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FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Social- og
Sundhedsudvalgets møde
den 8. januar 2018
Byrådssalen kl. 08.15

Referat

1 Godkendelse af dagsorden

Beslutning
Godkendt.

2 Meddelelser

Sagsfremstilling
• Samarbejdet i udvalget
• Kommende arrangementer indenfor udvalgets område
• Sagsliste

Beslutning
Taget til efterretning.

-----

Side 2

• Saasliste Social- oa Sundhedsudvalget 2018 Bilag til Social- oa
Sundhedsudvalgets møde 8. ian.
1 Introduktion til Social- oa Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling
Med punktet introducerer administrationen til Social- og sundhedsudvalgets
arbejdsområder. Til sagen er vedhæftet mange forskellige typer af dokumenter,
der giver en baggrundsviden til udvalgets medlemmer.

Administrationen vil holde oplæg om social- og sundhedsområdet og vil derfor
berøre flere af dokumenterne, der er vedlagt sagen. Administrationens
præsentationer vil efterfølgende blive sendt til udvalgsmedlemmerne. Oplæggene
holdes primært af Ældre- og Social Servicechef Klaus Godsk Kolberg og
Sundhedschef Malene Størup. Ældre- og Social Servicechefen og Sundhedschefen
er faste deltagere på udvalgets møder, udover referencedirektøren for udvalget
Helle Hagemann.

På mødet vil afdelingsleder for Voksenafdelingen Mette Marie Juul Kristiansen,
leder af staben i Ældre- og Social Service Søren Kvist Rasmussen, leder af staben i
Sundhedsområdet Signe Birch Muller og leder af Sundhed og Uddannelse Pia
Winther blive præsenteret for udvalget. Punktet med introduktionen til udvalgets
arbejde er en tjekliste for udvalgets medlemmer ift. nogle af de helt centrale
dokumenter, der rammesætter udviklingen på social- og sundhedsområdet. Det
kan f.eks. enten være i form af beslutninger truffet af Byrådet eller nationale eller
regionale aftaler i regi af KKR (Kommunernes Kontakt Råd).
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Nedenfor er de vedhæftede bilag oplistet, som udvalgsmedlemmerne kan
orientere sig i og vende tilbage til på senere tidspunkter.

Lovgivning/regelgrundlag og ledelsesinformation
1. Sundhedsloven
2. Serviceloven
3. Sundhedsaftale 2015-2018 uden bilag
4. KKRs mål for sundhed
5. Hovedstadsregionens Rammeaftale 2018
6. Sundhedsprofilen 2013 (ny for 2017)
7. Sundhedsprofil 2013 - kroniske lidelser (ny for 2017)
8. Indblik i sundhedsvæsenets resultater 2015
9. Sygdomsbyrden i Danmark 2015
10. Ledelsesinformation - Socialområdet
n. Ledelsesinformation - Sundhedsområdet
12. Demografiudvikling (befolkningsprognose)
13. Status velfærdsteknologi på social- og sundhedsområdet

Lokale vedtagne politikker og principper
13. Sundhedspolitik
14. Principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder på Socialområdet 2018
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15. Udviklingsplan for Ældre og Social Service
16. Ambitioner og mål for Sundhedsområdet

Kommende større indsatser, processer
17. Handicappolitik (proces)
18. Start af Frikommuneforsøg
19. Budgetbalance på Voksenområdet (kommissorium)
20. Udvikling af Akutområdet
21. Strategi for brug af nye teknologier og digitalisering (status på arbejdet med
Velfærdsteknologi)

Der er desuden vedlagt et forslag til årshjul for Social- og sundhedsudvalget med
forslag til besøg og dialogmøder for det første halve år af 2018.

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling
Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed fremsender sagen til
orientering for Social- og sundhedsudvalget.

Beslutning
Taget til efterretning.
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• Serviceloven
• Sundhedsloven 200^
• Sundhedsaftale 201c; - 2018 uden bilag
• KKR-mål for sundhed
• Hovedstadsreoionens Rammeaftale 2018
• Sundhedsprofil 2012
• Sundhedsprofil 2012 - Kronisk sygdom
• Indblik i sundhedsvæsenets resultater 201c;
• Syadomsbyrden i Danmark 201^
• Ledelsesinformation - Socialområdet
• Ledelsesinformation for Sundhedsområdet
• befolkningsprognose 2017
• Sundhedspolitik Frederikssund
• Principper, serviceniveauer 00 kvalitetsstandarder 2018
• Udviklingsplan for Ældre 00 Social Service
• Ambitioner 00 mål for Sundhedsområdet - sao fra Sundhedsudvalget ian. 2017
• Proces for handicappolitik
• Start af frikommuneforsøoet én plan
• Kommissorium voksenområdet
• Udvikling af akutområdet - sao fra Sundhedsudvalget auo. 2017
• Status på arbejdet med Velfærdsteknolooi
• Årshiul social 00 sundhed
• Intro social 00 sundhedsudvalget
4 Forlængelse af opsigelsesvarsel for samarbejdsaftale med privat ambulant
alkoholbehandlingstilbud
Sagsfremstilling
Sundhedsudvalget har på sit møde den 7. november 2017, sag nr. 99, besluttet, at
samarbejdsaftalen med Russtop opsiges jfr. plet. n i aftalen med det aftalte varsel
på 3 måneder til udløb den 28. februar 2018.
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Baggrunden for udvalgets beslutning er bl.a., at der gennem drøftelserne med
Russtop ikke her har været muligt at få tilpasset prissætning for behandling af
alkoholmisbrugere og serviceniveauet i forhold til længden af behandlinger og
antal konsultationer pr. uge, så det harmonere bedre med det serviceniveau
Byrådet har fastlagt.

Ved sagens behandling har Sundhedsudvalget samtidig lagt vægt på, at
kommunens hovedleverandør NOVAVI i tilstrækkeligt omfang dækker
kommunens behov for misbrugsbehandling.

Administrationen har efterfølgende opsagt samarbejdsaftalen i overensstemmelse
med Sundhedsudvalgets beslutning, men Russtop har efterfølgende fremsendt et
nyt tilbud den 14. december 2017, hvor de nu kan matche det service- og
prisniveau, som Byrådet har fastlagt. Russtop beder Frederikssund Kommune om
at genoveje den politiske beslutning med henblik på at forhandle en ny aftale eller
alternativt en forlængelse af den gældende aftale frem til den i. september 2018,
hvor man påregner at have indgået en aftale med en anden kommune end
Frederikssund.

Administrationen har behov for at få udvidet det afsendte opsigelsesvarsel med
yderligere 3 måneder til udløb den 31. maj 2018. Udvidelsen af opsigelsesvarslet vil
give mulighed for at administrationen kan undersøge det nye tilbud nærmere,
ligesom Russtop samtidig skal sikre en fornyet godkendelse fra Socialtilsynet (den
godkendende myndighed). En eventuel ny samarbejdsaftale vil blive forelagt til
politisk godkendelse. Sundhedsudvalget vil blive forelagt en ny sag i løbet af
foråret, der kommer med en endelig anbefaling ift. det fremadrettede samarbejde
med Russtop, såfremt udvalget imødekommer administrationens indstilling.

Sagen er sendt i høring i Flandicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
fremsendes hurtigst muligt til medlemmerne.
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Økonomi
Et forlænget opsigelsesvarsel fordrer ikke yderligere bevilling, idet budgettet for
2018 er baseret på en uopsagt aftale. Eventuelle besparelser ved opsigelse af
aftalen vil imidlertid blive forsinket ved et forlænget opsigelsesvarsel.

Indstilling
Ældre og Socialchefen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

1. Opsigelsesvarslet for samarbejdsaftalen med Russtop forlænges til den 31. maj 2018 med
henblik på at Rus Stops tilbud undersøges nærmere.

Beslutning
Udvalget ønsker at fastholde beslutningen om at opsige samarbejdsaftalen med
RusStop.

