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Resumé
Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2016 Plan for Fremtidens rehabiliterings- og
plejecentre, med 7 anbefalinger. Der forelægges forslag til organisering af arbejdet, i form af
en styregruppe og fem arbejdsgrupper; ligesom der skal udpeges evt. medlemmer af SSUudvalget til de enkelte grupper.
Indstilling
Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at:
1. godkende forslag til organisering af arbejdet med Fremtidens rehabiliterings- og
plejecentre, herunder kommissorier for arbejdsgrupperne.
2. udpege medlemmer af SSU til hver enkelt arbejdsgruppe.
Social- og Sundhedsudvalget, 11. januar 2017, pkt. 197:
Ikke til stede: Lonni Lypart (A), Jan Jespersen (Ø)
Sagen udsættes.
Beslutning
Godkendt.
Sagsfremstilling
I September 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen Plan for Fremtidens rehabiliterings- og
plejecentre i Stevns kommune. Planen består af 7 anbefalinger:
1. Stevnshøj plejecenter omdannes til nyt rehabiliteringscenter og KAS flytter til Stevnshøj
2. Hotherhavens plejecenter omdannes til demensplejecenter. Nichen bevares derved ved
Hotherhaven
3. Brohøj demensplejecenter anvendes i en periode som genhusning/midlertidige pladser,
men ophører som plejecenter
4. Egehavens plejecenter udbygges med maksimalt antal pladser, som pt. Forventes at
være 10 pladser
5. Hotherhavens plejecenter udbygges med 20 pladser
6. Plushøj omdannes til ældreboliger/”ollekolle” med mulighed for etablering af fælleshus
og evt. fælles aktiviteter sammen med nuværende ældreboliger
7. Etablering af egne tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade, udviklingshæmmede,
samt unge-tilbud i det omfang, der er behov og mulighed for anvendelse af
eksisterende bygninger.
Sundhed & Omsorg indstiller, at der nedsættes en styregruppe med reference til SSU samt
fem arbejdsgrupper, som hver især skal arbejde med den faglige og organisatoriske
implementering af anbefalinger. Der er udarbejdet kommissorium til hver arbejdsgruppe samt
styregruppe. Styregruppen får som sin første opgave at fastlægge en tids- og handleplan.
Der lægges i forslaget op til en meget åben og inddragende proces, hvor både Ældreråd,
Handicapråd, Brugerpårørenderåd, samt medarbejdere og ledere er involveret i at udarbejde
endelige forslag. Det indgår også i forslaget, at medlemmer af SSU indgår i arbejdsgrupperne,
og der skal ske udpegelse hertil.

Økonomi
Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommune
Historik
Forslaget er blevet forelagt Ældrerådet, Handicaprådet, MED Lokaludvalg Udfører og MED
Områdeudvalg Sundhed, som alle har taget forslaget til efterretning og er positive over for
forslaget. OmrådeMed gør opmærksom på at medarbejder-repræsentationen også skal dække
arbejdsmiljøområdet.




Bilag
Forslag til organisering af arbejdet med Fremtidens rehabiliterings- og plejecentre
Dagsordenspunkt: Ny Pleje- og Rehabiliteringscenter struktur behandlet på mødet 12.
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