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19. Renovering af plejecentre (bevillingssag)
Sagsnr.:
13/69921
Sagsansvarlig: Helge Widemann

SAGSFREMSTILLING
Socialudvalget behandlede sagen på sit møde den 3. september med følgende sagsfremstilling:
”Der er på investeringsoversigten for budget 2013-2016 afsat 3 mio. kr. i 2013 til renovering –
udbygning af plejecentrene. I det følgende beskrives forslag til mindre renoveringsprojekter indenfor
Sundhed & Omsorg. Der er bl.a.
lagt vægt på projekter, der forbedrer mulighederne for at imødekomme henstillinger fra myndigheder,
renovering og vedligehold af plejecentre, indkøb af inventar, IT-udstyr og materiel mv.
Forvaltningen har udarbejdet nedenstående oversigt.
Socialudvalgets område:
Skovvænget:
Vandskade på midlertidig plads herunder udgifter i forhold til
Hussvamp laboratoriet. Isolering af glasgang + etablering af spisestue.
Blichergården:
Overvågningsudstyr. Fungerer ikke, mangler trådløse ruter.
Blichergården har et meget gammelt telefonanlæg der ikke fungere
optimalt. Indkøb af inventar.
Liselund:
Boks der styrer udvendig og indvendig lys skal udskiftes. Indløb af
computer der styrer nødkaldsanlæg
Højvangen/Pensionistgården:
Nytantenneboks/forstærkeranlæg på Pensionistgården kr.
Indkøb af nye skilte i forhold til flugtveje (Brandmyndighederne).
Indkøb af kraftstik til Pensionistgården vedrørende integreret
madtilbud.
Neurorehabilitering Toftegården:
Indkøb af inventar/træningsredskaber til brug for
Neurorehabiliteringstilbuddet, herunder ganghjælpemidler,
forflytningshjælpemidler, ortoser, træningsudstyr for OE øvrige
nyanskaffelser samt brandmateriel.
Toftegården Møldrup:
Udvidelse af træningssal/etablering af sundhedssatellit
Overlundgården:
Renovering af flere stuer, afhøvling af gulve + omlakering, nyt
møblement samt køleskabe. Etablering af ovenlys mv.
Skovgården:
Reparation af stole
Birkegården:
Renovering/udbedring af skader i forbindelse med rotteangreb
(Mortalin, TS alarm, condigi mv.). Indkøb af solmarkiser pga.
varmeudvikling, hvor der kan ikke kan luftes ud. Etablering af
mødelokale, flytning af arkiv. Etablering af overfaldsalarm.
Møllehuset:
Udskiftning til trådløst nøglesystem
Åbrinken:

Anslået anlægsudgift
234.000

108.000

36.000

10.000

1.173.000
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321.000
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249.000
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Renovering af køkken, spise- og opholdsstue på A-gangen
Etablering af linje til dørtelefon efter skift til telenor
I alt:
Skema: Oversigt over mindre anlægs- og renoveringsprojekter

5.000
3.329.000

Finansiering:
Der søges derfor om en anlægsbevilling på 3.329.000 kr. dels fra puljen til renovering – udbygning af
plejecentrene i 2013, som er afsat under Socialudvalgets område dels fra mindreforbruget på
Liselund.”

INDSTILLING
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Socialudvalget indstiller til Byrådet
at anlægsarbejderne igangsættes,
at der gives en anlægsudgiftsbevilling, på 3.329.000 kr. jf. ovenstående skema til kontoen
”Renovering – udbygning af plejecentrene” med rådighedsbeløb i 2013,
at udgiften på 3.329.000 kr. dels finansieres af det rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. der er afsat på
kontoen ”Renovering – udbygning af plejecentrene” i 2013, og dels ved at rådighedsbeløbet i 2013
vedrørende opførelse af demensboliger (Liselund) nedsættes med 329.000 kr.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 03-09-2013
Socialudvalget indstiller til Byrådet,
at anlægsarbejderne igangsættes,
at der gives en anlægsudgiftsbevilling, på 3.329.000 kr. jf. ovenstående skema til kontoen
”Renovering – udbygning af plejecentrene” med rådighedsbeløb i 2013,
at udgiften på 3.329.000 kr. dels finansieres af det rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. der er afsat på
kontoen ”Renovering – udbygning af plejecentrene” i 2013, og dels ved at rådighedsbeløbet i 2013
vedrørende opførelse af demensboliger (Liselund) nedsættes med 329.000 kr.
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-09-2013
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Socialudvalget.
BESLUTNING I BYRÅDET DEN 25-09-2013
Fraværende: Inger Jakobsen, Rikke Cramer Christiansen, Samina Shah
Indstillingen fra Socialudvalget godkendes.
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