Chefteamindstilling: Samlet plan for korttidspladser i MSO
Den 28. september 2018, Sundhed

Baggrund: I den eksisterende boligplan for MSO, som blev vedtaget af byrådet den 13. december
2017, indgår en udvidelse af MSO’s korttidspladskapacitet med i alt 39 pladser. 24 skal findes ved ombygning af ledige boliger på Hørgården, som i øjeblikket udlejes til studerende. Derudover en ny tilbygning
til Vikærgården med 15 pladser. I boligplanen er anvist økonomi til anlæg til en udbygning af Vikærgården,
men ikke til ombygning af Hørgården. Der er i MSO endnu ikke afsat driftsmidler til at udvide korttidspladskapaciteten. Efteråret 2018 begynder den politiske behandling af en opdateret boligplan for MSO. I den
forbindelse er der behov for, at chefteamet træffer beslutning om, hvor mange korttidspladser der skal
være i MSO, med dertilhørende økonomi. Vedlagt som bilag er en samlet plan for korttidspladser i MSO,
hvor udgangspunktet har været at indarbejde en høj grad af fleksibilitet af hensyn til stort nationalt politisk
fokus med mange ubekendte.

Beslutninger: Det indstilles, at Chefteamet vedtager samlet plan for korttidspladser i MSO, som
fremført i bilag 1. I den forbindelse,
Angående kapacitet
•
At den planlagte udvidelse af korttidspladskapaciteten, som indgår i den nuværende boligplan
fastholdes.
•
At der etableres 7 korttidspladser ved hørgården fra og med 1. maj 2019, målrettet planlagt aflastning. De resterende 17 boliger på Hørgården dagsordensættes på Chefteammøde, marts
2019
•
At de 8 flexpladser i lokalområderne opretholdes i perioden frem til, at en ny tilbygning til Vikærgården med 15 korttidspladser står klar til overtagelse, forventet medio 2021
Angående økonomi
•
At udmønte driftsfinansiering til 7 pladser ved Hørgården i 2019 og frem og 15 pladser ved
Vikærgården i 2021 og frem som beskrevet i bilag 2.
•
At finansiere op til 1,7 mio. kr. til ombygning af Hørgården via KB-midler.

Kommunikation:
•
•
•

Forud for chefteammøde, har kortidsplader været dagsordenssat på Områdechefmøde d. 21. august, samt direktionsmøde 31. august.
I forlængelse af Chefteamets beslutning sendes en orienteringsmail ud til direktionerne.
Når boligplanen er politisk behandlet bringes en nyhed i det faglige hjørne.

Denne indstilling er (Sæt X):
Åben indstilling

x

Lukket indstilling

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: MØS, DCA, Bygningsafdelingen, Direktionerne, Område Nord
Ansvarlig leder/afdeling: Anja Thoft Bach, Akuttilbud og Rehabilitering
Deltager på mødet: Anja Thoft Bach, Susanne Sejr

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X)
Afd. grundbudget

MSO’s fælles opsparing

Afd. opsparing

Effekt og målopfølgning:
•
•
•

Pårørende får mulighed for at booke planlagt aflastning på et forudbestemt tidspunkt, hvilket understøtter borgerne i at være længst muligt i eget hjem
Bedre mulighed for at tilbyde døgnrehabilitering
Fleksibilitet i forhold til fremtidige krav til den kommunale pleje

Implementering:

Direkte udgifter (Angiv kr.)
2019

2020

2021

2020

1,6

2,6

6,8

11,0

Den samlede plan for korttidspladser indgår i Bygningsafdelingens videre arbejde med politisk behandling
af MSO’s boligplan. Akuttilbud og Rehabilitering har ansvaret for en inddragende proces, hvor målgruppebeskrivelserne løbende tilpasses i takt med at kapaciteten udvidedes og den fremadrettede udvikling af
det nære sundhedsvæsen.

Driftsudgifterne er fuldt finansieret ved omprioriteringer, delvist via ”bestillerpengeposen” (hjemmepleje og
sundhedsenheder) samt fra reserverede og ikke-disponerede midler fra investeringsmodel for forebyggelige
indlæggelser fra 2014.

Område Nord er tovholder for at konkretisere konceptet omkring de 7 pladser på hørgården, med inddragelse af bl.a. Akuttilbud og Rehabilitering og DCA. Opdraget er at tænke i nye baner og tænke frihedsteknologi og frivillighed ind fra start.

Driftsudgifterne samt finansieringen er nærmere beskrevet i bilag 2, ”Økonomi i forbindelse med boligplan
2017s 39 nye korttidspladser”. Anlægsfinansiering af Vikærgården er 14,253 mio. kr. som fremgår af Boligplanen. Ombygningen af Hørgården til 7 korttidspladser forventes at koste op til 1,7 mio. kr. og bliver finansieret af
KB-midler. Evt. finansiering af velfærdsteknologi er ikke inkluderet i anlægssummerne.

31. august 2018
Direktionsmøde

Dags dato

26. Oktober 2018

Oktober 2018

Marts 2019

1. marts 2019

Chefteam-møde

Rådmandsdrøftelse af den
samlede boligplan

Temadrøftelse i S&O Udvalg af den samlede boligplan

Chefteammøde – afklaring
af de resterende 17 pladser ved Hørgården

Åbning af 7 korttidspladser
ved Hørgården

Referat:
Chefteamet besluttede den samlede plan for korttidspladser i MSO, som fremført i bilag 1. I den forbindelse,
Angående kapacitet
• At den planlagte udvidelse af korttidspladskapaciteten, som indgår i den nuværende boligplan fastholdes.
• At der etableres 7 korttidspladser ved Hørgården fra og med 1. maj 2019, målrettet planlagt aflastning. De resterende 17 boliger på Hørgården dagsordensættes på Chefteammøde, marts 2019
• At de 8 flexpladser i lokalområderne opretholdes i perioden frem til, at en ny tilbygning til Vikærgården med 15 korttidspladser står klar til overtagelse,
forventet medio 2021
Angående økonomi
• At udmønte driftsfinansiering til 7 pladser ved Hørgården i 2019 og frem og 15 pladser ved Vikærgården i 2021 og frem som beskrevet i bilag 2.
• At finansiere op til 1,7 mio. kr. til ombygning af Hørgården via KB-midler.
Der arbejdes videre med at finde en model på Hørgården inkl. økonomi, ift. når der er tomme pladser og der opstår situationer med brug for akut-plads. Målgruppen skal være lidt skarpere og muligheden for at lave en samarbejdsaftale med en organisation skal undersøges nærmere. Der skal findes et andet navn
end aflastningsplads/pårørendeaflastning.
Opfølgningen drøftes på chefmøde i december 2018.

