Budget 2020 - Pitstop

☒ Åben indstilling Sagsbehandler:
☐ Lukket indstilling Hanne Linnemann

Chefteammøde d. 20. december 2019

Mødedeltagere:

Baggrund
Omsorgstilbuddet Pitstop er et akut omsorgscenter til socialt udsatte borgere med behov for pleje ved udskrivelse fra somatisk behandling, som ved et ophold på Pitstop kan undgå genindlæggelse. Der er mulighed for
sygepleje og medicinhåndtering, mens der blandet andet også samarbejdes med Socialsundhed, der kan
følge borgere til aftaler uden for huset.

Afdeling/Ansvarlig leder:
Sundhedsstrategi og Forebyggelse, Otto Ohrt

Otto Ohrt og Hanne Linnemann

Opfølgning
Opfølgning på drift og budget vedr. Pitstop sker i styregruppen vedr. Pitstop, som består af repræsentanter fra
Røde Kors, MSB, AUH og MSO (Akuttilbud og Rehabilitering samt Sundhedsstrategi og Forebyggelse)

Målgruppen for tilbuddet er dermed socialt udsatte borgere i krydsfeltet mellem Sundhed og Omsorg og Sociale Forhold og Beskæftigelse, og tidligere gennemgange har vist, at arbejdet med visitationen for målgruppen med et midlertidigt plejebehov er komplekst. Pitstop er i dag drevet af Røde Kors i samarbejde med magistratsafdelingerne Sundhed og Omsorg samt Sociale Forhold og Beskæftigelse.
Budgetforligsteksten vedr. Pitstop: Omsorgstilbuddet Pitstop er et midlertidigt tilbud til plejekrævende socialt
udsatte borgere i Aar-hus, der udskrives fra somatisk behandling. Pitstop drives i dag af Røde Kors i samarbejde med Sundhed og Omsorg samt Sociale Forhold og Beskæftigelse. Det er forligspartiernes vurdering,
at omsorgstilbuddet skaber gode rammer for, at syge hjemløse eller funktionelt hjemløse kan restituere i
hjemlige og trygge omgivelser, hvorved risikoen for genindlæggelser reduceres. Forligspartierne afsætter
derfor 2 mio. kr. i 2020 i tilskud til tilbuddet. Forligspartierne ønsker, at afdelingerne arbejder for at inkorporere tilbuddet i den almindelige drift.

Kommunikation
Røde Kors har allerede sendt pressemeddelelse ud om, at Pitstop fortsætter i 2020.
Der overvejes kontakt til Region Midtjylland med henblik på drøftelse af evt. medfinansiering af Pitstop tilbud
fra 2021

Styregruppen mellem Sundhed og Omsorg og Sociale Forhold og Beskæftigelse har udarbejdet en samarbejdsaftale med Røde Kors mhp. driften af Pitstop i 2020 og forvaltning af de tildelte midler.
Det indstilles, at de tildelte midler i budget 2020 – kr. 2 mio. - overføres til budgettet i Sundhedsstrategi og
Forebyggelse.

Beslutninger
Chefteamet skal beslutte:
At de kr. 2 mio., som i budget 2020 er afsat til drift af Pitstop, overføres til Sundhedsstrategi og Forebyggelse med henblik på drift i 2020 jf. samarbejdsaftalen med Røde Kors
-

Koordinering
Denne indstilling er koordineret med Mål- og Økonomistyring.

At Sundhedsstrategi og Forebyggelse i dialog med MSB og Røde Kors udarbejder forslag til, hvordan Pitstop kan forankres fra 2021

Direkte udgifter (tkr.)

Effekt
Initiativet understøtter såvel Sundhedspolitikkens satsningsområder om at mindske uligheden i sundhed og
at vi holder borgerne væk.

2020

Udgiften finansieres inden for:
☒ Afdelingens grundbudget
☐ Afdelingens opsparing
☐ MSO’s fælles opsparing

2.000

2021
2022

MSO, MSB, Røde
Kors afklarer i 2020

2023

PROCES

Midlerne overføres fra reserveret budget fra forlig om budget 2020-2023 til
Sundhedsstrategi og Forebyggelse.

Forud for CT-indstilling – forlig om Budget
2020
September 2019

Indirekte udgifter

Chefteam-møde

Plan for forankring af Pitstop fra
2021

Næste skridt

Næste skridt

Opfølgning til xx

20. december 2019

April-maj 2020

Dato

Dato

Dato

Referat
Chefteamet besluttede:
- At de kr. 2 mio., som i budget 2020 er afsat til drift af Pitstop, overføres til Sundhedsstrategi og Forebyggelse med henblik på drift i 2020 jf. samarbejdsaftalen med Røde Kors
-

At Sundhedsstrategi og Forebyggelse i dialog med MSB og Røde Kors udarbejder forslag til, hvordan Pitstop kan forankres fra 2021

Vi afventer svar fra Region Midtjylland om medfinansiering fra 2021, og når det foreligger (start 2020) inddrages det i drøftelserne om forankring data,
GDPR mm.

