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Journal nr.:
005907-2013

Sag nr. 86

Budgetopfølgning pr. 30. september
2013 - Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om kommunernes styrelse § 40.
Fagområderne har i samarbejde med Økonomi foretaget en budgetopfølgning
pr. 30. september 2013 for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgets samlede
driftsområde.
Budgetopfølgningen har resulteret i tillægsbevillinger for i alt -4,167 mio. kr.,
hvoraf -3,446 mio. kr. er en egentlig tillægsbevilling.
Den egentlige tillægsbevilling på -3,446 mio. kr. er fordelt på:
•

•

•
•

•

Mindreudgifter på -4,350 mio. kr. vedrørende førtidspensioner. Mindreudgifterne er i tråd med den nye pensionsreform med en opbremsning i udgifterne til førtidspensioner, da borgere i højere grad vil blive
tildelt ressourceforløb, der sikrer den enkelte en fortsat tilknytning til
arbejdsmarkedet.
Mindreudgifter på -1,236 mio. kr. vedrørende særlige kontante ydelser. Udgifterne i 2013 forventes således at ligge på samme niveau
som i 2012.
Mindreudgifter vedrørende -0,10 mio. kr. vedrørende introduktionsydelse.
Merudgifter på 0,194 mio. kr. vedrørende befordringsgodtgørelse til
personer som modtager social pension. Merudgiften skyldes overvejende regninger vedrørende 2012.
Merudgifter på 2,140 mio. kr. vedrørende boligydelse til pensionister.

Omplaceringer til øvrige udvalg udgør i alt -0,721 mio. kr. fordelt på:
•

•

•
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Overførsel af -0,954 mio. kr. til energiområdet, som er budgetlagt under Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget. Budgettet dækker el og varme på institutionen Skibbyhøj, som kommunen har overtaget fra 1.
januar 2013.
Overførsel af 1,144 mio. kr. vedrørende nedskrivning af indtægtsbudgettet for ældreboligerne i forbindelse med tilsvarende reduktion af
energibudgettet.
Overførsel af -0,130 mio. kr. til IKT til dækning af IT-systemet DHUV.

•
•

Overførsel af -0,150 mio. kr. vedrørende fremskudt visitation, som
overføres til konto 6, hvor Visitationen er budgetlagt.
Overførsel af -0,631 mio. kr. vedrørende servicekontrakter som servicekorpset har overtaget ansvaret for fra 1. januar 2013. Servicekorpset er budgetlagt under Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget.

På ældreområdet forventes det samlede budget at balancere. Samtidig er der
en række områder, hvor der er en indikation på merforbrug, som søges finansieret indenfor det samlede område. Indikation på merforbruget ses eksempelvis i forhold til færre indtægter for salg af pladser på plejeboligerne til andre kommuner i størrelsesordenen 4 mio. kr. Under hjemmeplejen ses et merforbrug forårsaget af bl.a. merudgifter til kompetenceudvikling, og på plejeboligområdet er et forventet merforbrug på 2 mio. kr.
Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Den samlede tillægsbevilling pr. 30. september udgør en mindreudgift på 4,167 mio. kr., hvoraf -3,446 mio. kr. er en egentlig tillægsbevilling.
Den egentlige tillægsbevilling vedrører overførselsudgifter, som forbedrer kassebeholdningen.

Økonomichefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. De egentlige tillægsbevillinger på i alt -3,446 mio. kr. (mindreudgift)
godkendes.
2. De tekniske korrektioner til andre udvalg på i alt -0,721 mio. kr. godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Anbefales.
Kristian Moberg (V), Grethe Olsen (F) og Tina Tving Stauning (A) var ikke til
stede.

Bilag:

2013-09-30 Forbrugsrapport - Social- og Ældre- og Sundhedsudvalget
2013-09-30 Noter til budgetopfølgning - Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
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Journal nr.:
018665-2013

Sag nr. 87

Godkendelse af takster – budget 2014
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Vedlagte takstbilag indeholder de beregnede takster for budgetåret 2014.
Taksterne er beregnet med udgangspunkt i budget 2014, som blev endeligt
vedtaget af Byrådet den 9. oktober 2013.
Det forudsættes, at eventuelle forslag til ændringer holder sig indenfor de
økonomiske rammer, som er forudsat i det vedtagne budget 2014. Samtlige
takster godkendes endeligt af Byrådet den 27. november 2013.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

De beregnede takster svarer til de beløbs- og indholdsmæssige forudsætninger, som er indeholdt i det vedtagne budget 2014.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller, at Social-, og Ældre- og Sundhedsudvalget over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Taksterne godkendes endeligt.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Anbefales.
Kristian Moberg (V), Grethe Olsen (F) og Tina Tving Stauning (A) var ikke til
stede.

Bilag:
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Takstbilag 2014 - udgave til politisk behandling

Journal nr.:
020728-2013

Sag nr. 88

Budgetter og husleje for kommunalt
ejede almene ældre- og plejeboliger
Lovgrundlag:

Almenboligloven.
Driftsbekendtgørelsen.

Sagsfremstilling:

Budgetter for de kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger på ældreområdet for 2014 fremlægges hermed til endelig godkendelse.
Budgetteknisk er budgetterne allerede indarbejdet i det af Byrådet godkendte
budget for 2014.
De kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger omfatter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Omsorgscenter Solgården, Slangerup.
Omsorgscenter Haven, Frederiksborgvej 4, Frederikssund.
Omsorgscenter Pedershave, Frederikssund.
Omsorgscenter Tolleruphøj, Frederikssund.
Omsorgscenter De Tre Ege, Jægerspris.
Omsorgscenter Nordhøj, Skibby.
Ældreboliger Solhøjvej, Slangerup.
Ældreboliger Nordhøj II, Skibby.

Der har været afholdt årlige beboermøder i samtlige afdelinger, hvor budgetterne for 2014 blev godkendt.
Afdelingernes administration forestås af byrådssekretariatets ejendomsafdeling.
Der er varslet huslejestigning fra 1. januar 2014 på:
•

Solhøjvej. Huslejen stiger med 4,6 %.

Der er ikke varslet huslejestigninger for de øvrige ældre- og plejeboliger.
Oversigt over årlige huslejer pr. kvm for 2014:
Afdeling
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Årlig godkendt husleje pr. kvm.

Solgården

1.324 kr.

Haven

1.072 kr.

Pedershave

1.252 kr.

Tolleruphøj

1.052 kr.

De Tre Ege

1.340 kr.

Nordhøj

1.364 kr.

Solhøjvej
Nordhøj II

969 kr.
1.368 kr.

Byggeri og kommunale ejendomme har for omsorgscentrene udarbejdet driftsog vedligeholdelsesplaner for ejendommene. Drift- og vedligeholdelsesplaner
for ældreboligerne på Nordhøj II og Solhøjvej er under udarbejdelse.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Sekretariats- og udviklingschefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Budgetter og husleje for kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Anbefales.
Kristian Moberg (V) og Grethe Olsen (F) var ikke til stede.
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Journal nr.:
018467-2012

Sag nr. 89

AKU Center - nye muligheder til nye
tider
Lovgrundlag:

Lov om Social Service § 103 og § 104.
Lov nr. 564 om Særlig Tilrettelagt Uddannelse.

Sagsfremstilling:

Handicapplanen 2009 - 2013 lægger op til politisk dialog og stillingtagen til
fremtidens beskæftigelsestilbud, samværks- og aktivitetstilbud samt uddannelsestilbud til voksne borgere med funktionsnedsættelser i Frederikssund Kommune.
Ændrede markedsvilkår på området stiller særlige krav til retningen af AKU
Centerets fremtidige udvikling, idet der, de kommende år, ses en udfordring i
at rekruttere og fastholde borgere til centerets ydelser.
I Social- og borgerservice (Dag- og døgnafdelingen) regi blev der i juli 2012
nedsat en styregruppe og to procesgrupper med henblik på at redefinere tilbuddene på AKU Center Ejegod og Højagergaard, og med det overordnede
formål at få skabt en opfølgning på Handicapplanen, som kan sikre den nødvendige omstilling og tilpasning af kommunens tilbud på henholdsvis Ejegod
og Højagergaard. En proces der således rækker ud over år 2013.
Målene for arbejdet i grupperne var defineret som:
•
•
•

At forberede AKU Centeret på de udfordringer de ændrede markedsvilkår byder.
At udvikle stærke faglige miljøer, der medvirker til at fremtidssikre
AKU Centeret.
At sikre en fortsat søgning til tilbuddene.

Procesgrupperne har i perioden forholdt sig til AKU Centerets sammensætning
og paragraffer; herunder en overgang fra SEL § 103 til § 104 på Ejegod, og
efterspørgslen fra Fonden Mariehjemmene om tilbud på Ejegod til beboere fra
det nyoprettede botilbud "Lykke Marie" på Hauge Møllevej i Slangerup. Procesgrupperne har forholdt sig til udvikling på værkstedsområdet, samt drøftet
hvordan en adgang til det ordinære arbejdsmarked kan understøttes. Endelig
har procesgrupperne forholdt sig til tilbud, der tilgodeser aldersgruppen 65
plus ,og unge der har krav på ungeuddannelse for unge med særlige behov
(STU).
Som afslutning på procesgruppernes arbejde fremlægges nu til politisk beslut-
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ning et forslag til omstilling af AKU Center Slangerup, med det formål at få
fastlagt rammen for den fremtidige indsats og udvikling i ydelser til borgere i
tilbud på Højagergaard og Ejegod.
Forslaget "Nye muligheder til nye tider" sætter fokus på følgende punkter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fra passiv omsorg til aktiv udvikling
Mere målrettede tilbud
Skræddersyede tilbud
Gør det, der virker. Fokus på dokumentation
Arbejds- og fritidsliv skal tilpasses den enkeltes behov
Tilskyndelse til uddannelse og arbejde for målgruppen på støttede vilkår på det ordinære arbejdsmarked
Videreudvikling af STU uddannelsen på AKU Center Slangerup
AKU Center Slangerup yder et fleksibelt tilbud

Det er administrationens intention, at omstillingen: "AKU Center Slangerup nye muligheder til nye tider" implementeres pr. 1. januar 2014.
-----------------------Fortsat sagsbehandling:
Sagen genoptages efter at været sendt i høring i Handicaprådet.
Handicaprådet har afgivet følgende høringssvar:
"Handicaprådet finder, at de nye tiltag på det overordnede plan tjener til at
bevæge tilbuddene til handicappede på AKU center Ejegod og Højagergaard
hen imod opfyldelse af FNs handicapkonvention i forhold til retten til et ligeværdigt socialt liv med en form for aktiviteter/arbejde, som er tilpasset den
enkelte borgers formåen. Alt med det sigte at forbedre livskvaliteten for de
berørte borgere.
Handicaprådet mener, at idékataloget for Ejegod er på et så overordnet plan,
at Rådet ikke ser helt konkrete udsagn, som kan give anledning til en supplerende udtalelse.
Idékataloget for Højagergaard er derimod særdeles omfattende og indeholder
mange detaljer. Handicaprådet mener derfor ikke, at vi har mulighed for at
fremkomme med kvalificerede bemærkninger hertil."
Bevilling:
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Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige
konsekvenser.

Indstilling:

Social- og borgerservicechefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudval-

get, at:
1. Udvalget drøfter "AKU Center Slangerup - nye muligheder til nye tider".
2. Sagen sendes til høring i Handicaprådet.
3. Sagen genoptages i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget den 6. november 2013.
Indstilling til møde den 6. november 2013
Social- og borgerservicechefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Omstillingsplanen "AKU Center Slangerup - nye muligheder til nye tider" godkendes.
Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 09.
oktober 2013
Pkt. 1 drøftet. Mindre justeringer i teksten er foretaget.
Pkt. 2 og 3 godkendt.

Beslutninger:

Anbefales.
Kristian Moberg (V) og Grethe Olsen (F) var ikke til stede.

Bilag:
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Fremtidens beskyttet beskæftigelse 2014-2018 version oktober 2013

Journal nr.:
018910-2012

Sag nr. 90

Lunden og Gnisten i fremtiden
Lovgrundlag:

Lov om social service § 108.
Lov om almene boliger.
Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven).

Sagsfremstilling:

Ved justering af Handicapplanen juni 2010 blev der sat fokus på behovet for
en analyse af de nuværende fysiske forhold på Lunden.
Med udmøntning af budgetaftale for 2013, blev det på møde i Social-, Ældreog Sundhedsudvalget den 6. februar 2013 besluttet at gennemføre en foranalyse af ombygnings- og renoveringsbehov på bostedet "Lunden" og efterfølgende beskrive mulighederne for "Lunden i fremtiden".
Der blev derfor nedsat en Styregruppe og en Procesgruppe med deltagelse af
afdelingsledelsen i Social- og borgerservice, ledelse og medarbejderrepræsentanter på Lunden og Gnisten, repræsentanter for pårørende samt forvaltningen i Dag- og døgnafdelingen.
Proces- og Styregruppe har i forløbet forholdt sig til 4 scenarier for en kommende udvikling af botilbuddet Lunden:
•
•
•
•

Udbygning af eksisterende arealer (betyder 16 boliger).
Tilbygning til eksisterende arealer (betyder 18 boliger).
Tilbygning til eksisterende arealer, inddragelse af Gnistens arealer
samt tilbygning på arealer ved Gnisten (betyder 25 boliger).
Nyt byggeri på bar mark (eksemplet betyder 24 boliger).

Formålet med analysen har været at danne et grundlag for politisk beslutning
om fremtiden for botilbuddet Lunden, og de afledte konsekvenser for det tilliggende støtte- og aktivitetstilbud Gnisten.
Dialog og drøftelse med pårørende, Lunden og Gnistens øvrige personale og
det politiske niveau er foregået gennem et "Fremtidsseminar", afholdt den 7.
maj 2013. Emnerne, der er i fokus, var: Fremtidssikring, bæredygtighed, fysiske forhold, pædagogik, etiske overvejelser og drømmescenarie. Endvidere
blev der sat fokus på Gnisten i fremtiden, da Ginistens fremtid kan være afhængig af, hvad der besluttes vedrørende Lundens fremtid.
----------------------

11 / 22

Fortsat sagsfremstilling.
Sagen genoptages efter at have været sendt til høring i Handicaprådet.
Høringssvar Lunden og Gnisten i fremtiden:
"Handicaprådet har gennemgået det fremsendte høringsmateriale og ser helst,
at der arbejdes videre med den løsning, der er præsenteret som ”STJERNEN”
Nyt byggeri. Dette begrundes i, at man med et nyt byggeri er nødt til at overholde alle lovgivninger på området – herunder tilgængelighed, således at løsningen vil komme til at opfylde FNs Handicapkonvention, som er ratificeret af
Danmark. Løsningen indebærer desuden, at der ikke skal søge nogen dispensationer, som man skal med de andre forslag."
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige
konsekvenser.

Social- og borgerservicechefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Drøfte foranalysen.
2. Sagen sendes til høring i Handicaprådet.
3. Sagen genoptages til møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget den
6. november 2013.
Indstilling til mødet den 6. november 2013
Social- og borgerservicechefen indstiller, at Social-, Ældre - og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. sagen drøftes mhp. afgivelse af indstilling for om- eller tilbygning eller
nyopførelse.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 09.
oktober 2013
Pkt. 1 Drøftet.
Pkt. 2 og 3 Godkendt.

Beslutninger:

Udvalget anbefaler principielt forslag D - en nyopførelse som nybyggeri.
Placering, økonomi og det tidsmæssige perspektiv for nybyggeri oversendes til
stillingtagen i den kommende byrådsperiode.
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Kristian Moberg (V) og Grethe Olsen (F) var ikke til stede.
Bilag:
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skema til vurdering

Journal nr.:
029276-2010

Sag nr. 91

Samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om specialundervisning for voksne.
Kommunalbestyrelsen skal efter Lov om specialundervisning for voksne sørge
for, at personer med fysiske eller psykiske handicap, der bor eller længerevarende opholder sig i kommunen efter undervisningspligtens ophør, kan få undervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller
begrænse virkningerne af disse handicap.
Den typiske borger, der benytter Kommunikationscentret i Hillerød, er personer med hørenedsættelse, blinde, erhvervet hjerneskade, udviklingshæmmede, men kan eksempelvis også være borgere med behov for stemmetræning.
Serviceniveauet for den kompenserende specialundervisning er tidligere blevet
ændret, idet der er lagt en ramme for, hvor lang en periode borgeren skal
kompenseres. Denne samarbejdsaftale er således blot en videreudvikling af
det serviceniveau, der har været kendt i såvel 2011, 2012 og 2013. Der er
derfor ikke tale om ændringer i forhold til kompenserende specialundervisning.
Social- og borgerservice samt Kommunikationscentret har løbende kontakt for
fortsat at få klarlagt, om det er muligt at forenkle de administrative procedurer
og begrænse udgifterne til administration uden, at der sker forringelser i tilbuddet til borgerne. På denne baggrund er der udarbejdet en ny samarbejdsaftale for 2014.
Samarbejdsaftalen er ikke til hinder for, at Frederikssund Kommune kan købe
ydelserne andet steds. Samarbejdsaftalen forsøger at leve op til intentionerne i
budgetaftalen for 2014, hvor opgaven skal løses med den nødvendige kvalitet
indenfor de udmeldte økonomiske rammer.
Aftalen har foreløbig virkning fra den 1. januar 2014 til den 31. december
2014.

Bevilling:
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Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige
konsekvenser.

Indstilling:

Social- og borgerservicechefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudval-

get, at:
1. Samarbejdsaftalen for 2014 godkendes.
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Godkendt.
Kristian Moberg (V) og Grethe Olsen (F) var ikke til stede.

Bilag:
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Udkast til ny samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød 2014

Journal nr.:
003698-2013

Sag nr. 92

Overtagelse af Klintegården
Lovgrundlag:

Lov om social service § 186.
Bekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2006 om overtagelse af aktiver og passiver,
rettigheder og pligter samt ansatte i regionale tilbud.

Sagsfremstilling:

Det følger af kommunalreformen, at kommunen har myndighed og forsyningssamt økonomisk ansvar for de sociale tilbud. Flere af disse er meget specialiserede, og nogle kommuner, herunder Frederikssund, valgte derfor ikke at
overtage driftsansvaret for alle sociale tilbud beliggende i kommunen pr. 1.
januar 2007.
Frederikssund Kommune har derimod i tråd med såvel handleplanen for Handicap som Psykiatri valgt en proces, hvor kommunen først har valgt at overtage alle regionale sociale tilbud på handicapområdet og dernæst de sociale
tilbud på psykiatriområdet. Processen med overtagelse af de regionale tilbud
på handicapområdet er tilendebragt ved overtagelse af AKU-centeret pr. 1.
januar 2010.
1. januar 2013 overtog Frederikssund Kommune bo/- og beskæftigelsestilbuddet "Skibbyhøj". Administrationen er nu gået ind i næste fase med tilrettelæggelsen af en overtagelse af Klintegården, som det sidste regionale tilbud på
psykiatriområdet beliggende i kommunen.
Klintegården har i øjeblikket 65 beboere i alderen fra 25 år til 73 år - hovedparten er mellem 40 år og 69 år. Målgruppen er borgere med en sindslidelse,
som giver den enkelte så alvorlige problemer på det personlige og sociale
område, at der er behov for betydelig hjælp, støtte og omsorg i et professionelt, fagligt og pædagogisk miljø for at få dagligdagen til at fungere.
Tilbuddet drives efter Servicelovens § 107 som midlertidig boform for borgere
med behov for et korterevarende ophold samt efter Servicelovens § 108 som
en længerevarende boform for de borgere, der har et mere permanent behov
for pædagogisk støtte. Herudover tilbyder Klintegården efter Servicelovens §
104 et aktivitets- og samværstilbud for de borgere, der har brug for en aktivitet.
På baggrund af tidligere beslutning har administrationen nu udarbejdet et
samlet notat indeholdende de opmærksomhedspunkter, som de enkelte fagområder (løn og forhandling, teknisk IT, budget og analyse, juridisk enhed og
social service) finder, der skal iagttages i forbindelse med overtagelsen af Klin-
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tegården pr. 1. januar 2015.
Endvidere er der i forbindelse med overtagelse estimeret nogle afledte etableringsomkostninger, der tilsvarende finansieres af det provenu, som kommer
ind fra de betalende kommuner til dækning af overheadsomkostninger.
De forskellige fagområder repræsenteret i arbejdsgruppen er enige om, at
overtagelsen af det regionale tilbud Klintegården ikke frembyder andre udfordringer, end forventet ved enhver overtagelsesproces. Der er dog et forhold
omkring leasingaftalen og dens konsekvenser, som undersøges nærmere.
Redegørelse herfor vil fremlægges på mødet.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Eventuelle økonomiske konsekvenser vil forelægge til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgets møde.

Indstilling:

Social- og borgerservicechefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Frederikssund Kommune anmoder Regionsrådet om at udarbejde aftaleudkast med henblik på kommunal overtagelse af Bo- og aktivitetstilbuddet Klintegården pr. 1. januar 2015.
2. Der i forbindelse med godkendelse af aftaleudkastet i 2014 udarbejdes
de bevillingsmæssige konsekvenser for 2015, herunder blandt andet
administrative ressourcer til konto 06.
3. Sagen sendes til høring i Handicapråd i november måned og genoptages på Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 4. december
2013

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Anbefales.
Bilaget "Notat - forskellige økonomiske aspekter - leasingkontrakt" blev uddelt
på mødet.
Kristian Moberg (V) og Grethe Olsen (F) var ikke til stede.

Bilag:
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Notat i forbindelse med overtagelse af Skibbyhøj pr. 1.1.2013
Notat - forskellige økonomiske aspekter - leasingkontrakt

Journal nr.:
019606-2013

Sag nr. 93

Tilsyn med genoptræning (SEL § 86)
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Serviceloven § 86 stk. 1 og 2.
Serviceloven § 151.

Frederikssund Kommune har i samarbejde med klyngekommunerne Halsnæs
og Hillerød gennemført tilsyn på genoptræning og vedligeholdende træning
efter Serviceloven § 86 stk. 1 og 2. Som pilotprojekt har kommunerne afprøvet
en model, hvor fagpersoner fra kommunerne har ført tilsyn med hinandens
tilbud. Modellen sikrer, at de tilsynsførende har den nødvendige faglige indsigt
i området og at kommunerne ikke fører tilsyn med egne tilbud.
Genoptræning og vedligeholdende træning er ikke omfattet af ordningen om
frit valg og, det er således kommunale leverandører, der har været genstand
for tilsynsbesøgene. I Frederikssund Kommune er det træningsenheden, der
har modtaget besøg.
Tilsynet er gennemført som anmeldt tilsynsbesøg. Medarbejdere og ledelse
har været orienteret om datoen for besøget men ikke hvilke borgere, der var
udvalgt til tilsyn. Fra hver kommune blev der udvalgt fire borgere, som ved
tilsynstidspunktet var fire uger henne i træningsforløbet.
Tilsynet tager udgangspunkt i den enkelte kommunens servicemål fastlagt i
den på tilsynstidspunktet gældende kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven. Tilsynet indeholder:
•
•
•
•

Interview med borgere og medarbejdere ud fra et standardiseret
spørgeskema.
Gennemgang af journalen i forhold til krav om faglig dokumentation.
Gennemgang af forløbet fra henvisning af borger til opstart af genoptræningen.
Faglig vurdering af træningstilbuddet.

Resultaterne af tilsynene er præsenteret i en samlet rapport for alle tre kommuner.
Resultaterne for Frederikssund Kommune viser, at alle interviewede borgere i
høj grad føler sig involveret og inddraget i genoptræningsforløbet. Dokumentationen er i overensstemmelse med borgernes og medarbejdernes oplysninger og, der er dokumenteret løbende samt foretaget relevante tests. Tilsynet
påpeger, at der er længere ventetid på visitationen end angivet i kvalitets-
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standarden. Træningsenheden har siden tilsynet skærpet opmærksomheden
på tidsfristerne, og ventetiden er blevet bragt ned under to uger.
Det er erfaringen fra tilsynet, at modellen styrker opmærksomheden på sammenhængen mellem kvalitetsstandarden og de konkrete indsatser. Der er
fokus på borgernes perspektiver på tilbuddet, og samarbejdet med de andre
klyngekommuner har været konstruktivt og lærerigt. Det er vurderingen, at
modellen er anvendelig fremadrettet, og klyngekommunerne planlægger på
den baggrund at fortsætte og udvikle samarbejdet i 2014, hvor blandt andet
antallet af borgere øges.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Ældre- og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
at:
1. Sagen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Taget til efterretning.
Kristian Moberg (V) og Grethe Olsen (F) var ikke til stede.

Bilag:
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Tilsynsrapport på serviceloven § 86 stk. 1 og 2 2013

Journal nr.:
007856-2012

Sag nr. 94

Ledelsesinformation Ældre og Sundhed
Lovgrundlag:

Lov om Social Service.
Sundhedsloven.

Sagsfremstilling:

Ledelsesinformationen for Ældre- og Sundhedsområdet for perioden frem til
september 2013 forelægges.
Data fordeler sig på følgende hovedområder:
•
•
•
•
•
•

Befolkningsprognose
Visitationsområdet
Hverdagsrehabilitering
Plejeboligområdet
Træningsområdet
Ledelsesinformation fra Region Hovedstaden

Af væsentlige udviklingstendenser kan nævnes:
Tallene for visitationsområdet viser et fald på 15 % i antal borgere visiteret til
praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje fra januar 2011 til september
2013. Faldet vedrører hovedsageligt borgere med praktisk hjælp.
Visiteret tid til praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje er faldet med 3 % i
samme periode.
Det generelle fald i visiterede borgere samt faldet i visiteret tid hænger sammen med kommunens revisitationer og indsatsen på rehabiliteringsområdet.
Revisitationerne er afsluttet, og den hidtidige udvikling kan ikke forventes at
fortsætte.
I den forelagte ledelsesinformation er der som noget nyt tilføjet data for hverdagsrehabiliteringsområdet. Tallene viser, at 78 borgere har gennemført et
hverdagsrehabiliteringsforløb i perioden fra 1. april 2012 til 1. april 2013. Derudover viser tallene, at ca. 79 pct. af borgerne blev helt eller delvist selvhjulpne efter forløbet, og langt størstedelen (90 pct.) havde bevaret det opnåede
hjemmehjælpsniveau seks måneder efter forløbet.
For kommunens plejeboliger viser ledelsesinformationen, at antallet af kommunens egne borgere, der står på venteliste til en plejebolig, er steget fra 16
borgere i februar 2011 til 54 borgere i oktober 2013. Antallet af udenbys bor-
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gere, der venter på en plejebolig i Frederikssund Kommune, er i samme periode steget fra 9 til 14 borgere.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen.

Ældre- og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
at:
1. Ledelsesinformationen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Taget til efterretning.
Kristian Moberg (V) og Grethe Olsen (F) var ikke til stede.

Bilag:
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Ledelsesinformation Ældre og Sundhed (november 2013)

Journal nr.:
021307-2012

Sag nr. 95

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

Følgende orienteringer blev givet:
Tilsynsenheden gav en orientering om tilsyn i kommunen på voksenområdet.
Kommunen indgår i et landsdækkende projekt - "bedste skal have børstet
tænder" med opstart på omsorgscentret Pedershave og de øvrige omsorgscentre i kommunen
Kristian Moberg (V) og Grethe Olsen (F) var ikke til stede.
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