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Kære høringspart
Den 16. august 2018 godkendte Sundheds- og Omsorgsudvalget en ny
strategi for midlertidige døgnophold, der fremover skal organiseres i
planområderne Byen og Syd. Strategien – herunder det faglige og
organisatoriske indhold – havde forinden været i høring ved de faglige
organisationer i SUF MED og Københavns Ældreråd, og udvalget fik
forelagt alle høringssvar til strategien.
I forlængelse heraf godkendte udvalget samtidig, at den geografiske
placering af midlertidige døgnophold på to centre fordelt på tre
adresser og lukningen af to rehabiliteringscentre, som er en
konsekvens heraf, sendes i høring.
Høringsparterne er arbejdsplads-MED, Københavns Ældreråd,
Københavns Kommunes 12 lokaludvalg, SUF MED og bestyrelsen på
den selvejende institution Hørgården.
På den baggrund modtager I her materialet til skriftlig kommentering.
Bemærk, at det alene er forslaget til placeringen af de to nye centre for
midlertidige døgnophold og lukningen af Rehabiliteringscenter
Amager og Rehabiliteringscenter Indre by/Østerbro, som høringen
vedrører, og der derfor kan gives høringssvar på.
Forslaget til placering af de midlertidige døgnophold er baseret på, at
de nye centre placeres i eksisterende kommunale bygninger og en
vurdering af, hvor det kommende kapacitetsbehov til midlertidige
døgnophold bedst vil være dækket.
Fristen for at sende jeres eventuelle høringssvar er den 7.
september 2018. Høringssvar skal sendes pr. mail til specialkonsulent
Theresa Linnea Markenvard (B59D@kk.dk) og konsulent Marie
Simone Ottesen (H96U@kk.dk).
Materialet kan findes på Københavns Kommunes hjemmeside via
følgende link: https://www.kk.dk/indhold/sundheds-ogomsorgsudvalgets-modemateriale/16082018/edoc-agenda/f8caefe0-

Afdeling for Rehabilitering
Sjællandsgade 40, Bygning H
2200 København N
EAN nummer
5798009290458

f0e6-4862-adf3-3ff224a14982/5911d397-5793-4ec9-ab824fca6b24e8fa
Sundheds- og Omsorgsudvalget vil modtage jeres
høringsbemærkninger til udvalgsmødet den 25. oktober 2018, hvor
forslaget forelægges med henblik på endelig godkendelse.
Vi ser frem til at modtage jeres høringssvar.

Med venlig hilsen
Merete Røn Christensen
Centerchef
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