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Journal nr.:
026223-2012

Sag nr. 112

Udmøntning af Budget 2013
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om kommunernes styrelse.
I Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL er der afsat midler til at styrke
kommunernes arbejde med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre
samt kommunernes indsats overfor mennesker med kronisk sygdom. På
landsplan er afsat 300 mio. kr. I Frederikssund Kommune svarer det til 2,3
mio. kr., som er indarbejdet i budgettet som et rammebeløb fra 2014. I 2013
er indarbejdet 1,6 mio. kr.
Det foreslås, at midlerne anvendes på følgende områder:
•

•

•

•

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
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På Rehabiliteringsafdelingen er ansat 2 terapeuter, 1 ergoterapeut og
1 fysioterapeut. Der er behov for ansættelse af yderligere en fysioterapeut til at understøtte træningen af borgere med funktionstab efter
sygehusindlæggelse. Det foreslås, at der reserveres 0,5 mio. kr. til ansættelse af yderligere en terapeut.
Til gennemførelse af rehabiliteringsforløbet i forløbsprogrammer vedr.
diabetes 2, KOL, demens og hjerte-kar forventes anvendt ca. 0,4 mio.
kr. I perioden 2010-2012 har kommunerne modtaget statslige puljemidler til gennemførelse af indsatsen.
Hverdagsrehabilitering. Der er gennemført projekt med hverdagsrehabilitering, som viser at borgerne bliver mere selvhjulpne. Ved at arbejde med hverdagsrehabilitering kan der samtidig opnås besparelser på
personlige og praktisk hjælp. Med det formål at udvide indsatsen, anvendes 0,5 mio. til ansættelsen af en ekstra terapeut. Der er i budget
2013 indarbejdet en besparelse, som forventes opnået med hverdagsrehabilitering og revistiation.
De resterende midler reserveres foreløbig til sygeplejemæssig akutindsats og fremskudt visitation på hospitalerne, med henblik på at
nedbringe antallet af genindlæggelser og bedre udnyttelse af egen
kapacitet. Der fremlægges særskilt sagsfremstilling i løbet af foråret
2013.

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Ældre- og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,

at:
1. Prioriteringen af midler til styrkelse af sundhedsindsatsen for Budget
2013 og følgende år godkendes.
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Godkendt.
Kristian Moberg (V) og Anne-Lise Kuhre (A) deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.
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Journal nr.:
026408-2012

Sag nr. 113

Budgetoplæg 2014-2017
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om kommunernes styrelse kap. V.
Byrådet vedtog den 10. oktober 2012 budgettet for 2013.
Med byrådets fortsatte fokus på budgetoverholdelse og mulighed for at iværksætte nye initiativer, skal fagudvalgene årligt komme med forslag til budgetforbedringer svarende til 1% af driftsudgifterne.
På fagudvalgenes januar møder drøftes overordnede prioriteringer for effektiviseringsrammer/besparelser, der skal danne baggrund for konkrete idéoplæg
fra forvaltningen.
Idéoplæggene drøftes på forårets fagudvalgsmøder med henblik på fremlæggelse på budgetseminar 13. – 14. maj.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Sagen danner grundlag for det videre arbejde med budget 2014-2017.

Økonomichefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Udvalget drøfter overordnede principper for udvalgets forslag til budgetforbedringer, som kan danne udgangspunkt for administrationens
arbejde.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Udvalget ønsker de overordnede budgettal til grundlag for en strukturet gennemgang og drøftelse. Udvalget ønsker, at der samtidig bliver et fortsat fokus
på takster på det specialiserede socialområde i KKR- regi.
Kristian Moberg (V) og Anne-Lise Kuhre (A) deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.
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Journal nr.:
025173-2012

Sag nr. 114

Etablering af kølerum på Pedershave anlægsbevilling
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Med budgetvedtagelsen for 2013 er det besluttet, at der etableres et kølerum
på Omsorgscenteret Pedershave i et tidligere gæsteværelse. Gæsteværelset er
serviceareal.
Køkkenerne på Pedershave er bygget og indrettet til dagligt at modtage varmeholdig mad. Efter etableringen af § 60 selskabet Mad til hver Dag, modtager køkkenerne i stedet kølemad to gange ugentligt. Derudover modtages
øvrige varer fra et cateringfirma.
Denne ændring har medført, at kølekapaciteten på Pedershave, på trods af
indkøb af ekstra køleskabe, er blevet utilstrækkelig.
En midlertidig løsning har været, at cateringfirmaet leverer varerne direkte i
bo-grupperne. Denne løsning belaster kostbudgettet, da der betales leveringsgebyrer til cateringfirmaet.
Der søges om frigivelse af 500.000 kr. til etablering af kølerum på Pedershave.
Beløbet er afsat i budgettet for 2013.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Der søges om frigivelse af 500.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr. 532100 Kølerum til Pedershave, der blev afsat i Budget 2013.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Ældre- og sundhedschefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Anlægsbevillingen på 500.000 kr. frigives.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Anbefalet.
Kristian Moberg (V) og Anne-Lise Kuhre (A) deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.
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Journal nr.:
026077-2012

Sag nr. 115

Byggeregnskab / Skema C for Pedershave Omsorgscenter
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Almenboligloven, støttebekendtgørelsen.
I denne sag fremlægges byggeregnskab og skema C for byggeriet af Pedershave Omsorgscenter til godkendelse.
Byrådet gav den 28. oktober 2008 tilsagn til opførelse af 60 plejeboliger med
tilhørende serviceareal med godkendelse af skema A for byggeriet.
Skema A blev godkendt med en anskaffelsessum for boligarealerne på 97,218
mio. kr. inkl. moms og 12,425 mio. kr. ekskl. moms for servicearealerne.
Efter udbud af byggearbejderne i konkurrence efter tilbudsloven blev skema B
for byggeriet godkendt den 25. marts 2009 med en anskaffelsessum for boligarealerne på 101,500 mio. kr. inkl. moms og 12,135 mio. kr. ekskl. moms for
servicearealerne.
En opjustering af budgettet til servicearealer til 15,676 mio. kr. ekskl. moms
blev endvidere godkendt på byrådets møde d. 30. september 2009.
Der er udarbejdet byggeregnskab for byggeriet, der indeholder følgende anskaffelsessummer og husleje:
Byggeregnskab for boligarealer
(mio. kr.)

Grundudgifter

21,169

19,167

2,002

Håndværkerudgifter

73,211

74,195

-0,984

Omkostninger

5,648

6,189

-0,541

Gebyrer

1,472

1,472

0

I alt

101,5 101,023

0,477

1.220 kr. 1.290 kr.

70 kr.

Husleje pr. kvm.
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Skema B Skema C Afvigelse

Anskaffelsessummen ved skema B svarer til den afgivne anlægsbevilling til
boligarealerne, der er godkendt af byrådet den 25. marts 2009. Samlet set er
anskaffelsessummen 0,477 mio. kr. inkl. moms mindre end budgetteret ved
skema B. Særligt har lave byggelånsrenter i byggeperioden bidraget til budgetoverholdelsen på boligarealerne.
Udgifter svarende til 1,051 mio. kr. inkl. moms af anskaffelsessummen er endnu ikke afholdt, men er afsatte kendte poster i regnskabet. Det drejer sig primært om håndtering af jord og ekstrapleje vedrørende udenomsarealerne, der
hovedsagligt afholdes over det næste år.
Den højere husleje i skema C i forhold til skema B skyldes ændringer i omsorgscentrets driftsbudget efter at centret blev taget i brug den 1. december
2010, primært er budgettet til centrets tekniske drift øget. Mindreforbruget i
forhold til skema B vil blive indregnet i forbindelse med næste regulering af
huslejen.
Den endelige anskaffelsessum for boligarealerne finansieres, jf. almenboliglovens § 118 stk. 1 og §118a, således:
Finansiering af anskaffelsessummen - boligarealer
(mio. kr.)

Skema B Skema C Afvigelse

Realkreditlån 91% - Kommunekredit

92,365

91,931

-0,434

Kommunalt grundkapitaltilskud 7%

7,105

7,072

-0,033

2,03

2,020

-0,010

Beboerindskud 2%
I alt

101,5 101,023 -0,477

Godkendelsen af det foreliggende skema C bevirker, at det optagne lån til
byggeriet på 92,365 mio. kr. skal nedbringes med 0,434 mio. kr. og at kommunens grundkapitaltilskud reduceres med 0,033 mio. kr.
Det er kommunens forpligtelse at afholde udgifter til etablering af omsorgscentrets servicearealer. I forhold til anlægsbevillingen på 15,676 mio. kr.
ekskl. moms, udviser byggeregnskabet for servicearealerne et beskedent merforbrug på 0,032 mio. kr. med en anskaffelsessum på 15,708 mio. kr. ekskl.
moms.
Når Skema C er godkendt og indberettet både for boligarealerne og service-
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arealerne udløses et statsligt tilskud til kommunen på 2,4 mio. kr. Tilskuddet
er indarbejdet i kommunens budget for 2013.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomichefen indstiller overfor Social-, Ældre-, og Sundhedsudvalget, at
anbefale Økonomiudvalg og Byråd, at :
1. Skema C godkendes med anskaffelsessummen 101,023 mio. kr. inkl.
moms for boligarealerne og 19,602 mio. kr. inkl. moms for servicearealerne. Skema C indberettes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter inkl. moms for både boligdel og servicearealdel.
2. Godkende anlægsregnskabet for boligarealerne på 101,023 mio. kr.
inkl. moms og servicearealerne på 15,708 mio. kr. ekskl. moms.
3. Godkende en nedskrivning af kommunens grundkapitalitilskud med
0,033 mio. kr. til 7,072 mio. kr.
4. Godkende en husleje på 1.290 kr. pr. kvm.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

pkt. 1 - 4. Anbefalet.
Kristian Moberg (V) og Anne-Lise Kuhre (A) deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.
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Journal nr.:
002300-2012

Sag nr. 116

Egedal og Frederikssund hjælpemiddeldepot: Godkendelse af driftsaftale
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Styrelsesloven § 60.
Den 25. januar 2012 godkendte Byrådet vedtægterne for et nyt fælles hjælpemiddeldepot for Egedal og Frederikssund Kommuner oprettet som et § 60selskab i henhold til Styrelsesloven.
Formålet med det fælles depot er at sikre rationel drift gennem:
•
•
•
•
•

Brug af ens standardhjælpemidler
Fælles indkøbsaftaler
Hurtig og sikker levering
Garanti for funktionalitet
Fælles forum for udvikling af nye initiativer

For at sikre rammerne for driften af hjælpemiddeldepotet, er der udarbejdet
en driftsaftale. Driftsaftalen, der er vedlagt som bilag, indeholder blandt andet
overordnede retningslinjer for håndtering og vedligeholdelse af hjælpemidler,
samt afgrænsning af standardhjælpemidler og ikke-standardhjælpemidler.
I forbindelse med udarbejdelsen af driftsaftalen, er det samtidig besluttet at
udgifter til vedligeholdelse af hjælpemidler afholdes af depotet. Budgettet
tilrettes i overensstemmelse med dette. Samtidig er budgettet for 2013 tilrettet og i overensstemmelse med de faktiske udgifter i depotet samt fordelingen
af håndteringer mellem kommunerne. Udgifterne til depotet kan afholdes inden for budgettets rammer.
Driftsaftalen og budget for 2013 er den 12. december 2012 godkendt af bestyrelsen for Egedal og Frederikssund hjælpemiddeldepot I/S.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Ældre- og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
at:
1. Driftsaftale for Hjælpemiddeldepot Egedal og Frederikssund Kommu-
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ner godkendes.
2. Budget 2013 for Hjælpemiddeldepotet godkendes.
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Pkt. 1 Godkendt, men med opfordring til at bestyrelsen ser på sproglige rettelser til driftsaftalen samt drøfter reparation af hjælpemidler.
Pkt. 2 Godkendt.
Kristian Moberg (V) og Anne-Lise Kuhre (A) deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.

Bilag:

Driftsaftale Hjælpemiddeldepot Egedal og Frederikssund kommuner
Godkendt budget 2013 Hjælpemiddeldepot
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Journal nr.:
025273-2012

Sag nr. 117

Nye boformer på det specialiserede socialområde for voksne
Lovgrundlag:

Lov om Social Service.
Lov om Almennyttige Boliger.

Sagsfremstilling:

I tråd med Handicap- og Psykiatriplanen søges der fortsat nye muligheder for
at etablere miljøer til at understøtte fortsat udvikling af borgernes bomuligheder ud fra tesen "fra bofællesskab til egen bolig".
Målgrupperne for de nye boformer er unge med sociale og psykiatriske problemstillinger, borgere med lettere udviklingshandicap samt unge, der har
behov for udslusning efter ophold i Ungekollegiet eller fra et bofællesskab.
Herudover ønskes boligerne tilsvarende at agere som udslusning fra Parkvej
12.
De fremtidige boligformer skal planlægges med omhu, såfremt boligen skal
bidrage til at indkludere udsatte borgere i samfundslivet. Tilbudsviften skal
være rummelig og fleksibel.
I forsøget på at muliggøre denne indsats er tanken at etablere en personalebase i hver ejendom (primært Færgeparken og Heimdalsvej), som giver let
tilgang til de pædagogiske ressourcer.
Konkret ses der på flere ejendomme, der giver mulighed for at etablere nye
boformer:
1. Færgeparken nr. 6 og 16 (3600), hvor socialområdet vil få anvisningsret til lejlighederne i takt med, at lejlighederne på 1. og 2. sal fraflyttes af de nuværende ældre beboere. Tanken er at etablere et fællesskab i opgangene understøttet af pædagogisk personale med respekt
for den pædagogiske indsats og borgernes selvstændige livsførelse.
2. Ledige lejligheder på Heimdalsvej (3600), hvis størrelse giver mulighed for den form for fællesskab, hvor flere unge kan bebo samme lejlighed, have eget værelse og dele de fælles arealer. Tanken her er ligeledes at understøtte den enkelte og det sociale initiativ gennem en
pædagogisk indsats.
3. Sidst men ikke mindst se efter bomuligheder spredt omkring i almennyttige boligafdelinger, hvor inklusionsmuligheden er det primære
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mål.
Social Service vil til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 6. marts
2013 udarbejde et endeligt oplæg for rammerne omkring etablering af nye
opgangsbofællesskaber i Frederikssund Kommune, som beskriver målgruppen
af borgerne med behov for et tilbud samt de økonomiske forudsætninger ved
at drive nye kommunale tilbud.
Oplægget vil danne grundlag for en høring i Handicaprådet, hvorefter udvalget
og byrådet tager endelig stilling til oprettelsen af nye opgangsbofællesskaber.
Bevilling:

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 Sundhedsudvalget, at:
1. Udvalget godkender målsætning om etablering af opgangsfællesskaber
2. Sagen genoptages på udvalgets møde den 6. marts 2013, når administrationen har konkrete forslag til beslutning i Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Pkt. 1 og 2 Godkendt.
Kristian Moberg (V) og Anne-Lise Kuhre (A) deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.
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Journal nr.:
013751-2012

Sag nr. 118

Analyse af ældreboligområdet
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

I efteråret 2012 har Ældre og Sundhed udarbejdet en analyse af ældreboligområdet, der indeholder antal ældreboliger, venteliste, efterspørgsel, befolkningsprognose og fordeling på lokalområderne i kommunen. Notat er vedlagt
som bilag.
Formålet med arbejdet har været at opnå kvalificeret vidensgrundlag og at
præsentere handlemuligheder i forhold til fremadrettede justeringer af ældreboligområdet.
Som en del af arbejdet er en mere systematisk formidling af ventelister på
ældreboliger påbegyndt. Ventelisterne på ældreboliger vil fremadrettet indgå i
den løbende ledelsesinformation fra Ældre og Sundhed.
Overordnet set er det Ældre og Sundheds vurdering, at det nuværende antal
på 222 ældreboliger i Frederikssund Kommune dækker det eksisterende behov. På baggrund af befolkningsprognosen og forventningerne til fremtidigt
behov for ældreboliger, bør det dog drøftes i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, om det nuværende nøgletal på 26,5 ældreboliger til rådighed pr. 1000
indbyggere over 65 år, ønskes bibeholdt eller justeret.
I det videre arbejde med ældreboligområdet er der en række lokale forhold,
der skal tages i betragtning.
I december 2012 er der ni borgere på venteliste til en bolig i Frederikssundområdet. Ventelisten fordeler sig ujævnt mellem de forskellige bebyggelser og
der er tilsvarende forskelle i, hvor let boligerne kan udlejes til målgruppen.
Grundet tilgængelighedsforhold i Foderstofgården er det desuden nødvendigt
at reducere med tre boliger.
Der står to borgere på venteliste til en ældrebolig i Slangerup og det er Ældre
og Sundheds vurdering, at antallet af ældreboliger her er tilstrækkeligt.
I Jægerspris er der 13 borgere på venteliste til 58 ældreboliger. På trods af, at
Jægerspris har det højeste nøgletal i kommunen er der således også flest borgere på venteliste i forhold til antal boliger. De seks ældreboliger i Esromarken
i Gerlev er vanskelige at udleje.
I Skibby er der tre borgere på venteliste til 31 boliger fordelt på tre bebyggelser. Nordhøj 2 er vanskelig at udleje og boligerne på Damgårdsvænget står på
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Byrådets salgsliste.
For at sikre tilstrækkeligt antal boliger af bedst mulig kvalitet foreslår Ældre og
Sundhed følgende lokale tilpasninger:
Frederikssund
•

•

•

Der indgås anvisningsaftale om de otte boliger i Foderstofgården, der
er velegnede til målgruppen. Derved reduceres fra 11 til otte ældreboliger i Foderstofgården.
Der indgås aftale med Domea om, at Frederikssund Kommune formidler kandidater til boligerne, så det sikres, at visitationskrav er opfyldt
for de borgere der tilbydes ældrebolig i Rosenvænget.
Det samlede antal ældreboliger i Frederikssundområdet justeres ved
tilpasning af anvisningsaftalen med KAB vedrørende de almene familieboliger i Færgeparken.

Slangerup
•

Der foretages ingen ændringer på nuværende tidspunkt.

Jægerspris
•
•

Muligheden for ommærkning af ældreboligerne i Esromarken til fx familieboliger undersøges.
Udviklingen af ventelisten til ældreboliger i Jægerspris vurderes løbende.

Skibby
•
•

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Damgårdsvænget og Nordhøj 2 vurderes med fokus på, om boligerne
opfylder krav til nutidig ældrebolig og boligstandard.
På baggrund af vurderingen udarbejdes forslag til fremadrettede ændringer i Skibby.

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Ældre- og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
at:
1. Der indgås anvisningsaftale vedr. Foderstofgården på otte boliger.
2. Der indgås aftale med Rosenvænget om, at de tilbyder ældreboliger til
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borgere, der er vistiteret gennem Ældre og Sundhed.
3. Anvisningsaftalen om almene familieboliger i Færgeparken tilpasses,
for at undgå en stigning i antallet af ældreboliger i Frederikssundområdet.
4. Det vurderes hvordan ældreboligbehovet i Skibbyområdet, med blandt
andet Nordhøj 2 og Damgårdsvænget, dækkes bedst muligt fremover.
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Pkt. 1 - 4 Godkendt.
Kristian Moberg (V) og Anne-Lise Kuhre (A) deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.

Bilag:
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Ældrebolignotat Frederikssund Kommune 2012

Journal nr.:
014870-2012

Sag nr. 119

Kvalitetsstandarder 2013
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om social service og Sundhedsloven.
Kvalitetsstandarderne skal godkendes hvert år af Byrådet med henblik på at
fastlægge kommunens serviceniveau. Ældre og Sundhed har udarbejdet et
udkast til en fælles publikation for kvalitetsstandarderne for 2013.
Kvalitetsstandarderne for 2013 er udarbejdet, så de fremstår ensartet, læsevenlige og målrettet borgerne. Den fælles publikation samler desuden kvalitetsstandarderne i et nyt fælles layout.
Der er tilføjet følgende nye standarder til publikationen for 2013:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kvalitetsstandard
Kvalitetsstandard
Kvalitetsstandard
Kvalitetsstandard
Kvalitetsstandard
Kvalitetsstandard
Kvalitetsstandard
Kvalitetsstandard
Kvalitetsstandard
Kvalitetsstandard
Kvalitetsstandard

for
for
for
for
for
for
for
for
for
for
for

sygepleje
hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer
støtte til køb af bil
nødopkald
kommunikationshjælpemidler
ældre- og handicapegnet bolig
dagaktivitet
demenstilbud i daghjem
genoptræning efter sundhedsloven
træning efter serviceloven
GPS sporingssystem

Kvalitetsstandarderne fra tidligere år er blevet revideret og opdateret til 2013.
Særligt kvalitetsstandard for madservice er ændret i forhold til 2012.
Ældre og Sundhed har desuden udarbejdet en fælles indledning med praktiske
informationer, visionen på området samt orientering om kommunens fokus på
den rehabiliterende tilgang.
For at øge læsevenligheden vil den endelige publikation blive opdateret med
billeder, der relaterer sig til de enkelte kvalitetsstandarder. Desuden vil publikationen blive gjort tilgængelig på Frederikssund Kommunes hjemmeside med
link til ansøgningsskemaer med henblik på at understøtte digital borgerbetjening.
Tidsplan for det videre forløb er, at der i december måned afholdes et dialogmøde med Handicaprådet og Ældrerådet omkring kvalitetsstandarderne.
Den endelige udgave sendes herefter til godkendelse i Social-, Ældre- og
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Sundhedsudvalget og Byrådet i januar 2013.
Supplerende sagsfremstilling til mødet den 9. januar 2013
Kvalitetsstandarderne for 2013 har været til høring i Ældrerådet og Handicaprådet samt drøftet på et fælles dialogmøde. Ældre og Sundhed har vurderet høringssvarene og lavet en række tilpasninger i kvalitetsstandarderne.
Høringssvarene samt Ældre og Sundheds kommentarer hertil kan læses i bilaget: "Samlet høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedr. kvalitetsstandarder 2013".
Publikationen er desuden opdateret med billeder, således at den fremstår færdig og læsevenlig. Under en række af kvalitetsstandarderne er der endvidere
tilføjet et link til de relevante elektroniske ansøgningsskemaer, der findes på
kommunens hjemmeside.
Den nye publikation vil blive gjort tilgængelig på Frederikssund Kommunes
hjemmeside, med henblik på at understøtte digital borgerbetjening. På hjemmesiden vil det være muligt at finde den generelle indledning og de enkelte
kvalitetsstandarder, og kombinere efter behov.
Derudover vil Visitationen fremadrettet sende de relevante kvalitetsstandarder
samt den generelle indledning ud til de nye borgere, der visiteres til en ydelse.
Ældre og Sundhed vil endvidere orientere de relevante medarbejdere samt
kommunens private leverandører om, at der er udarbejdet nye kvalitetsstandarder på området.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

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

Ældre- og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
at:
1. Det nye koncept godkendes.
2. Kvalitetsstandarderne sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet.
3. Der arrangeres et dialogmøde med Handicaprådet, Ældrerådet og Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget i december 2012.
4. Sagen genoptages på mødet i januar 2013.
Indstilling til mødet den 9. januar 2013
Ældre- og sundhedschefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
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1. Kvalitetsstandarderne 2013 godkendes.
Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 07.
november 2012
Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.

1,
2,
3,
4,

Godkendes.
Anbefales med få rettelser.
Dialogmøde afholdes den 5. december 2012 fra kl. 10-12.
Godkendes.

Kasper Andersen (O) var ikke til stede.

Beslutninger:

Et enigt udvalg anbefaler kvalitetsstandarderne.
Kasper Andersen stiller ændringsforslag til kvalitetsstandarderne vedr. personlig pleje side 20:
1) I oversigten over, hvilke aktiviteter, der kan indgå i ydelsen, ændres "klipning af fingernegle" til "klipning af negle"
2) I oversigten over, hvilke aktiviteter der ikke indgår i ydelsen, tilføjes "klipning af tånegle hos borgere med diabetes eller kredsløbssygdomme, eller hvor
klipningen kræver særlige værktøjer"
Udvalget anmoder administrationen om et notat vedr. klipning af tånågle samt
de afledte budgetkonsekvenser.
Kristian Moberg (V) og Anne-Lise Kuhre (A) deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.

Bilag:

Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed 2013
Samlet høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedr. kvalitetsstandarder
2013
Handicaprådets høringssvar af december 2012 vedr. kvalitetsstandarderne for
2013
Ældrerådets høringssvar af 6. december 2012 vedr. kvalitetsstandarderne for
2013
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Journal nr.:
003640-2011

Sag nr. 120

Udslusningsboliger på Parkvej 10 omdannelse til midlertidigt § 107 botilbud
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Servicelovens § 107
I 2012 åbnede Frederikssund Kommune et nyt socialpsykiatrisk botilbud på
Parkvej 12 i Jægerspris.
Formålet med at indrette Parkvej 12 til socialpsykiatrisk botilbud var, at skabe
en mellemstation i det lokale miljø som borgeren er vant til at færdes i, for at
borgeren kan opleve det som den "mindst indgribende foranstaltning" i dagligdagen.
De fire af boligerne anvendes som midlertidigt botilbud af et til to års varighed, hvorefter borgeren udsluses til egen bolig. Målet er at give beboerne
mulighed for at lære at mestre sit eget liv for dermed at forebygge en senere
anbringelse i døgnregi. De to sidste boliger anvendes som aflastning/akutpladser til borgere, hvor der er behov for en afklaring og udredning
af deres situation, og hvor der endnu ikke er lagt en social handlingsplan.
Parkvej 12 har siden åbningen været en succes. Strategien i Frederikssund
Kommunes Psykiatriplan har fokus på, at borgere kan blive i nærmiljøet tæt
på det naturlige netværk, familie og de øvrige socialpsykiatriske tilbud som
støttecentre, undervisningscenter m.fl.
Erfaringerne med Parkvej 12 har vist, at der er behov for yderligere udslusningsboliger fra det socialpsykiatriske botilbud, og derfor godkendte Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget på møde den 2. marts 2011, at boligerne Parkvej
10 A-E inddrages. Udslusningsboligernes geografiske beliggende gør at der i et
vist omfang, kan trækkes på den nødvendige støtte fra det nærliggende botilbud Parkvej 12.
Parkvej 10 A-E, der er opført i 1969, har 5 lejemål på hver 34 m2. Boligerne vil
ideelt set opfylde behovet for flere "lettere" udslusningsmuligheder for borgere, der i deres recoveryfase har behov for en tilknytning til det socialpsykiatriske system.
Ved udvalgsbehandlingen på Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den
2. marts 2011 blev det beskrevet, at borgerne på Parkvej 10 A-E skulle modtage denne hjælp efter Servicelovens § 85 og at beboerne skulle tilbydes boli-
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gerne på almindelige lejevilkår.
Social- og Borgerservice finder imidlertid disse lejevilkår begrænsende og problematisk ud fra det formål at anvende udslusningsboligerne som en overgang
til almindelige boliger.
Der skal sikres et flow og med denne baggrund findes det mere formålstjenstligt at botilbuddet Parkvej 10 A-E oprettes i henhold til Servicelovens § 107,
som et midlertidige botilbud, der ikke er omfattet af den almindelige lejelov.
Det fremgår af Servicelovens § 111, at boformer efter denne lovgivning er ikke
omfattet af lejelovgivningen.
Personaleressourcerne forudsættes afholdt inden for den økonomiske ramme
på budgettet, idet borgerne efter praksis skal visiteres til tilbuddet efter gældende regler for målgruppen.
Beboere der visiteres til Parkvej 10 A-E vil herefter ikke modtage en lejekontrakt, men sættes i en egenbetaling for opholdet efter gældende regler.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Social- og borgerservicechefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Udslusningsboligerne på Parkvej 10 A-E anvendes som et midlertidigt
botilbud efter Servicelovens § 107 med fastsættelse af egenbetaling
efter gældende regler.
2. Sagen sendes i høring i Handicaprådet.
3. Sagen genoptages på Social, Ældre - og Sundhedsvalgets møde den 6.
februar 2013 samt behandles endeligt på Økonomiudvalgets møde
den 20. februar og Byrådets møde den 27. februar 2013.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Pkt. 1 - 3. Godkendt.
Kristian Moberg (V) og Anne-Lise Kuhre (A) deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.
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Journal nr.:
021307-2012

Sag nr. 121

Meddelelser til Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget 2013
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Følgende meddelelser blev givet:
1) Udvalgsmødet den 10. april flyttes til den 8. april kl. 8.15.
2) Udvalget foreslår at afholde møde med Ældrerådet den 6. marts eller den 8.
april kl. 11.00
Kristian Moberg (V) og Anne-Lise Kuhre (A) deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.
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