1.

Beslutning - Om- og tilbygning af træningsfaciliteter i Høng.
Åbent

Sagsnr.: 326-2019-7707

J.nr.: 27.42.00

Dokumentnr.: 326-2020-226123

Sagstype
Beslutning.
Resume og sagens baggrund
Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte den 9. marts.2020 Visionen for Kalundborg kommunes rehabiliterings- og træningscenter i Høng. Visionens mål er, at der på Odinscenteret skabes plads til, at der kan foregå en tidssvarende rehabilitering og genoptræning efter sygehusbehandling af borgere med alvorlige funktionstab. Der er udarbejdet et forslag til budget for
byggeriet i et samarbejde mellem Team Ejendom og affald, centerchef Lone Reuter og genoptræningschef Jette Stobbe Olesen.
Indstillinger
Direktøren indstiller,
1. at sagen oversendes til budgetforhandlingerne.
2. at sagen sendes til høring i Ældrerådet.
Behandling
Ældre- og Sundhedsudvalget.
Sagsfremstilling
Om- og tilbygningen vil foregå på flere forskellige lokationer i de nuværende bygninger og vil
indeholde flg.
 En lejlighed, hvor borgere med behov for et langvarigt rehabiliteringsforløb til et højt
selvstændighedsniveau, vil kunne leve med et stigende selvstændighedsniveau og en
stigende deltagelse og inddragelse af pårørende og netværk (ex. Yngre hjerneskadede
borgere).
 Et undervisningslokale til forebyggelse og sundhedsfremme tilbud og undervisning.
 En spisestue/måltidsområde, hvor borgere kan indtage deres måltider på alle selvstændighedsniveauer. Formålet er via hjælp og støtte til fuldstændig selvstændighed i forhold til det hele måltid inkl. opvarmning af mad, borddækning og opvask.
 Et træningsområde der indeholder.
2 træningssale
2 behandlingsrum
Toilet og omklædning til herrer og damer
Venteareal med automat til varme og kolde drikke
Kontaktfri adgangsveje
Relevant handicapkompenserende udstyr
Fleksibilitet i lokaleanvendelse (lofthængt udstyr og foldedøre)
Ventilation der er tilpasset aktivitetsniveauet i lokalerne
 En vendeplads der letter tilgængeligheden til træningsområdet
 Wifi på stue og kælderniveau så både personale og borgere har mulighed for at betjene
sig af virtuelle services og arbejdsredskaber under opholdet.
Med indretningen af et rehabiliterings- og træningscenter på Odinscenteret i Høng – i tilknytning til de midlertidige pladser - flyttes rehabiliterings- og træningsaktiviteten i syd fra Rørmosecenteret i Gørlev til Odinscenteret i Høng.
Økonomiske konsekvenser

Byggeriet er estimeret til at koste 9.620.000 kr. Det har ikke været muligt at få udmelding om
lovligheden af at anvende kælder etagen til døgnaktiviteter. Det kan derfor blive nødvendigt at
finde en anden løsning for den selvstændige lejlighed i kælderetagen. Her vil der fortsat være
behov for at etablere lokalerne til specifik ergoterapeutisk bo- og levetræning.
Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 10. august 2020:
Anbefales og oversendes til budgetforhandlingerne.
Bilag
Kalundborg Kommunes Rehabiliterings- og træningscenter i Høng
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