejdet procesplan for arbejdet med sundhedsaftalen, der sikrer en bred
inddragelse og bedre tid end ved tidligere aftaler, til lokale processer.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Der skal inden udgangen af 2014 indgås nye sundhedsaftaler gældende for perioden
2015-2018. Regeringen har tilkendegivet, at de – med afsæt i evalueringen af
strukturreformen – ønsker at ændre i formen og kravene til næste generation af
sundhedsaftaler. Endnu kendes rammerne for de kommende sundhedsaftaler ikke
fuldstændig, men der vil blive tale om 5 sundhedsaftaler og ikke 98 som i dag, ligesom
der vil blive udmeldt nye obligatoriske indsatsområder og konkrete målsætninger for det
tværsektorielle samarbejde. Endelig forventes psykiatriområdet at blive ligestillet med
det somatiske område.
Af regeringens sundhedspolitiske udspil: ”Mere borger, mindre patient – et stærkt fælles
sundhedsvæsen” og udspillet ”Bedre kvalitet og samarbejde – opfølgning på evaluering
af kommunalreformen” fremgår det, at de kommende sundhedsaftaler skal styrkes ved
hjælp af:
· 5 sundhedsaftaler (én pr. region) frem for 98
· Obligatoriske indsatsområder med fokus på personer med kronisk sygdom,
patientrettet forebyggelse og sundheds-it
· Ulighed i sundhed og aktiv inddragelse af patienter og pårørende som tværgående
indsatsområder
Med udgangspunkt i ovenstående har regeringen igangsat en revision af bekendtgørelse
og vejledning for sundhedsaftalerne og sundhedskoordinationsudvalgene.
Sundhedsstyrelsen er fremkommet med forslag til obligatoriske indsatsområder og
tværgående temaer i de nye sundhedsaftaler, der tager udgangspunkt i:
· Udvikling af samarbejdet i det borgernære sundhedsvæsen, herunder behovet for
at udvikle nye løsninger med større og integreret samarbejde mellem
praksissektoren og de kommunale tilbud
· Udvikling af større sammenhæng for borgere, der har samtidige forløb i flere
sektorer
· Ligestilling mellem somatik og psykiatri
· Inddragelse af borgere/patienter
· Fleksibel brug af sundhedsvæsnets ressourcer
Sundhedsstyrelsen foreslår følgende indsatsområder: Patientrettet forebyggelse,
Behandling & pleje, Rehabilitering & træning samt Sundheds-it & digitale arbejdsgange.
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I aftale om kommunernes økonomi for 2014 har regeringen, KL og Danske Regioner
fastsat følgende mål for den patientrettede forebyggelsesindsats:
· Færre uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser
· Færre forebyggelige indlæggelser
· Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser
· Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene
I regi af KKR Hovedstaden har regionens 29 kommuner godkendt et fælles ramme- og
målsætningspapir: ”Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære
sundhedsvæsen”, som rummer både indsatser, der er rent kommunale og indsatser, der
fordrer samarbejde med regionen indenfor områderne:
· Forebyggelse og sundhedsfremme
· Forebyggelse af (gen)indlæggelser
· Kronisk sygdom
· Dokumentation
Drøftelser i KL´s kontaktudvalg, sundhedsstrategisk netværk og politiske udvalg
skitserer, at forventningerne til regeringens revision af bekendtgørelse og vejledning for
sundhedsaftalerne og sundhedskoordinationsudvalgene vil indebære en slankere, mere
politisk sundhedsaftale, hvori der er opstillet få relevante mål, som afspejler en fælles
vision.
KKRs Embedsmandsudvalg for sundhed har udarbejdet procesplan for arbejdet med
sundhedsaftalen, der sikrer en bred inddragelse og bedre tid end ved tidligere aftaler, til
lokale processer henover efterår og vinter. Der har således i september været afholdt
såvel politisk som administrativt dialogmøde med henblik på at etablere et fælles
kommunalt grundlag/mandat for arbejdet med sundhedsaftalen.
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen forventer at arbejdet med Sundhedsaftale 3
vil være fast dagsordenspunkt på udvalgsmøder det kommende efterår og vinter.

LOVGRUNDLAG
Sundhedslovens § 205

INDSTILLING
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget


At udvalget tager orientering om Sundhedsaftale 3 til efterretning

BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Oplæg vedr Sundhedsaftale III - til politisk dialogmøde 17
september 2013.pdf
2 Åben Oplæg om psykiatri til politisk dialogmøde den 17 september
2013.pdf

1949650/13
1949652/13

BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 07-10-2013
Tiltrådt.
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10.

Orientering om Projekt Slusen

Åben sag
Sagsnr.:
13/25733
Sagsansvarlig: lhn.as
Fraværende: Camilla Schwalbe
Afbud:

RESUMÉ
Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte igangsættelse af Projekt Slusen den 26. marts
2012 og efterfølgende Den Socialpsykiatriske Handleplan den 26. oktober 2012.
I budget 2012 er indarbejdet, at der etableres en ”sluse-ordning” i bofællesskabet
Jershøj, der skal fremme overgangen fra ung til voksen gennem et afklaringsforløb på 36 måneder. Til opkvalificering af personalet og udarbejdelse af et koncept til brug for det
pædagogiske arbejde er der købt konsulentbistand. Konceptet skal bruges i det
pædagogiske arbejde til afdækning af borgerens funktionsniveau, fremtidige støttebehov
og effektmåling, og er på nuværende tidspunkt i afprøvningsfasen. De foreløbige
tilbagemeldinger har været tilfredsstillende.
Fremadrettet skal konceptet implementeres på flere foranstaltningsområder, og der skal
arbejdes hen mod en enkel og effektiv it-understøttelse. Sagen forelægges til orientering.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
I budget 2012 blev indarbejdet, at der etableres en sluse-ordning på bofællesskabet
Jershøj, som skal fremme overgangen fra ung til voksen gennem et afklaringsforløb på 3
– 6 måneder. To pladser i bofællesskabet Jershøj skal bruges til afklaringsplader for
yngre borgere, hvor borgerens funktionsniveau og fremtidigt støttebehov afklares.
Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede 26. marts 2012, at igangsætte Projekt Slusen
og købe konsulentbistand fra Center for Socialfaglig Udvikling i Århus Kommune til at
bistå forvaltningen med at udarbejde et koncept, der skal understøtte det pædagogiske
arbejder. Konceptet omfatter afdækning af funktionsniveau, støttebehov, pædagogisk
handleplan og effektmåling.
Medarbejderne i bofællesskabet Jershøj og sagsbehandlerne i Handicap og
Psykiatricenteret har været inddraget i projektfasen, og der har været afholdt
undervisningsdage, hvor konceptet har været gennemgået.
Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede 26. oktober 2012 at igangsætte Den
Socialpsykiatriske Handleplan. En af anbefalingerne omhandler udarbejdelse af et
dokumentationskoncept for det pædagogiske arbejde. Konceptet, der er udarbejdet til
sluse-forløbet, vil også kunne anvendes på målgruppen for socialpsykiatrien med visse
tilpasninger.
Overordnet set medvirker konceptet til at forbedre kvaliteten af kommunes tilbud til
borgere med funktionsnedsættelser eller sociale problemer. Derfor vil forvaltningen i
løbet af 2013 og 2014 arbejde med at implementere konceptet på flere indsatsområder
inden for voksenhandicapområdet.
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Konceptet er under implementering på bofællesskabet Jershøj, og vil fremadrettet blive
brugt til borgere, der er indskrevet på bofællesskabet Falhøj og i Kollektivboligerne
Televænget.
Aktuelt er 3 borgere indskrevet på sluse-forløb på bofællesskabet Jershøj. Samlet for
bofællesskaberne Jershøj og Falhøj i 2012-13 er 3 borgere udskrevet til egen bolig, og en
er klar til at blive udskrevet til egen bolig, når en sådan anvises.
Fremadrettet skal konceptet understøttes af en it-løsning, som skal sikre smidige
arbejdsgange, en valid databehandling og læsevenlig præsentation af indsatsen.
INDSTILLING
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller overfor Sundheds- og
Omsorgsudvalget, at orienteringen tages til efterretning.
/kam
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BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 07-10-2013
Tiltrådt.
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11.

Eventuelt

Åben sag
Sagsnr.:
13/24361
Sagsansvarlig: mas.sf
Fraværende: Camilla Schwalbe
Afbud:

BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 07-10-2013
Ingen bemærkninger.
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