Favrskov Kommune

Budget 2020-23

Forslag fra foreninger, bestyrelser mv.
Nr.

F-401

Udfyldes af forslagsstiller:
Forslagets navn

Seniorportal for Favrskov kommune

Navn på forening, bestyrelse mv.

Ældrerådet

Foreningens adresse

Formandens: Thorsølundvej 23, 8881 Thorsø

Kontaktperson

Ældrerådets formand, Erik Bertelsen

Telefon

7175 2333

Mailadresse

e.bertelsen@mail.tele.dk

Beskrivelse af forslaget
Indhold
Der etableres i Favrskov kommune en Seniorportal hvor alle oplysninger der er målrettet seniorer altså
+ 60 kan findes. Alle former for oplysninger til målgruppen skal findes her, på tværs af organisatorisk
opbygget administration.
Tage udgangspunkt i relevans for målgruppen, fx også fra andet end kommunale oplysninger.
Ved at lette brugervenlighed og overskuelighed med adgang til digitale oplysninger, blanketter ol, vil
det på sigt give aflastning for person- og telefonhenvendelser til administrationen.
Formål
Kan fremme digitale hjælp og data til målgruppen. Gøre flere i målgruppen digitale.

Beskrivelse af økonomiske konsekvenser
Ud fra oplysninger fra Syddjurs kommune som har en sådan portal, vi et beløb på ca. kr. 250.000 til
etablering og igangsætning være realistisk.
- beskrivelse af eventuel medfinansiering fra forening mv.
Måske mulighed for salg af reklame banner fx fra annoncører der har tilbud til målgruppen.

Beløb i kroner
2020
Ansøgt beløb (fratrukket
Kr. 250.000
eventuel medfinansiering)
Medfinansiering

2021

2022

2023

Favrskov Kommune

Budget 2020-23

Forslag fra foreninger, bestyrelser mv.
Nr.

F402

Udfyldes af forslagsstiller:
Forslagets navn

Daghjemstilbud til demenssyge der har pårørende på
arbejdsmarkedet

Navn på forening, bestyrelse mv.

Ældrerådet

Foreningens adresse

Formandens: Thorsølundvej 23, 8881 Thorsø

Kontaktperson

Ældrerådets formand Erik Bertelsen

Telefon

7175 2333

Mailadresse

e.bertelsen@mail.tele.dk

Beskrivelse af forslaget
- indhold
Demens ramte hvor pårørende fortsat er erhvervsaktive på arbejdsmarkedet bør tilbydes
daghjemstilbud.
Fakta er, at pårørende skal påtages sig flere og flere opgaver, som sygdommen – ofte langsomt skrider frem og samtidig passe sit arbejde.
Såvel fysisk som psykisk kan det være næsten en umulig opgave. Ikke alle demens ramte kan indgå i
almindelige fællesskaber. Der bør oprettes tilbud til denne målgruppe for at skabe aflastning for en
gruppe pårørende som ofte er hård belastet.
- formål
Gøre det muligt at få et nogenlunde sammenhængende liv, som pårørende og samtid undgå at blive
så belastet at pårørende selv bliver sygemeldt. I sidste ende vil dette bevirke øgede omkostninger,
ved sygefravær og tabt arbejdsindtægt for pårørende.

Beskrivelse af økonomiske konsekvenser
Udgiften vil være minimal i forhold til effekt. Kan måske passes ind i en helhedstænkning for hele
målgruppen

Beløb i kroner
Ansøgt beløb (fratrukket
?
eventuel medfinansiering)
Medfinansiering

2020

2021

2022

2023

Favrskov Kommune

Budget 2020-23

Forslag fra foreninger, bestyrelser mv.
Nr.

F-403

lægsblok
Udfyldes af forslagsstiller:
Forslagets navn

Udredning af normeringer i ældreplejen

Navn på forening, bestyrelse mv.

Ældrerådet

Foreningens adresse

Formandens: Thorsølundvej 23, 8881 Thorsø

Kontaktperson

Ældrerådets formand Erik Bertelsen

Telefon

7175 2333

Mailadresse

e.bertelsen@mail.tele.dk

Beskrivelse af forslaget
- indhold
Der tages initiativ til at lave en udredning og afdækning af normeringer på plejecentrene i dag- aftenog weekend vagter. Undersøgelser viser der pt. er stor forskel på normeringer fra kommune til
kommune. Ud fra den politisk godkendte Værdighedspolitik, er kommunen forpligtet på at give hjælp
ud fra den enkelte borgers behov og ønsker.
Hvad bestemmer den rette normering i Favrskov kommune?
Er det kommunens økonomi, politisk kompromis, tradition, politisk og administrativ bevågenhed,
personalets kompetencer og anciennitet, plejetyngden, fortolkninger af visitationsregler, eller er det
helt andre ukendte kriterier?
Der skal som ved den udredning der er lavet vinteren 2019 for nattevagt, være afdækning hos såvel
borgere som personale og pårørende. Kan samtidig blive et værktøj til at finde optimale arbejdsgange,
som det har vist sig ved udredningen ved nattevagt. Kan også blive et redskab til at reducere
sygefravær hos personalet.
- formål
Udredningen kan blive et planlægningsværktøj til fastlæggelse af normeringer og styringsværktøj til at
planlægge i fremtiden, når målgruppen på + 80 de kommende ti år i Favrskov kommune stiger med
ca. 80 %.
Beskrivelse af økonomiske konsekvenser
Kan tjenes ind over en årrække. Bør udføres af ekstern person.
Beløb i kroner
Ansøgt beløb (fratrukket
eventuel medfinansiering)
Medfinansiering

2020

2021

2022

2023

Favrskov Kommune

Budget 2020-23

Forslag fra foreninger, bestyrelser mv.
Nr.

F-404

Anlægsblok
Udfyldes af forslagsstiller:
Forslagets navn

Hospice i Favrskov kommune

Navn på forening, bestyrelse mv.

Ældrerådet

Foreningens adresse

Formandens: Thorsølundvej 23, 8881 Thorsø

Kontaktperson

Ældrerådets formand Erik Bertelsen

Telefon

7175 2333

Mailadresse

e.bertelsen@mail.tele.dk

Beskrivelse af forslaget
- indhold
I en tid med omlægning af sundhedsvæsnet bør muligheden for hospice ophold være et naturligt tilbud
ved livets afslutning. Der bør igangsættes en politisk proces med det formål at sikre flere hospice
pladser i Danmark. Der er mangel på pladser ved de større byområder.
Der bør arbejdes politisk for, at det forhåbentlig øgede antal pladser tilgodeser det centrale område
mellem de fire stor byer Aarhus, Silkeborg, Randers og Viborg.
Et hospice placeret i Favrskov kommune bør være målet.
- formål
Afholde et stormøde med alle relevante interessenter for at få fokus på behov, muligheder og
interessenter.

Beskrivelse af økonomiske konsekvenser
Moderate udgifter men behov for strategisk satsning og påvirkning

Beløb i kroner
Ansøgt beløb (fratrukket
eventuel medfinansiering)
Medfinansiering

2020

2021

2022

2023

Favrskov Kommune

Budget 2020-23

Forslag fra foreninger, bestyrelser mv.
Nr.

F-405

Anlægsblok
Udfyldes af forslagsstiller:
Forslagets navn

Fremtidens boformer for ældre

Navn på forening, bestyrelse mv.

Ældrerådet

Foreningens adresse

Formandens: Thorsølundvej 23, 8881 Thorsø

Kontaktperson

Ældrerådets formand Erik Bertelsen

Telefon

7175 2333

Mailadresse

e.bertelsen@mail.tele.dk

Beskrivelse af forslaget
- indhold
Igangsætte et udviklingsprojekt med det mål at finde helt nye og måske anderledes boformer og
boligtyper for ældre.
Gruppen +60 vil de kommende ti år stige med godt 20% i Favrskov kommune. Et udviklingsprojekt kan
være med til at finde helt nye boligtyper og boformer der han give bedre basis for hjælp til selvhjælp.
Den aktuelle aldersgruppe er stærk voksende med ca. 2.500 personer mere den kommende ti års
periode. Væksten i + 60 gruppen gør udfordringen relevant og påkrævet.
Ved ibrugtagning af plejecenteret i Dommerparken bliver antallet af plejeboliger færre i kommunen.
Der må derfor tænkes alternativt og måske findes helt nye boformer
- formål
Der bør senest i 2020 afholdes en udviklingskonference der kan inspirer og afdække nye veje i ind i
fremtiden boformer. Konferencen kan give inspiration til det videre arbejde.

Beskrivelse af økonomiske konsekvenser
Udgifter til afholdelse af udviklingskonference vil være moderat.

Beløb i kroner
Ansøgt beløb (fratrukket
eventuel medfinansiering)
Medfinansiering

2020

2021

2022

2023

Favrskov Kommune

Budget 2020-23

Forslag fra foreninger, bestyrelser mv.
Nr.

F-406

Anlægsblok
Udfyldes af forslagsstiller:
Forslagets navn

Gratis psykolog hjælp til pårørende til demente

Navn på forening, bestyrelse mv.

Ældrerådet

Foreningens adresse

Formandens: Thorsølundvej 23, 8881 Thorsø

Kontaktperson

Ældrerådets formand Erik Bertelsen

Telefon

7175 2333

Mailadresse

e.bertelsen@mail.tele.dk

Beskrivelse af forslaget
- indhold
Ud fra det oplyste har Favrskov kommunen kontakt med omkring 400 demens ramte borgere.
Sygdoms forløbet udvikler sig oftest sådan, at den demente person over længere tid bliver svagere og
svagere og mister såvel psykisk som fysisk mulighed for at klare sig.
Nærmeste pårørende overtager over længere tid flere og mere af hverdagens opgaver og
beslutninger.
Ofte er der når den demente person er død, en psykisk svær tid for de pårørende. For at fremme at
nærtstående - ofte en ægtefælle - får hjælp til at komme videre i livet, tilbydes et antal gratis psykolog
timer til den efterladte.
Mange pårørende mister tab af egen livskvalitet gennem et forløb med nærtstående demenssyge.
- formål
Give hjælp til at fremme livskvalitet til nærtstående til efterladte ved dementsygdom

Beskrivelse af økonomiske konsekvenser
Moderate udgifter

Beløb i kroner
Ansøgt beløb (fratrukket
eventuel medfinansiering)
Medfinansiering

2020

2021

2022
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Favrskov Kommune

Budget 2020-23

Forslag fra foreninger, bestyrelser mv.
Nr.

F-407

Anlægsblok
Udfyldes af forslagsstiller:
Forslagets navn

Gratis transport ved brug af kommunale akutpladser

Navn på forening, bestyrelse mv.

Ældrerådet

Foreningens adresse

Formandens: Thorsølundvej 23, 8881 Thorsø

Kontaktperson

Ældrerådets formand Erik Bertelsen

Telefon

7175 2333

Mailadresse

e.bertelsen@mail.tele.dk

Beskrivelse af forslaget
- indhold
Kommunale akutpladser reguleres efter Sundhedsloven. Det er politisk besluttet på Christiansborg, at
der ikke må være egenbetaling for ophold mm. på kommunale akutpladser.
Som følge af at det er en del af sundhedslovens ydelser, bør al transport ved ophold på akutpladser
være gratis.
- formål
Omlægning i det nære sundhedsvæsen, bør ikke pålægge borgere større udgifter ved at modtage
ydelser kommunalt frem for regionalt.

Beskrivelse af økonomiske konsekvenser
Moderate udgifter.

Beløb i kroner
Ansøgt beløb (fratrukket
eventuel medfinansiering)
Medfinansiering
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2021

2022

2023

Favrskov Kommune

Budget 2020-23

Forslag fra foreninger, bestyrelser mv.
Nr.

F-408

Anlægsblok
Udfyldes af forslagsstiller:
Forslagets navn

Udvidelse af TUBA Favrskov

Navn på forening, bestyrelse mv.

TUBA Favrskov

Foreningens adresse
Kontaktperson

Pernille Rodbjerg

Telefon

30672472

Mailadresse

pro@tuba.dk

Beskrivelse af forslaget
De unge er mere belastede på trivsel, depression og PTSD
Vi har oplevet at de unge, der søger TUBA Favrskov er blevet mere belastede, hvilket ses i de
validerede skalaer, som de unge udfylder ved start og ved afslutning af et forløb i TUBA. Denne
udvikling ses i belastningsgraden i forhold til bl.a. de psykiske belastninger og herunder trivsel samt
PTSD og depression.
Behandlingen virker
Vi er i den forbindelse tilfredse med at kunne se, at disse unge gennemgår en signifikant og høj grad
af lindring af deres symptomer og bedre trivsel. Dette kan vi se via den effekt, som det er lykkedes
terapeuterne at fremme i samarbejdet med de unge bl.a. en effect size på 1,30 på PTSD og 1,34 på
trivsel. Dette er udtryk for en væsentlig høj forandring både set i forhold til TUBA på landsplan og
generelt set: En effect size på 0,2 er udtryk for en lav effekt af et behandlingsforløb, 0,5 er middel og
0,8 er en høj effekt af en behandling. Jeg vil i den forbindelse henvise til de vedhæftede
statusrapporter for både 2017 og 2018, hvor der er mulighed for at læse mere om både effect size og
de validerede skaler.
Vi ønsker at forhøje behandlingskapaciteten i TUBA Favrskov
Ovennævnte udvikling i belastningsgraden for de unge medfører i de fleste tilfælde bl.a. udvidelse af
det terapeutiske forløb og en større sammenhæng/samarbejde med netværket samt mere tværfagligt
samarbejde. Denne indsats med længere forløb giver et fald i antallet af unge, der kan være i forløb
hos de to medarbejdere i TUBA Favrskov. Vi ønsker med en udvidelse af budgetrammen at bruge
ekstra ressourcer på at øge behandlingskapaciteten i afdelingen, så de oplever at kunne få en
afklarende første samtale og en igangsættelse af forløb med ingen eller meget kort ventetid.
Opsøgende indsats bør skærpes for at sikre tidligere opsporing af unge i målgruppen
Ligeledes ønsker vi at kunne dække behovet for at besøge uddannelsesinstitutioner, ungdomsskoler
og andre samarbejdspartnere i lokalområdet endnu bedre, så vi herigennem kan informere om vores
tilbud og sikre, at vi får opsporet de unge, som måtte have behov for hjælp hos TUBA, jf. vores
partnerskabsaftale. Vi ser et stort behov for at opprioritere denne opsøgende indsats. Vores erfaringer

viser at ca. 2 unge i hver klasse har en opvækst med alkohol eller stoframte forældre, og vi ved at ca.
50% af disse unge oplever massive senfølger af en sådan opvækst.
Det er derfor vores ønske at fremme udviklingen med at de unge, der henvender sig til os er yngre i
2018 end i 2017, så vi kan sætte ind med en forebyggende indsats, inden problemerne vokser sig
større og med mere massive følger for den enkelte unge. Dette vil forhåbentlig også give os mulighed
for at oprette en teen-age-gruppe i Favrskov, så vores tilbud er så nuanceret som muligt for at
tilgodese de unge og dække deres behov.
Pris- og lønfremskrivning
Endvidere er tilskuddet til TUBA Favrskov igennem de seneste år ikke blevet pris- og lønfremskrevet.
Vi vil i den forbindelse gerne sikre, at der bliver fremskrevet i henhold til KL’s pris- og lønskøn. Denne
fremskrivning har vi som standard i vores kontrakter og det er af stor betydning for at driftsøkonomien
ikke bliver udhulet, idet hovedparten af udgifterne går til lønninger.
Der søges om en udvidelse af terapeut/psykolognormering fra nuværende 10 timer til 14 timer pr. uge

Beskrivelse af økonomiske konsekvenser

Beløb i kroner
Ansøgt beløb (fratrukket
eventuel medfinansiering)
Medfinansiering

2020

2021

2022

2023

Favrskov Kommune

Budget 2020-23

Forslag fra foreninger, bestyrelser mv.
Nr.

F-409

Anlægsblok
Udfyldes af forslagsstiller:
Forslagets navn

Aktiviteter i botilbud

Navn på forening, bestyrelse mv.

Pårørenderådet ved Voksenhandicap

Foreningens adresse

Bystævnet 23 8520 Lystrup

Kontaktperson

Jytte B. Sørensen

Telefon

23472231

Mailadresse

Jytte.b.s@youmail.dk

Beskrivelse af forslaget
Det er pårørenderådets opfattelse at vore pårørende i botilbuddene har for få aktivitetsmuligheder især i
weekends og helligdage.
Derfor foreslår vi at der indrettes aktivitetrum i forbindelse med botilbuddene, og at der afsættes midler til
personale – rummene kan bruges på tværs af afdelingerne.
Vore pårørende har også brug for at komme mere ud af botilbuddene. De pædagoger der er beskæftiget med
alle hverdagsopgaver har ikke tid, så derfor vil det være godt med en person der kan få ideer, sætte i gang,
organisere osv. Det kan være en person der både er frivillligkoordinator og fritidskoordinator.

Beskrivelse af økonomiske konsekvenser
Herunder:
- beskrivelse af anlægsudgifter og driftsudgifter
- beskrivelse af eventuel medfinansiering fra forening mv.

Beløb i kroner
Ansøgt beløb (fratrukket
eventuel medfinansiering)
Medfinansiering
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Forslag fra foreninger, bestyrelser mv.
Nr.

F-410

Anlægsblok
Udfyldes af forslagsstiller:
Forslagets navn

Tomme pladser i botilbuddene

Navn på forening, bestyrelse mv.

Pårørenderådet ved Voksenhandicap

Foreningens adresse

Bystævnet 23 8520 Lystrup

Kontaktperson

Jytte Brændstrup Sørensen

Telefon

23472231

Mailadresse

Jytte.b.s@youmail.dk

Beskrivelse af forslaget

Betaling for tomme pladser
Det er et problem for vores målgruppe at serviceniveauet i botilbuddene er påvirket af, at der er tomme
pladser i botilbuddene.
Vi ville gerne opfordre til, at der fremadrettet bliver givet tilskud, til de tomme pladser der findes i botilbuddene, så vores pårørende kan få et bedre tilbud. De er med til at betale de tomme pladser. Det er
ikke muligt at arbejde med samme bemanding, når der mangler en eller 2 beboere. I sidste ende er det
Voksenhandicap der kommer til at betale, og det går ud over borgerne når der spares på personale i
tilbuddene. Vi ville gerne der kunne laves en aftale om, at de tomme boliger ikke fremover, skal belaste
Voksenhandicaps budget.

Beskrivelse af økonomiske konsekvenser
Herunder:
- beskrivelse af anlægsudgifter og driftsudgifter
- beskrivelse af eventuel medfinansiering fra forening mv.
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Forslag fra foreninger, bestyrelser mv.
Nr.

F-411

Anlægsblok
Udfyldes af forslagsstiller:
Forslagets navn

Serviceniveauet hæves i Bo og Aktivitetstilbud – flere pædagoger

Navn på forening, bestyrelse mv.

Pårørenderådet ved Voksenhandicap

Foreningens adresse

Bystævnet 23 8520 Lystrup

Kontaktperson

Jytte Brændstrup Sørensen

Telefon

23472231

Mailadresse

Jytte.b.s@youmail.dk

Beskrivelse af forslaget
Vi ser med egne øjne personalet på Bostederne løbe stærkere, og ikke mere kan følge med.
Det kan gå ud over sikkerheden for vores borgere, de får kun lige med de mest basale behov opfyldt.
Der opstår fejl, og informationer går tabt.
I weekenderne bliver der dækket ind med vikarer, og der er ikke mulighed for at foretage sig noget socialt
sammen. Vores pårørende har også behov for der sker noget socialt både på den ene og den anden måde.
Ligesom resten af befolkningen har.
Det sker dog ikke, fordi der er ikke personale nok. 8 borgere og 1 personale i 8 timer, det er et typisk billede på
en weekend på bostederne, det kan vi ikke være bekendt.
"Mest muligt i eget liv" Det er bare ikke virkeligheden. Derfor.. Vi skal have flere hænder og mere af det kendte
personale, som har mulighed for at gøre det trygt og godt for den enkelte borger.

Beskrivelse af økonomiske konsekvenser
Herunder:
- beskrivelse af anlægsudgifter og driftsudgifter
- beskrivelse af eventuel medfinansiering fra forening mv.
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Forslag fra foreninger, bestyrelser mv.
Nr.

F-412

Anlægsblok
Udfyldes af forslagsstiller:
Forslagets navn

Opnormering af sygeplejersker i hjemmeplejen

Navn på forening, bestyrelse mv.

Udekørende sygeplejersker i Favrskov Øst og Favrskov Vest

Foreningens adresse
Kontaktperson

Marianne Fogh – Hjemmeplejen Favrskov Vest

Telefon

21621931

Mailadresse

mafo@favrskov.dk

Beskrivelse af forslaget
Sygeplejerskerne i hjemmeplejen kører ud i borgernes hjem 24-7 alle ugens dage, året rundt.
Der er pga. øget aktivitet og efterspørgsel på sygepleje behov for at tilføre hjemmesygeplejen mindst 1
million til opnormering af basisstillinger.
Vi hører, borgerne og deres pårørende i Kommunen, sige at det giver dem stor tryghed at kunne
modtage sygepleje enten i en sundhedsklinik eller i hjemmet planlagt eller akut ved behov.
Det nære sundhedsvæsen og behandlinger der nu udføres borgernært ser vi som meget positivt både
for borgeren og den samlede sundhedsøkonomi.
Det sætter store krav til balancen i mellem krav og ressourcer. Der er behov for at få tilført ressourcer
til basissygeplejen så både de planlagte besøg og de akutte besøg kan leveres så faglig forsvarlighed
og borgersikkerhed er i højsædet.
Der er behov for flere ressourcer hvis vi fremadrettet skal kunne levere sygepleje som det beskrives i
kvalitetsstandarden og sygehusaftalerne og efterspørges af borgerne.
På den udekørende basissygeplejerskes planlagte rute er der meget lidt til ingen plads til akutte
opgaver.
Akutte opgaver kan være fald i hjemmet, Smertebehandling v døende borgere, Problemer med
afføring og urin, misbrug og psykiatri ja -listen af opgaver der kan have en akut karakter er uendelig og
uanset indhold svære at planlægge med.
Når de planlagte besøg ikke kan leveres til den aftalte tid er det en ulempe for den eller de borgere det
går ud over.
Tidspresset kommer måske til at påvirke de forbyggelige indlæggelser negativt fordi vi ikke har tid til at
undersøge mulighederne for hjælp og støtte grundigt nok og derfor belastes borger unødigt.
Tidspresset påvirker den sygeplejefaglige udredning der ikke konsekvent støtter /blotlægger
borgerens funktions udfordringer og mulighed for sundhedsfaglig støtte så borger måske oplever
dårligere opgaveløsning.
Tidspresset påvirker dokumentations graden og skader borgersikkerheden.
Tidspresset vil give flere UTH

Tidspresset vil give færre indberettede UTH i sektor overgange.
Vi håber at kunne være en tiltrækkende kommune at arbejde i så vi kan rekrutterer kompetente
sygeplejersker til gavn for borgernes sundhed.

Beskrivelse af økonomiske konsekvenser

Beløb i kroner
Ansøgt beløb (fratrukket
eventuel medfinansiering)
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2023

