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Overlevering af opgaver til nyt Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalg 
 
Emne Historik Opgaver og tidshorisont 

 
Politik og strategier 
Strategi for demensområdet Sundhedsudvalget har tidligere besluttet, at der i sammen-

hæng med åbningen af de specialiserede boligtilbud på 
Ådalscentrets udvidelse i 2022 skal træffes beslutning om 
en permanent løsning for de ekstra midlertidige pladser til 
borgere med demens på Bælum Ældrecenter. 

Endvidere har udvalget ønsket en belysning af, om der er 
behov for yderligere dagcenterfunktion til borgere med 
demens. 

 

Der udarbejdes oplæg til drøftelse af en 
samlet strategi for demensområdet 2022. 

Revidering af Rebild Kommu-
nes handicappolitik  
 

Rebild Kommunes handicappolitik er gældende 2019-2022, 
og skal derfor revideres i 2022, så en strategi for handicap-
området kan være klar primo 2023.   

  

I løbet af 2022 skal udvalgene på tværs af 
fagområder forholde sig til nuværende han-
dicappolitik samt handicaprådets kommenta-
rer og forslag til justeringer. Endelig be-
handling af ny strategi for handicapområdet 
sker i byrådet ultimo 2022  
  

Regeringsudspil ift. hjemløse 
– ”Housing First”  

 

  

Regeringen er kommet med et udspil, der har som mål at 
nedbringe antallet af hjemløse markant. Dette gennem 
metoden ”Housing First” hvor bolig- og socialpolitik 
samtænkes, så flere hjemløse kommer i egen bolig med 
den nødvendige støtte.   

  

I regeringens nuværende udspil ligger blandt 
andet følgende initiativer, hvoraf nogle for-
venteligt skal behandles på Kultur-, Fritids- 
og Sundhedsudvalget og Ældre-, Pleje-, og 
Omsorgsudvalget:   

 Bedre udnyttelse af den kommunale 
anvisningsret  

 Kommunen skal udarbejde  

 handleplaner for alle borgere på 
herberg.   

 Omlægning af refusionsordning, så 
støtten går til borgeren og ikke til 
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længerevarende ophold på herberg  

 Omlægning af indholdet i bostøtten 
efter Servicelovens § 85.  

  
Økonomi og styring 
Handlingsplan på baggrund 
af økonomiopfølgning på 
ældreområdet 

På baggrund af økonomiopfølgning ØKV3 præsenteret for 
Sundhedsudvalget d. 2. november og det generelle udfor-
dringsbillede på ældreområdet med stigende rekrutterings-
udfordringer og pressede ressourcer, er der igangsat en 
handlingsplan, der skal medvirke til, at merforbruget ikke 
fortsætter i samme tempo.  

Indsatserne i handlingsplanen skal medvirke 
til en opbremsning i driften og udskydelse af 
uddannelses- og aktivitetsindsatser i 
november og december 2021.  

 

Økonomisk pres på voksen-
handicapområdet  
 

 

Der har været et stigende sags- og udgiftspres på det spe-
cialiserede voksenområde siden 2015, og der er intet, der 
tyder på, at udgiftspresset på voksenhandicapområdet er 
aftagende.  

 Der er i 2022 budgetteret med en samlet udgift på 134,4 
mio. kr. mod et budget på 129,7 mio. kr. for 2021.   

  

Løbende monitorering og stillingtagen til 
mulige initiativer til håndtering af det sti-
gende udgiftspres på voksenhandicapområ-
det.   

  

Voksne handicappede og 
plejehjem  

 
 

  

Rebild Kommune har borgere indenfor det specialiserede 
voksenområde, som sent i livet har behov for pleje og om-
sorg på niveau med vores ældre borgere indenfor normal- 
og demensområdet.  

Som der er nu, er det dog ikke muligt at tilbyde disse bor-
gere en ordinær plejehjemsplads, og disse borgere bor 
derfor på mere omkostningstunge institutioner livet ud.   

  

Politisk stillingtagen til hvorvidt ældre borge-
re indenfor voksenhandicapområdet med 
plejebehov på niveau med kommunens øvri-
ge ældre, kan tilbydes plejehjemsplads på 
plejecenter i Rebild Kommune.  

Ledelsesinformation og ledel-
sestilsyn på voksenhandicap-
området  
  

 

Sundhedsudvalget har tidligere modtaget kvartalsvis ledel-
sesinformation samt -tilsyn på voksenhandicapområdet.   

På sundhedsudvalgsmøde d. 28. september 2021 beslutte-
de det daværende sundhedsudvalg at ændre kadencen på 
ledelsesinformation og ledelsestilsyn til hver 4. måned.   

Ældre- Pleje-, og Omsorgsudvalget vil 
fremadrettet modtage ledelsesinformation 
og ledelsestilsyn hver 4. måned.   

Ny ledelsesinformation på  Rebild Kommune har tilkøbt et Nexus-modul, der gør det 
muligt, at trække ledelsesinformation direkte fra myndig-

De nye muligheder for ledelsesinformation 
giver anledning til, at udvalget overvejer og 
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voksenhandicapområdet  

  

 

hedsrådgivers fagsystem. Det betyder, at sundhedsudval-
get i løbet af 2022 vil modtage en ny og mere valid ledel-
sesinformation.   

  

drøfter hvilke informationer udvalget frem-
over ønsker at modtage.   

Organisering, kapacitet og projekter 
Virtuel hjemme- og sygepleje Sundhedsudvalget besluttede d. 2.11.2021 at iværksætte 

et pilotprojekt omkring virtuel hjemme- og sygepleje i 
hjemmeplejedistrikt Syd med opstart primo 2022. 

Pilotprojekt startes op primo 2022 

Moderniseringsplan for pleje- 
og ældreboliger 

I første halvår af 2020 udarbejdede forvaltningen en bolig-
analyse over kommunens kapacitet af pleje- og ældreboli-
ger. Analysen har udmundet i en moderniseringsplan på 
området, herunder også strategi for ældreboliger. 

I budgetforliget for 2022 var der enighed om, at det er 
vigtigt at anvende kommunens kapacitet af pleje- og æl-
dreboliger, således at de imødekommer borgernes ønsker 
til fremtidige boliger. Der skal således fortsat arbejdes med 
en plan for modernisering af området, som vil indebære, at 
ledige boliger så vidt muligt omdannes til relevante og ef-
terspurgte boliger.  

Frem mod næste budgetlægning udarbejdes 
et beslutningsgrundlag for, hvordan en om-
dannelse kan gennemføres.  

Løbende orientering om ledi-
ge pleje- og ældreboliger 

Udvalget orienteres på hvert udvalgsmøde om antal ledige 
pleje- og ældreboliger.  

Løbende orientering.  

Det gode måltid Personalet på ældrecentrene er i gang med at blive kompe-
tenceudviklet i Rebild Kommunes måltidshåndbog, kaldet 
”Det gode måltid”.  

Med det gode måltid er der fokus på maden, anretningen, 
rammerne og det sociale omkring måltidet.  

Forvaltningen udarbejder forslag til et pilot-
projekt vedr. en såkaldt ”kræsevogn” på et 
af kommunens ældrecentre. ”Kræsevognen” 
skal understøtte det gode måltid.    

Organisering af hjemmeplej-
en 

Et organisationstjek af hjemmeplejen har vist en række 
udfordringer både i hjemmeplejen og i sygeplejen. Sund-
hedsudvalget er i september og november 2021 præsente-
ret for en række perspektiver på løsninger på udfordrings-
billedet.  

Forvaltningen arbejder videre med løsnings-
perspektiver for hjemmeplejen. 

Udlejning af ældreboliger til 
anden målgruppe 

Sundhedsudvalget besluttede på møde i maj 2021 at ledige 
ældreboliger kan lejes ud til en anden og bredere målgrup-

Sundhedsudvalget blev præsenteret for eva-
luering til udvalgsmøde d. 30. nov. 2021.  
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pe og udenom om visitationen.  

Ordningen evalueres efter et halvt år, i nov. 2021.  

 

Rekruttering og fastholdelse Der er iværksat indsatser for rekruttering og fastholdelse af 
medarbejdere i Center Pleje og Omsorg.  

 

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget vil lø-
bende blive orienteret om arbejdet og vil 
blive inddraget, når der opstår indsatser 
eller andet, der skal drøftes og tages beslut-
ning om.  

Samskabt Styring  

 
 

Rebild Kommune deltager sammen med 4 øvrige kommu-
ner i KL’s projekt ”Samskabt Styring”. Projektet har til for-
mål at styrke borgerinddragelsen; skabe mere mening og 
bedre løsninger samt minimere bureaukrati. I projektet 
deltager ledere og fagpersoner fra både Center Familie og 
Handicap og Center Arbejdsmarked og Borgerservice.   

  

  

Samskabt Styring løber til og med 2022.   

Udvalget vil undervejs og i forbindelse med 
den afsluttende evaluering blive holdt orien-
teret om projektets indsats og forløb.   

Virtuel bostøtte  

 
 

Rebild Kommunes Socialfaglige Tilbud arbejder på en afkla-
ring omkring muligheden for at kunne tilbyde borgerne 
Virtuel Bostøtte efter servicelovens § 85.  

  

Udvalget vil blive præsenteret for dette ar-
bejde, og for endelig stillingtagen.  

 
 

 


