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Sag nr. 54

Serviceudgifterne i 2011 samt bidrag til budgetforslag 2012-2015

Journal nr.:

011152-2011

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse kap. V

Sagsfremstilling:

På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen for 2012 skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget, herunder eventuelle omprioriteringer inden for budgetrammerne i udvalgenes juni møder.
Budgetlægningen for 2012-2015 blev startet ved et seminar for Byrådet den 23. maj 2011, hvor administrationen bl.a. redegjorde for regnskabet for 2010 samt aktuelle forventninger til budgetgrundlaget for
2012.
Samtidig blev der givet en status for budget 2011 og serviceudgifter. I
Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunerne for 2011 er det
aftalt, at 3 mia. kr. af de generelle tilskud er betinget af kommunens
overholdelse af det oprindelige serviceudgifts-budget.
Udvalgene har i maj møderne drøftet forslag til kompenserende besparelser i 2011 således, at den aktuelle udfordring for 2011 kan opgøres i størrelsesordenen 10 mio. kr.
Det anbefales, at fagudvalgene fortsætter drøftelsen med henblik på
at finde besparelser på serviceudgifterne i 2011.
Forslagene kan dels være af en sådan karakter, som kun realiseres i
2011 og dels muligt realiserbare i 2012 og frem.
Budgetaftalen for 2011 indeholdt reduktioner i størrelsesordenen 90
mio. kr. med henblik på at opnå balance i den samlede kommunale
økonomi. Heraf udestår 5 mio. kr.
Med den seneste budgetopfølgning og tekniske korrektioner til budget
2012 er målsætningen for 2012-2015 årlige reduktioner på minimum
25-30 mio. kr.
Udvalgene skal drøfte og vurdere eventuelle omprioriteringer indenfor
udvalgets budgetramme samt fremkomme med forslag til budgetforbedringer på minimum 25 mio. kr.
Udover budgetforbedringsforslagene skal udvalgene fremkomme med
forslag til anlægsinvesteringer således, at der inden seminaret i august kan etableres et samlet overblik over anlægsbehovet i 20122015.

Bevilling:

Ingen
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Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sagen sætter fokus på overholdelse af oprindeligt budget for 2011
samt danner grundlag for det videre arbejde med budget 2012-2015.

Indstilling:

Budget- og Analysechefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Udvalget fortsætter drøftelse af kompenserende serviceudgifts-besparelser for 2011
2. Udvalget drøfter administrationens forslag til budgetinitiativer
for 2012 - 2015
3. Udvalget drøfter nødvendige anlægsinvesteringer inden for
udvalgets område.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Ad pkt. 1 Udvalget har drøftet budget 2011.
Ad pkt. 2 Udvalget har drøftet budget 2012.
Ad pkt. 3 Udvalget har drøftet anlægsønsker.
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Sag nr. 55

Tomgangsleje på omsorgscentre

Journal nr.:

010837-2011

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Udgifter til tomgangsleje på omsorgscentre i Frederikssund Kommune
forekommer først og fremmest på Pedershave, hvor 36 boliger endnu
ikke er taget i brug, samt på Lundevej 18D, hvor 8 boliger siden 1.
januar har stået tomme og afventer overtagelse af Social Service.
Oversigt over forventede udgifter i 2011 til dette område fremgår af
nedenstående skema:
Omsorgscenter
Pedershave - 36
boliger
Lundevej 18D - 8
boliger
I alt

Årlig husleje pr.
bolig
84.348 kr
90.840 kr.

Tomgangsleje i alt. pr.
år
3.037.000 kr.
727.000 kr.
3.764.000 kr.

Der er ikke budgetteret med udgifter til tomgangsleje for Pedershave
og Lundevej, så dermed vil der opstå en ekstraudgift på knap 3,8 mio.
kr på tomgangsleje på de to centre.
I Budget 2011 er afsat 739.000 kr. til tomgangsleje for de midlertidige
boliger på Solgården.
Da de midlertidige boliger fremover flyttes væk fra Solgården, vil dette
beløb fremover kunne dække en del af udgifterne til tomgangsleje på
Pedershave og Lundevej.
Gennem en målrettet indsats, som blev iværksat i begyndelsen af
2010, er det lykkedes at nedbringe udgifterne til tomgangsleje på de
øvrige plejecentre i kommunen.
Dette er opnået ved at udarbejde nye fælles arbejdsgange for indflytning på plejeboliger, som er gældende for alle plejecentre i kommunen.
Af disse retningslinjer fremgår blandt andet, at en plejebolig skal være
indflytningsklar indenfor 4 uger efter, at den er fraflyttet af den tidligere
beboer.
Det er herved lykkedes at reducere udgifterne til tomgangsleje på de
øvrige centre fra 296.000 kr. i 2009 til 42.000 kr. i 2010.
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Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen.

Indstilling:

Ældre- og Sundhedschefen indstiller over for Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget, at:
1. Ovenstående orientering tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Taget til efterretning.
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Sag nr. 56

Dosisdispensering - håndtering af medicin til kommunens borgere

Journal nr.:

008757-2011

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Dosisdispensering er en ordning, hvor den enkelte borger/patient kan
få pakket sin medicin på apoteket i engangsbeholdere kaldet dosispakker.
Hver dosispakke indeholder medicin, der skal tages på et bestemt
tidspunkt og pakkerne er pakket i den rækkefølge, de skal indtages.
Hver dosispakke er blandt andet forsynet med borgerens/patientens
navn og cpr. nr. samt information om lægemiddelindhold og indtagelsestidspunkt.
Formålet med dosisdispenseret medicin er at reducere medicinfejl,
borgerens medicinudgifter og samfundsøkonomisk at minimere spildmedicin.
Risikoen for fejldosering minimeres fra ca. 10- 20% ved dosering af
hjemmesygeplejerske til ca. 1 promille ved dosisdispensering/ maskinel dosering.
Desuden er der en interaktionskontrol, hvilket betyder at borgeren ikke
får 2 medicinpræparater der modvirker hinanden, da al medicin gennemgås af en farmakonom. Samtidig er det nemt at håndtere for borgeren.
Det er den ordinerende læges ansvar at vurdere, om borgeren er egnet til at få dosisdispenseret sin medicin og at ordinere dosisdispenseret medicin.
Kriterierne for at være egnet til dosisdispenseret medicin er, at borgeren er i en stabil medicinering og/eller har behov for assistance til medicinhåndtering.
Lægen giver i disse tilfælde information videre til apoteket, hvor borgerens ordinerede medicin udsættes for en interaktionskontrol.
Forbrugerprisen på lægemidlerne beregnes ud fra billigste tabletpris.
Ordningen er velkendt af samtlige privatpraktiserende læger i Frederikssund Kommune, men det varierer noget, hvor meget ordningen
benyttes.
I Skibby-området har ordningen været anvendt meget, og har her fungeret tilfredsstillende i adskillige år.
I de øvrige dele af kommunen er brugen af ordningen stigende, og der
opleves også her en tiltagende velvillighed fra lægernes side.
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I Frederikssund Kommune er det i dag frivilligt for borgeren, om
han/hun vil have dosisdispenseret sin medicin eller ønsker at hjemmesygeplejersken skal varetage denne funktion.
Administrationen anbefaler, at uddeling af medicin til borgerne fremover udelukkende sker via dosisdispensering.
Herved efterlever man anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet om måden at håndtere medicin i forhold til borgere. På nuværende tidspunkt anvender hjemmesygeplejen
en del ressourcer på håndtering af medicin.
Der er langt større risiko for fejldosering, når dosisdispensering ikke
anvendes, og samtidig er der risiko for arbejdsskader i sygeplejerskernes fingre og håndled - især som følge af den stigende brug af
blisterpakninger.
Supplerende sagsfremstilling til mødet i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 1.6.2011:
Sagen genoptages efter at have været i høring i Handicaprådet og
Ældrerådet. Såvel Handicaprådet som Ældrerådet anbefaler, at uddeling af medicin udelukkende sker via dosisdispensering, og har ikke
yderligere kommentarer til forslaget.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Ældre- og Sundhedschefen indstiller over for Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget, at:
1. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar tages til efterretning
2. Det godkendes at uddeling af medicin fremover udelukkende
foregår via dosisdispensering

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den
04. maj 2011
Indstilling tiltrådt. Sagen genoptages på udvalgets møde den 1. juni
2011.
Lis Olsen (V) og Torben Petterson (A) fraværende.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrådt.
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Sag nr. 57

Frit leverandørvalg for praktisk hjælp og personlig pleje - valg af model

Journal nr.:

007319-2011

Lovgrundlag:

Lov om Social Service § 83 og 91

Sagsfremstilling:

Kommunen er forpligtet til at sikre, at borgere, som modtager bistand
indenfor områderne personlig pleje, praktisk hjælp samt madservice,
kan vælge mellem forskellige leverandører til at udføre hjælpen.
Til dette formål skal kommunen sikre, at kvalificerede private leverandører får adgang til at levere ydelser indenfor disse områder.
Det drejer sig nærmere bestemt om følgende ydelser:
•
•
•
•
•
•

Praktisk hjælp til rengøring mv.
Praktisk hjælp til tøjvask
Praktisk hjælp til indkøb
Personlig pleje
Madservice med udbringning
Madservice uden udbringning

Der er overordnet set 3 modeller, som kommunen kan gøre brug af for
at sikre et frit valg for borgerne på disse områder:
•
•
•

Godkendelsesmodellen
Udbud under godkendelsesmodellen
Udbudsmodellen

Ved godkendelsesmodellen er kommunen hovedleverandør, private
leverandører som opfylder kvalitetskravene kan godkendes og afregnes efter en prisberegning, svarende til de kommunale timepriser.
Ved udbud under godkendelsesmodellen udbydes ydelser, og kommunen kan ikke samtidig have en driftsorganisation til at varetage opgaven.
På baggrund af udbud vælges hovedleverandør, og andre private leverandører som opfylder kvalitetskravene kan godkendes og afregnes
efter samme takst som hovedleverandøren.
Ved udbudsmodellen skal vælges 2-5 leverandører og kommunen har
mulighed for at udarbejde kontrolbud.
Der kan ikke godkendes yderligere private leverandører i kontraktperioden.
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På områderne praktisk hjælp til rengøring mv. og personlig pleje er
vurderingen, at det frie leverandørvalg bedst sikres ved anvendelse af
godkendelsesmodellen, således at kommunen opretholder egen
driftsorganisation på disse områder.
Det frie leverandørvalg for borgere, der er visiteret til disse ydelser,
sikres ved at private leverandører løbende godkendes til at udføre
opgaven på samme pris- og kvalitetsmæssige vilkår som kommunen.
Private leverandører, som varetager opgaver indenfor ovenstående
områder, skal indgå en kontrakt med kommunen, hvorved det sikres,
at leverandørerne lever op til kommunens kvalitetskrav.
Der er på nuværende tidspunkt behov for, at der udarbejdes nye standardkontrakter til brug for indgåelse af aftaler med private leverandører, således at det sikres, at kommunens aktuelle kvalitetskrav afspejles i kontrakterne.
I Frederikssund kommune har der hidtil været gode erfaringer ved at
lade private leverandører udføre ydelser indenfor praktisk hjælp til
tøjvask og indkøb og det vurderes, at det også fremover vil være hensigtsmæssigt at vælge private leverandører til at varetage opgaven.
Det foreslås derfor, at der for tøjvask og indkøb anvendes udbud under godkendelsesmodellen.
Denne udbudsform vil betyde, at kommunen ikke har egen driftsorganisation på disse områder.
Der vil blive valgt en hovedleverandør på baggrund af udbud, efterfølgende vil andre private leverandører kunne blive godkendt på samme
vilkår som den valgte hovedleverandør.
I det omfang de private leverandører søger godkendelse til at udføre
opgaverne vedr. tøjvask og indkøb, vil borgerne kunne vælge samme
leverandør til alle ydelser.
På områderne madservice med udbringning og madservice uden udbringning er iværksat en køkkenanalyse, som skal afdække den mest
hensigtsmæssige organisering af køkkenområdet i Frederikssund
kommune.
Det foreslås, at der først tages stilling til model, når der tages stilling til
analysen.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Side 10 af 22

Indstilling:

Ældre- og Sundhedschefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at:
1. Godkendelsesmodellen benyttes til at sikre borgerne frit leverandørvalg indenfor områderne praktisk hjælp til rengøring mv.
og personlig hjælp
2. Udbud under godkendelsesmodellen benyttes til at sikre borgerne frit leverandørvalg indenfor områderne praktisk hjælp til
tøjvask og indkøb
3. På madservice-området afventes resultat af igangværende
køkkenanalyse, før der tages stilling til valg af model for frit leverandørvalg
4. Der udarbejdes forslag til nye kontrakter med private leverandører

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Anbefalet.

Bilag:

Notat vedrørende valg af fritvalgs-model
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Sag nr. 58

Brugerstyrede centre

Journal nr.:

011207-2011

Lovgrundlag:

Lov om Social Service § 81

Sagsfremstilling:

Efter drøftelse i Handicaprådet og på dialogmøde med de brugerstyrede centre, forelægges retningslinier for adgang til de brugerstyrede
aktiviteter.
Der er ikke ansat personale i de brugerstyrede centre, og følgende
retningslinier har hidtil været anvendt:
Det er nødvendigt at brugerne er i stand til at komme rundt ved egen
kraft, samt at man er selvhjulpen i forbindelse med toiletbesøg m.v.
Af hensyn til pladsforhold, rengøring og slidtage, er det ikke muligt at
bruge udendørs køretøjer. Der skal parkeres udenfor, og er man dårligt gående, kan man låne en rollator eller en kørestol. Man skal selv
være i stand til at forflytte sig fra det udendørs køretøj og til den lånte
stol.
Borgere der ikke er selvhjulpne, har mulighed for at medbringe personlig hjælper.
Der udarbejdes folder hvor retningslinier fremgår, som kan udleveres i
de brugerstyrede centre.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger, da sagen ikke
har økonomiske konsekvenser.

Indstilling:

Ældre og Sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Ovenstående retningslinier også anvendes fremover på de
brugerstyrede aktivitetscentre.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Indstillingen tiltrådt.
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Sag nr. 59

Redegørelse om brug af magtanvendelse 2010

Journal nr.:

014765-2010

Lovgrundlag:

Lov og Social Service §§ 125, stk. 1-2, 126, stk. 2, 127 og 128

Sagsfremstilling:

Det daværende Social- og Ældreudvalg besluttede i august 2007, at
uddelegere kompetencen til registrering og iværksættelse af magtanvendelse til områdelederne og afdelingslederen for plejeboligerne.
Samtidig blev det besluttet, at placere ansvaret for en årlig redegørelse til udvalget hos afdelingslederen for plejeboligerne.
Vedhæftet er redegørelsen for anvendelse af magtanvendelse for
2010.
Det fremgår af vedhæftede materiale, at der i 2010 har været gjort
brug af magtanvendelse på 5 borgere, mens der i 2009 var tale om 4
magtanvendelser.
Alle indberetninger om magtanvendelser er for begge år sket for borgere, der er bosiddende i plejeboliger.
Endvidere fremgår det, at der i 2010 for 1 borgers vedkommende blev
indberettet flere magtanvendelser, mens det i 2009 vedrørte 3 borgere.
Endeligt fremgår det, at der i 2010 kom indberetninger om magtanvendelse fra 3 af kommunens 5 omsorgscentre, mens det i 2009 var 4
af kommunens 5 omsorgscentre, der rapporterede om brug af magtanvendelse.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger, da sagen ikke
har økonomiske konsekvenser.

Indstilling:

Ældre- og Sundhedschefen indstiller over for Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget, at
1. Redegørelsen om brug af magtanvendelse i 2010 tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag:

Redegørelse om brug af magtanvendelse fra afdelingsleder for plejeboliger
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Sag nr. 60

Sundhedsprofil for udskolingsårgangene 2009-2010

Journal nr.:

007027-2011

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Kommunallægerne i Frederikssund kommune har i 2010 i lighed med
tidligere år gennemført en registrering af sundhedstilstanden blandt 9.
klasses-elever i kommunen.
Ligesom i de tidligere undersøgelser viser den aktuelle undersøgelse,
at eleverne ryger mere, drikker mere og at der er en større andel af
overvægtige i forhold til gennemsnittet af kommuner i Region Hovedstaden.
Herudover viser undersøgelsen, at en relativt stor andel af eleverne
oplever lidelser, som hovedpine og rygsmerter.
Samlet er vurderingen, at der fortsat er potentiale for en fokus på forebyggende indsatser, og at der fortsat eksisterer udfordringer vedrørende sundhedstilstanden for 9.klasses-eleverne.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Ældre- og Sundhedschefen indstiller over for Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget, at:
1. Kommunallægernes præsentation af udskolingsdatabasen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag:

Sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2009-2010
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Sag nr. 61

Kollegium for unge med udviklingshæmning

Journal nr.:

008223-2011

Lovgrundlag:

Lov om Almene boliger § 54 stk. 2
Lov om Social Service § 85

Sagsfremstilling:

Sagen genoptages påny efter den har været i høring i Handicaprådet
Med udgangspunkt i Frederikssund Kommunes Handicapplan for
2009 - 2013 samt handlingsanvisende anbefalinger vedtaget af Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget på mødet i oktober 2010, har administrationen i Social Service iværksat en proces med henblik på forberedelse og oprettelse af et kollegium for unge med udviklingshæmning.
Målgruppen er unge (18 - 30 år) som har behov for midlertidigt boophold og botræning i forbindelse med et Særlig Tilrettelagt Uddannelsesforløb - eller dét at flytte hjemmefra.
Kollegiet tænkes indrettet i de tidligere demensboliger på Lundevej 18
D i Frederikssund - boliger som er frigivet i forbindelse med, at de ældre beboere er flyttet til det nye Plejecenter Pedersholm.
Kollegiet har 8 boliger og forventes taget ibrug den 1. oktober 2011.
Den fremadrettede strategi er todelt:
•

•

At sikre, at unge borgere med udviklingshæmning, der i dag
flytter hjemmefra - evt. til uddannelsesinstitution i anden kommune - gives mulighed for boophold i nærmiljøet tæt på familie
og øvrigt netværk
Gennem et ungdomstilbud i egen kommune at sikre en bedre
økonomisk styring af udgifter til unge borgere med handicap,
der har behov for botrænning og/eller ungdomsuddannelse

De grundlæggende tanker bag kollegiet er, at have fokus på de unges
udvikling i et ungemiljø og overgang til et selvstændigt voksenliv, efter
at være flyttet direkte hjemmefra eller kommet fra en efterskole.
Gennem et fokuseret og kontinuerligt arbejde med handleplaner sikres
et koordineret samarbejde mellem den unge, dennes familie, sagsbehandler og det pædagogiske personale i bo-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud.
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Målet er, at den enkelte unge opholder sig max. tre år i kollegiet .
At den unge bliver pædagogisk afklaret og støttet i forhold til individuelle behov og mål, og herigennem rustet til en voksentilværelse i botilbud eller i egen bolig med pædagogisk støtte.
Som bilag vedlægges en detaljeret beskrivelse af kollegiet udarbejdet
af procesgruppen omkring projektet.
I denne gruppe deltager medarbejder fra administrationen samt leder
og medarbejdere fra driften.
Beskrivelsen vedrører følgende emner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formål og målgruppe
Lejekontrakter
Lokaler og udendørsarealer
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
Ungemiljø, struktur på dagligdagen og pædagogiske tilgange
Visitation og boliganvisning
Normering
Samarbejde med øvrige tilbud, pårørende og omgivelser
Introforløb og udslusning
Økonomi

Driften af botilbuddet (kollegiet) beløber sig til en årlig udgift på 2,2
mio. kr. Driftsudgiften vil i 2011 være på 0,750 mio. kr. Herudover er
der i 2011 en etableringsomkostning på 0,350 mio. kr.
Sagsfremstilling til mødet den 1. juni 2011:
Sagen har været til høring i Handicaprådet som blandt andet udtaler
følgende:
" Handicaprådet er meget positive overfor etableringen af et kollegium
for unge med udviklingshæmning. Der har været, og vil også i fremtiden være behov for et sted, hvor kommunens unge udviklingshæmmede kan botrænes, således at de ikke skal sendes udenfor bygrænsen for at få denne træning".
Handicaprådets høringssvar vedlægges.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Etablering og drift af kollegiet, herunder ansættelse af personale, afholdes indenfor de eksisterende rammer i Social Service.
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Indstilling:

Indstilling til mødet den 4. maj 2011:
Fagchefen for Social Service indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
•
•

der oprettes et kollegium for unge med udviklingshæmning på
Lundevej 18 D med opstart den 1. oktober 2011
sagen sendes til høring i Handicaprådet og genoptages på Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 1. juni 2011

Indstilling til mødet den 1. juni 2011:
Fagchefen for Social Service indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
•

Tidligere beslutninger:

der oprettes et kollegium for unge med udviklingshæmning på
Lundevej 18 D med opstart den 1. oktober 2011

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den
04. maj 2011
Indstilling tiltrådt.
Lis Olsen (V) og Torben Petterson (A) fraværende.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

beskrivelse af kollegiet 3 - bilag til politisk sag
Høringssvar fra Handicaprådet
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Sag nr. 62

Meddelelser

Journal nr.:

034381-2010

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Formanden orienterede om, at:
1) Der har været afholdt dialogmøde den 10. maj med de brugerstyrede centre.
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Sag nr. 64

Etablering af fælles hjælpemiddeldepot med Egedal Kommune

Journal nr.:

009371-2011

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Frederikssund Kommunes Økonomiudvalg har på møde den 19. januar 2011 besluttet, at der skulle indledes forhandlinger med Egedal
Kommune om etablering af fælles depotfunktion for genbrugshjælpemidler.
Samtidig blev det forudsat, at dette skulle ske via etableringen af et §
60-selskab.
På baggrund heraf fremlægger administrationen nu forslag om, at der
etableres et §60 I/S selskab til drift af et fælles hjælpemiddeldepot,
sammensætning af en bestyrelse for dette selskab, og tidsplan for
etablering af selskabet.
Administrationerne fra begge kommuner har sammen udarbejdet
nærværende forslag til:
1.
2.
3.
4.

Samarbejdsform
Kompetenceoverførslens omfang
Tidsplan
Økonomi

Ad 1. Samarbejdsform
Der er i arbejdet taget udgangspunkt i Frederikssund Kommunes ønske om, at der etableres et §60 selskab til driften af et fælles hjælpemiddeldepot.
Ved stiftelse af et § 60 selskab, stiftes et fælles selskab, med selvstændig bestyrelse til at drive området.
•

Administrationerne anbefaler, at der etableres et §60 selskab
som I/S.

Endvidere skal der tages stilling til bestyrelsens sammensætning.
•

Administrationerne anbefaler, at bestyrelsen består af:
o
o

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Egedal
Kommune (født formand)
Formanden for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget i
Frederikssund Kommune
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•

·
·

•

Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen betjenes af én fagchef fra Egedal Kommune (tovholder) og én fagchef fra Frederikssund Kommune.
Den daglige leder af hjælpemiddeldepotet refererer til fagchefen i den kommune hjælpemiddeldepotet ligger.
I 1.halvår 2013 revurderes bestyrelsens sammensætning i de
respektive Byråd.

Ad 2. Kompetenceoverførslens omfang
Det kommunale fællesskab har en selvstændig kompetence og udøver ikke funktioner på kommunernes vegne i henhold til delegation.
De opgaver, som ved aftalen om etablering af et kommunalt fællesskab (vedtægterne) er overdraget til dette, er overført til selvstændig
varetagelse af selskabet.
Regnskaber og budgetter sendes således kun til orientering i kommunernes Social- og Sundhedsudvalg og Kommunalbestyrelser.
Eventuelle senere ændringer i et kommunalt fællesskabs kompetence,
herunder løbende kompetenceoverførsel, kræver ændring af vedtægterne, som skal vedtages af de respektive byråd og godkendes af tilsynsmyndigheden.
Der arbejdes foreløbigt med forslag om overførsel af kompetencer
vedrørende:
•
•
•
•
•

Drift af hjælpemiddeldepot for genbrugshjælpemidler.
Indkøb af genbrugshjælpemidler og specialiserede hjælpemidler.
Indgåelse af indkøbsaftaler for genbrugshjælpemidler.
Opsætning af nødkald og nøglebokse.
Opsætning af ramper.

Et præcist beskrevet forslag vil foreligge ultimo august og indgå i de
endelige vedtægter, der forventes forelagt for byrådene i oktober
2011.
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Ad 3. Tidsplan
Det foreslås, at der arbejdes med følgende tidsplan:
•
•
•

Efter behandlingen af nærværende forslag i begge kommuners
Byråd i juni sendes vedtægterne til foreløbig godkendelse.
Endelige vedtægter forelægges til politisk godkendelse i oktober.
Selskabet overtager driften fra 1.1.2012.

Ad 4. Økonomi
Det anbefales, at udgifterne til driften af selskabet som udgangspunkt
fordeles efter de 2 kommuners forbrug / udlån.
Med baggrund i dette foreslås det:
•
•

At der udarbejdes forslag til et driftsbudget og en åbningsbalance, der forelægges sammen med vedtægterne.
At udgangspunktet for det samlede budget 2012 er Egedal
Kommunes budget 2012.
(Hvis Frederikssund Kommune f.eks. forventes at have et tilsvarende forbrug som Egedal, skal Frederikssund bidrage med
et tilsvarende budget. Forventes et større forbrug, bidrages der
med et tilsvarende større budget)

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Ældre- og Sundhedschefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Der arbejdes videre med etablering af et §60 I/S selskab til drift
af et fælles hjælpemiddeldepot for Egedal og Frederikssund
Kommuner med virkning fra 1.1.2012.
2. Sammensætningen af bestyrelsen godkendes.
3. Tidsplanen godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Anbefalet.
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