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Emne: Møde i Borger og Netværksrådet i Vejle Kommune den 
15.05.2018 

 
Mødedato 

15.05.2018 
Mødested/lokale 

Mødelokale 8 
Mødetidspunkt kl. 

15.30 
Forventet sluttidspunkt kl. 

17.30 
Deltagere:  

Birthe Vorsum, Vejle kommune, Lena Kristiansen, OCD, Flemming Leer Jakobsen, Sind, Karin Lange, Bedre Psykiatri, 
Bente Klausen, Bedre Psykiatri, Laila Felicia Vester Nielsen, Angstforeningen, Irena Vreco, Vejle kommune 
 
Gæst:  
Trine Kragelund Jensen 
 
Afbud: 
Hanne Mähl, Sind, Laila Felicia Vester Nielsen 
Evt. afbud bedes meddelt til: 

Irena Vreco 
Direkte telefonnr. 

irevr@vejle.dk 
 
Dato 

08.05.2018 
Mødeindkalder 

Irena Vreco 
Direkte telefonnr. 

24678281 
Journalnr. 

27.00.00-P35-1-18 
 
 
Dagsorden: 

 
1.Opfølgning fra sidste møde. 
 
    Intet 
 
 
2. Generel orientering 

 
Birthe orienterer om, at centerleder Jesper Wiese har sagt stilling op. Han skal 
være institutchef ved UC Syd. I den anledning fortæller hun, at man planlægger 
at lave en inputgruppe i forbindelse med ansættelse af ny centerleder. Formå-
let er, at man taler om, hvad det er en profil, som skal ansættes. Birthe ser 
gerne, at en repræsentant fra BNR er med i inputgruppen, og opfordrer derfor 
udvalget til at udpege én. Flemming Leer Jakobsen bliver udpeget.  
 
 
 

3.  Hvor mange er der på botilbud på kontanthjælp i Vejle Kommune? (Flem-
ming Leer Jacobsen) 
 
Birthe kan oplyse, at der er 39 personer, som modtager kontanthjælp i hele 
Vejle Kommune, og at langt de fleste af dem er fra social- og psykiatriområdet.   
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4.  Budget 2019 – Trine Kragelund Jensen deltager 
 

Budget 2019 - kapacitetsanalyse, anlægsforslag og generelle bemærkninger 

Resumé 

Økonomiudvalget godkendte d. 12. marts 2018 budgetstrategien for 2019-2026, 
som sætter rammerne for processen med udarbejdelse af budget 2019. I henhold 
til budgetstrategien samt tids- og procesplan for budget 2019 på voksenområdet, 
godkendt af Voksenudvalget d. 19. marts 2018, drøfter udvalget på nærværende 
møde de generelle bemærkninger til budget 2019 og kapacitetsanalyse samt an-
lægsforslag på voksenområdet. 

Sagsfremstilling 

Indledning 

I henhold til budgetstrategien skal der i forbindelse med prioritering af nye an-
lægsprojekter, udover politiske visioner, også tages udgangspunkt i de kapaci-
tetsmæssige behov, der opstår som følge af Vejle Kommunes befolkningsmæssi-
ge udvikling og sammensætning. Som understøttelse til prioriteringen i spor 2 
udarbejder fagudvalgene kapacitetsanalyser, som redegør for de kapacitetsmæs-
sige behov og udfordringer der måtte være på baggrund af den demografiske 
udvikling i kommunen.  

Af budgetstrategien fremgår, at udgangspunktet for kapacitetsanalyserne skal 
være den politisk vedtagne befolkningsprognose, som er godkendt af Økonomi-
udvalget d. 9. april 2018. Kapacitetsanalyserne og anlægsforslag indgår herefter i 
den videre budgetlægning, og de politiske forhandlinger, frem til budgettets ved-
tagelse. Kapacitetsanalysen på voksenområdet er vedlagt som bilag.  

  

Kapacitetsanalyse 

Ifølge den nyeste befolkningsprognose for Vejle Kommune forventes det samle-
de indbyggertal at vokse med ca. 16.000 personer i perioden 2018-2032, svaren-
de til en stigning på ca. 14 %. I 2032 forventes der således at være 130.053 ind-
byggere i Vejle Kommune. Den primære aldersmæssige målgruppe på voksenom-
rådet er borgere mellem 18-64 år, hvor der forventes en befolkningsmæssig stig-
ning på ca. 6.600 personer fra 2018-2032, svarende til en stigning på ca. 10 %. 

Det forventes samlet set, at behovet for døgnpladser til vejleborgere på voksen-
området vil stige med 39 pladser fra 2018-2032, hvilket svarer til den generelle 
stigning i hele aldersgruppen af 18-64 årige på ca. 10%.  På handicapområdet 
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forventes der heraf en stigning fra 2018-2032 på 28 døgnpladser til vejleborgere, 
og på psykiatriområdet forventes heraf en stigning fra 2018-2032 på 11 døgn-
pladser til vejleborgere. 

 Samlet set har Vejle Kommune en normeret kapacitet på 485 døgnpladser på 
voksenområdet. Den samlede kapacitet er fordelt med 366 pladser på handicap-
området og 119 pladser på psykiatriområdet. Af det samlede antal døgnpladser 
på voksenområdet er 220 pladser aktuelt forbeholdt Vejle Kommunes egne bor-
gere, fordelt med 142 pladser på handicapområdet og 78 pladser på psykiatriom-
rådet. De resterende 265 pladser af den samlede kapacitet er aktuelt forbeholdt 
borgere fra udenbys kommuner. 

 Ud fra den gennemførte kapacitetsanalyse vurderes det, at den mængdemæssi-
ge udvikling i Vejle Kommunes egne borgere med behov for en døgnplads kan 
rummes indenfor den samlede nuværende kapacitet. I et anlægsmæssigt per-
spektiv vurderes der derfor ikke at mangle kapacitet i forhold til døgnpladser på 
voksenområdet. Derimod er det nødvendigt at overveje, hvordan fordelingen af 
døgnpladser skal være mellem udenbys og vejlepladser, samt hvilke indsatsmæs-
sige målgrupper døgnpladserne skal rettes mod. Herunder også for i højere grad 
at kunne rumme vejleborgere, som der af både kapacitets- og indsatsmæssige 
årsager i øjeblikket må købes døgnpladser til på institutioner i andre kommuner, 
regioner eller private botilbud. Det bemærkes, at det vil kræve økonomiske 
driftsressourcer for at kunne drive flere døgnpladser på kommunens egne vok-
sentilbud til vejleborgere, idet Voksenudvalget er budgetlagt med et indtægts-
budget, der modsvarer den aktuelle fordeling af pladser mellem udenbys borgere 
og vejleborgere. 

Det bemærkes i øvrigt, at nærværende kapacitetsanalyse understøtter Voksen-
udvalgets beslutning af 18. april 2018 om at gå videre med at udarbejde en til-
budsstrategi på det specialiserede voksenområde.  

  

Anlægsforslag 

Ud over de strategiske overvejelser i forhold til kapaciteten på længere sigt, som 
følger af kapacitetsanalysen, er der på kort sigt behov for nogle anlægsmæssige 
tiltag på voksenområdet for at kunne håndtere en række aktuelle drifts- og kapa-
citetsmæssige udfordringer. Der foreslås således et anlægsforslag til budget 2019 
vedr. Tinghøj på psykiatriområdet, og et muligt anlægsforslag til budget 2019 
vedr. det nuværende tilbud i Lodshuset på handicapområdet.  

 Tidssvarende boliger på Tinghøj 

Tinghøj er et døgntilbud efter servicelovens § 107 og 108 for personer over 18 år 
med psykiske problemstillinger. Tinghøj har i alt 34 døgnpladser, men er ikke 
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indrettet tidssvarende, idet der ikke er 2-rums boliger. Det vurderes, at den eksi-
sterende kapacitet på Tinghøj bør opretholdes, blot med 2-rums boliger. Herud-
over bør der også indtænkes en forbedring af boligernes lysforhold af hensyn til 
beboernes behandling.  

Formålet med renoveringen er faglig set, at boligerne mere hensigtsmæssigt kan 
indgå i en faglig tilgang baseret på recovery og rehabilitering, herunder at målret-
te indsatserne mod at borgerne efter en tid kan flytte i egen bolig uden for botil-
buddet. En væsentlig forudsætning herfor er, at borgerne opnår almene færdig-
heder og kan håndtere og overskue den praktiske hverdag. Boligens størrelse og 
indretning er i denne sammenhæng afgørende for, at der kan arbejdes med et 
rehabiliterende sigte.  

Ombygning og tilbygning, så der etableres 34 boliger som §107-108 med fælles-
areal og servicefaciliteter, estimeres at koste i alt 47,3 mio. kr. (ekskl. moms). For 
at undgå genhusning i byggeperioden foreslås det at fordele ombygningen over 3 
år. Det foreslås i perioden 2019-2022 at afsætte i alt 33,9 mio. kr., hvoraf 0,1 
mio. kr. afsættes i 2019, 8,5 mio. kr. i 2020, 10,0 mio. kr. i 2021 og 14,1 mio. kr. i 
2022. Herudover afsættes 14,4 mio. kr. i 2023. Det bemærkes, at der på Tinghøj i 
2018 færdiggøres 4 særlige §108 boliger i det tidligere storkøkken, som ikke er en 
del af nærværende forslag, idet disse boliger blev vedtaget i forbindelse med 
budget 2017.  

 Nedlæggelse af Lodshuset og eventuelt opførelse af erstatningsboliger 

Ifølge forslag i budgetproces 2018 foreslås det, at afhænde Lodshuset på Ibæk 
Strandvej og genhuse beboerne på Hørgyden under De 2 Gårde, idet der her vil 
kunne opnås et driftsrationale samt en senere mulighed for yderligere udbyg-
ning. Hertil er bygningernes indretning utidssvarende, da beboerne kun har ét 
værelse og deles om 3 bade og toiletter samt ét fælles køkken.  

I f.t. budget 2019 foreslås at fastholde forslaget om at afhænde Lodshuset, men i 
samme forbindelse at overveje, hvorvidt Vejle Kommune fremadrettet skal have 
det eksisterende tilbud til døve udviklingshæmmede. Det vurderes ikke bæredyg-
tigt at opretholde driften i Lodshuset, idet de fysiske rammer ikke er i en stand, 
hvor nye beboere kan komme til. Tilbuddet er driftsmæssigt skrøbeligt, hvilket vil 
forstærkes, hvis belægningen falder.  

 Ved en beslutning om at afhænde Lodshuset kan der peges på følgende alterna-
tiver: 

1. Tilbuddet genetableres i nye bygninger i tilknytning til Hørgyden under De 
2 Gårde. Som følge af den eksisterende fysiske indretning med adskilte 
små pavilloner, vil en sammenhængende tilbygning kunne muliggøre en 
mere rationel drift. 

2. Lukke det eksisterende tilbud til døve udviklingshæmmede i Vejle Kom-
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mune. Alle beboere er anbragt af andre kommuner, hvilket vil medføre at 
beboerne skal flyttes til anden kommune. Denne løsning vil have nogle 
menneskelige omkostninger for beboere, der har det eksisterende tilbud 
som deres hjem. De 4 nuværende beboere i Lodshuset boede alle på til-
buddet, da Vejle Kommune overtog det fra Region Syddanmark i 2009.  

 Lodshusets bygninger er fra hhv. 1777 og 1978 og senest renoveret i foråret 
2015, hvor der blev delvis saneret for skimmel og grundfugt, der trænger ind i 
bygningen. I efteråret 2016 blev der igen konstateret skimmel i bygningerne. I 
deres nuværende tilstand skal bygningerne af arbejdsmiljømæssige årsager og af 
hensyn til beboernes velbefindende løbende kontrolleres og renoveres. Hvis der 
konstateres skimmelsvamp, skal genhusning af de 4 beboere og personale gen-
nemføres. Der må aktuelt forventes løbende udgifter til at holde skimmelsvamp 
væk fra bygningen. Denne udgift vil stige betydeligt, hvis grundvandet stiger. 

 Ombygning og tilbygning af Hørgyden, så der kan etableres 4 boliger og skabes 
sammenhæng med de eksisterende bygninger estimeres at koste i alt 6,9 mio. kr. 
(ekskl. moms) over årene 2019-2020. Heraf udgør byggeri af boliger 5,3 mio. kr., 
mens sammenbygning og overdækning beløber sig til 1,6 mio. kr. Den offentlige 
vurdering af Lodshuset er på 1,8 mio. kr. Ved et salg forventes det minimum at 
kunne indbringe dette beløb. Hvis forslag 1 godkendes vil opstart af planlægning 
samt projektering kunne ske i 2019 og udførelse i 2020. Det foreslås i så fald at 
afsætte 2,1 mio. kr. i 2019 og 4,8 mio. kr. i 2020. 

  
Velfærdsdirektøren indstiller, 7. maj 2018, pkt. 47: 

At kapacitetsanalysen godkendes  

At anlægsforslaget vedr. Tinghøj indgår i budgetlægningens spor 2  

At udvalget vælger hvilke af de to scenarier for Lodshuset, der skal indgå i bud-
getlægningens spor 2 

At udvalget godkender udkast til de generelle bemærkninger til budget 2019 

  
Voksenudvalget, 7. maj 2018, pkt. 47: 

Kapacitetsanalysen godkendes 

Udvalget medtager anlægsforslaget vedr. Tinghøj i budgetlægningens spor 2. 

Udvalget medtager alternaiv 1. vedr. Loshusets fremtid i budgetlægningens spor 
2 
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De generelle bemærkninger til budget 2019 godkendes 

 Bilag 

 Bilag 2_VU 07-04-18_Generelle bemærkninger budget 2019 
 Bilag 1_VU 07-05-18_Kapacitetsanalyse buget 2019 

 
 

Borger- og Netværksrådets udtalelse til det tekniske budget 2019  
 

Borger- og Netværksrådet udtaler, at det er dybt bekymrende, at efteruddan-
nelse af personale er blevet stoppet. Der er ikke længere råd til at videreudvik-
le personalets kompetencer, hvilket kan have den konsekvens, at borgeren får 
det dårligere og dermed bliver dyrere for kommunen i den lange bane.  

 
Borger- og Netværksrådet udtaler ligeledes, at de er bekymrede for borgernes 
fremtidige livskvalitet. Som eksempel nævnes der, at bostederne, som er ud-
fordret i økonomien, skal stå for busdriften, og det er der ikke penge til. Bor-
gerne begrænses derfor i miljøskift; de får færre oplevelser, og dermed en rin-
gere livskvalitet, hvilket også kan være med til at borgerne bliver dårligere. Go-
de oplevelser er livsbekræftende og trods alt med til at fremme deres recovery 
proces. 

 
Borger- og Netværksrådet udtaler, at vi som samfund har et fælles ansvar for 
udsatte borgere, og anbefaler derfor, at der bliver tilført midler til området, da 
de udsatte har ret til en god livskvalitet og et godt liv, også uden for institutio-
nerne.  

 
 
5.  Evt. 

 
Der bliver aftalt at Borger- og Netværksmøderne fremadrettet starter kl. 12.  
 

  
 
 
 
 
 


