
Chefmøde (Chefmøde)
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Virtuelt

Information:
Pkt. 1 kl. 8.30-8.40 Charlotte Storm
Pkt. 2 kl. 8.40-8.55 Jens Trads
Pkt. 3 kl. 8.55-9.10 Ulla Reintoft og Jacob Møller Jørgensen
Pkt. 4 kl. 9.10-9.25 Jakob Flou
Pkt. 5 kl. 9.25-9.35 Inger Kirk Jordansen og Louise Kofoed Koppel
Pkt. 6. kl. 9.35-9.45 Maj Morgenstjerne og Morten Lind
Pkt. 7. hvis tid
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Punkt 1: Proces detailbudget 2021

Beslutning for Punkt 1: Proces detailbudget 2021

• De foreslåede temaer i indstillingen blev tiltrådt med følgende bemærkninger:
Hosea inddrages i fordelingen af økonomi til stabe/administration i de fremtidige
organisation
Thune inddrages i fordelingen fsa S&U.
Den fysiske struktur på dagcenterområdet fortsætter uændret, da der ikke blev
afsat midler ved budgetforliget. Driftsbudgetterne til dagcentre generelt placeres i
Område Nord og udmøntes tidligst pr. 1.4.2021.

Punkt 3: Status og handleplan på korttidspladser

Beslutning for Punkt 3: Status og handleplan på
korttidspladser

Chefteamet

• tog status for tilbygning ved Vikærgården til efterretning. Charlotte gjorde
opmærksom på, at der er ansøgt om midler til servicearealer i tilbygningen, men at
dette ikke er gået igennem. En mulighed kan være, at der udarbejdes en
byrådsindstilling om at justere i antallet af pladser for ad den vej at imødekomme
behovet for servicearealer indenfor rammen
• besluttede, at antallet af Flexpladser reduceres med 2 i forbindelse nedlukning af
Møllestiens to flexpladser, da det vurderes at aktiviteten kan opretholdes via en
højere belægningsprocent på de øvrige korttidspladser. Hermed er der en
kapacitet på 5 flexpladser i lokalområderne, samt 7 pladser ved Hørgården, som
fleksibelt kan veksle mellem flexplads og planlagt aflastning.
Ulla oplyste, at der er mulighed for at oprette flexpladser, på et par plejehjem, hvor
der er ledig kapacitet (fx Thorsgården og Trøjborg Plejehjem)
• besluttede, at rehabiliteringshøjskolen, som koncept, gøres til et fast element i
MSO’s samlede korttidspladstilbud. Hosea oplyste, at den skal have et fast budget
fremover.
• besluttede, at den ekstra permanente besparelse på pleje og praktisk hjælp-
budgettet (1 mio. kr.), der blev koblet til Højskolen i forbindelse med
sparekataloget for 2019-22, bortfalder

Punkt 4: Evaluering af frikommunenetværk

Beslutning for Punkt 4: Evaluering af frikommunenetværk

Chefteamet besluttede

• at tage evalueringen af de tre frikommuneforsøg til efterretning (se bilag 1 for
beskrivelse af de enkelte forsøg).
• At forsøget vedr. tilkøbsydelser fortsættes i 2021.
• At forsøget vedr. søvnforbedrende velfærdsteknologi fortsættes i 2021.
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• At forsøget vedr. anmeldt tilsyn afsluttes i 2020.

Punkt 5: Toiletsæder med bruse og tørrefunktion til
borgere i hjemmeplejen

Beslutning for Punkt 5: Toiletsæder med bruse og
tørrefunktion til borgere i hjemmeplejen

Chefteamet besluttede

• At bidétsæde fremover bevilges efter SEL §116 stk. 1, hvorved borger får
ejendomsretten over bidétsædet og hermed ansvar for at stå for almindelige
rengøring, vedligeholdelse og reparation.
• At det i det enkelte tilfælde vurderes, om der skal bevilges hjælp til rengøring og
vedligeholdelse efter SEL §83 eller søges støtte til reparation efter reglerne om
merudgifter (SEL § 41 el. 100).
• At der udarbejdes nye retningslinjer og procedure, der sikrer, at målgruppen for
indsatsen ikke ændres som følge af beslutningen.
• At bevilling af bidétsæder ligesom i dag foretages af borgerkonsulenterne i
lokalområderne og i særlige tilfælde af Boligteamet.
• At valg af løsning samt bestilling af levering ved leverandøren flyttes fra
Hjælpemiddelcentret til borgerkonsulent. Hjælpemiddelcentret beholder opgaven
med rådgivning og vejledning vedrørende valg af løsning til områderne sammen
med Boligteamet.
• At beslutningen træder i kraft pr. 1.12.2020 sammen med kontraktstart for ny
indkøbsaftale for toiletsæder med bruse og tørrefunktion (bidétsæder).
• Herudover blev der gjort obs på, at det også måtte være en fordel for borgerne, at
de nu ikke længere skulle overtage brugte toiletsæder.

Inger J oplyste, at hun ikke forventer nye klager som følge af at borgerne nu selv
skal stå for reparation. Første reparation efter den nye ordning vil fortsat blive
udført af kommunen.

OBS: Det er SOL, der har budgettet, og derfor dem, der skal stå for finansiering af
reparationer.

Punkt 6: SST pulje

Beslutning for Punkt 6: SST pulje

Maj og Morten kontakter de ansvarlige for puljeansøgning 4 og 6 for at få dem gjort
færdige.

Thune og Poul Martin overvejer om der skal laves en syvende ansøgning i samarbejde
med København (om dokumentation i cura).

CT vil få de endelige ansøgninger fremsendt senest torsdag den 8. oktober. En mulig
syvende dog først i efterårsferien.
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Punkt 7: Eventuelt

Kommende møder
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