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Møde i skole-, social- og sundhedsudvalget den 24. februar
2004

Medlemmer:
Niels Jørgen Pedersen
Hanne Kyvsgaard
Birgit Bangshof Mortensen
Kristian Moberg
Jens Timm Jensen
Jens Brogaard Jensen
Annie Hansen

Afbud:

Fra administrationen:
Jette Søe
Preben Kristensen
Kirsten Nørskov

Mødedato:

24. februar 2004

Mødetidspunkt:

kl. 08.00

Mødested:

I mødelokale 3

Mødets afslutning:

kl. 09.05

Bemærkninger:

Lise Sindby er inviteret til kl.08.00 vedr. pkt. 5.

Praktiske oplysninger:

Indholdsfortegnelse:
Optagelse til daapleie/daainstitutioner
"Flyv fra reden" - et nyt produkt til unge
Forslag til intensiveret forebyggende indsats i Skuldelev
Qpfølgningsredegørelse på servicestrategier 2003
Fastsættelse af lokale beslutninger i forhold til fritvalgsordninger i tandplejen
Tilskud fra S 115-midlerne
Efterretningssager
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Meddelelser fra formanden

1.

Optagelse til daapleie/daainstitutioner
J. nr. SSSF 16.06
Til efterretning
Forvaltningen fremlægger optageliste pr. marts 2004 samt en særskilt opgørelse over
dagplejen.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 24. februar 2004 taget
ovennævnte til efterretning.

2.
"Flvv fra reden" - et nvt produkt til unge
J. nr. SSSF 16.23.00
Afgøres af Byrådet
BoligButikken for Hovedstadsområdet a.m.b.a. ansøger om tilladelse til i Skibby kommune, til
at gennemføre forsøget "Flyv fra reden" i følgende boligorganisationer:
Dansks funktionærers Boligselskab (administrations-gruppen Danmarks boligselskab).
"Flyv fra reden" er et gavekort målrettet til unge på omkring 15 år. Gavekortet består af en
opnotering til almene familieboliger på et nærmere specificeret antal ventelister tilknyttet
BoligButikken for Hovedstadsområdet og en forudbetaling af ajourføringsgebyret i yderligere
maksimalt 4 år.
Formålet med forsøget er at gøre vejen ind på boligmarkedet lettere for de unge. Det gøres
ved at skabe en attraktiv gavemulighed, der kan gives til de unge i forbindelse med
konfirmationen, afgang fra folkeskolen, 15 års fødselsdag, 18 års fødselsdag og andre store
begivenheder i deres liv.
Forsøget skal ses i sammenhæng med et ønske om at opprioritere indsatsen over for de
boligsøgende, før de står med et akut boligproblem.
Forsøget er forhåndsgodkendt af Erhvervs- og Boligstyrelsen med brev af 13. februar 2003
som forsøg under § 144 i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.
Styrelsen har godkendt en 5-årig forsøgsperiode.
Forsøget indebærer en fravigelse af § 3 stk. 3 i bekendtgørelse om udlejning af almene
boliger m.v., hvoraf det fremgår, at administrationsgebyrer opkræves én gang årligt ved
ajourføring afen boligorganisations venteliste.
Der gøres opmærk på at forslaget formentlig først kan igangsættes, når der er indløbet svar
på ansøgningen fra alle 37 kommuner, hvori der er boliger, der er tilknyttet BoligButikken for
Hovedstadsområdet.
Projektet medfører ingen udgifter for kommunen.
Det indstilles,
at kommunen går ind i projektet.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 24. februar 2004
indstillingen.

3.
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Forslaa til intensiveret forebyggende indsats i Skuldelev
J. nr. SSSF 16.20.05
Afgøres af Skole-, social- og sundhedsudvalget
Baggrund
Skibby kommune har ansøgt Indenrigsministeriet om midler efter § 20 i Lov om kommunal
udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner. Der blev søgt om 1.000.000
kr., og ministeriet har bevilget 300.000 kr. - til intensivering af den forebyggende indsats i
Skuldelev.
Efter udløbet af regnskabsåret 2004 skal kommunen udfærdige en redegørelse for, hvilke
udgifter der har været forbundet med belastede boligområder og hvilke projekter, der er sat i
gang i forbindelse med disse.
Forvaltningens forslag til brug af de tildelte midler
Da der er bevilget færre midler end det ansøgte beløb, vil anvendelsen af midlerne blive
rettet til efter bevillingen på 300.000 kr.
Der foreslås et pilotprojekt i boligbyggeriet beliggende Rugvænget, Havrevænget (ejet af
DfB) boligerne ejet af Holbæk Boligforening og endelig boligerne i kommunens almene
byggeri (DAB) Løvekær.
Det er et boligområde hvor der i flere omgange er flyttet et stort antal nye beboere til på en
gang, senest er 39 boliger i Løvekær besat over en 3 måneders periode i maj- juni-juli 2003.
At få så mange mennesker ind på et nyt sted på en gang fordrer, at der gøres en særligt
indsats for at få alle integreret dels i det allerede beliggende byggeri og dels i det nye
boligbyggeri.
Regeringen skriver i de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10^, at
sundhed bredt forstået skabes i et samspil mellem den enkelte, familien og de små og store
netværk. De nære og daglige relationer præger vores holdninger, livssyn og adfærd.
Samtidig opfordrer man til, at der skabes nye partnerskaber på forebyggelsesområdet.
I det følgende forstår vi sundhed meget bredt, altså også gode sociale forhold, herunder
mulighed for at kunne udvikle sig i sit nærmiljø.
Det drejer sig også i forhold til Skuldelev om at bygge på de ressourcer, der er i
lokalsamfundet, denne udfordring vil Skibby Kommune tage op i dette pilotprojekt.
Pilotprojektets målgruppe
Beboere i de 3 boligforeningers boliger beliggende i Skuldelev (se beskrivelsen tidligere).
Målsætning med projektet
• Gennem intensiveret indsats sikre, at der iværksættes konkrete forebyggende og
sundhedsfremmende initiativer, der kan medvirke til at skabe sunde, støttende rammer
og netværk i lokalsamfundet.
•
Skaffe yderligere afdækning/dokumentation i forhold til mere specifikke problemområder,
sådan at der ved senere projekter kan sættes endnu mere målrettet ind.
Styring af projektet
Der ansættes en projektleder (socialformidler, socialrådgiver, socialpædagog, studerende el.
lign.) for en tidsbestemt periode. Projektlederen skal være tovholder, igangsætter og
formidler af de forebyggende og støttende tiltag i projektet.
Fortsættes...
3. fortsat
Det overordnede ansvar for projektet har en styregruppe bestående af forvaltningschef Jette
Søe og afdelingslederne i Skole-, social- og sundhedsforvaltningen.
Samarbejdspartnere
En vigtig del af pilotprojektet er at skabe et varigt fundament for god og sund trivsel i
lokalområdet hvorfor det er vigtigt, at de 3 boligforeninger, der administrerer boligerne,
indgår i projektet som samarbejdspartnere.
Derfor skal der tages kontakt til såvel beboerbestyrelser, som de ansatte gårdmænd der er i
området.
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Tidsplan for pilotprojektet
Februar 2004

August 2004

December 2004

Pilotprojektet forelægges Skole-, social- og sundhedsudvalget
Der afholdes møder med boligselskaber med henblik på samarbejde
Der opslås en stilling som projektleder.
Der opstilles konkrete delmål for projektet og en detaljeret
Tidsplan.
Der udarbejdes en midtvejsevaluering af projektet med henblik
på
evt.
Ansøgning til Indenrigsministeriet om yderligere midler til et
fortsat projekt.
Den yderligere afdækning af problemområder vil være en
væsentlig del af denne rapport.
Endelig rapport på pilotprojekt afleveres til udvalget og sendes
til Indenrigsministeriet, som afrapportering på de modtagne
midler. I dette indgår et detaljeret regnskab for forbrug af de
bevilgede midler.

Det indstilles.
at udvalget godkender det forelagte projektforslag og at der ansættes en projektleder.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 24. februar 2004 godkendt
indstillingen. Udvalget ønsker at blive løbende orienteret.

4.
Qpfølaninasredeaørelse på servicestrategier 2003
J. nr. SSSF 16.00.01
Afgøres af Byrådet
Én gang i hver byrådsperiode skulle Sundhedsplanen revideres. Hvert område blev derfor i
foråret 2003 beskrevet, således at de enkelte kommuners redegørelser kunne fremsendes til
Frederiksborg amt, som ville forsøge at målrette sin indsats i forhold til kommunernes behov.
Sundhedsredegøreisen
omfatter
Ældreservice,
Tandplejen,
Sundhedsplejerskernes
arbejdsområder, Socialpsykiatrien, og skolelægeordningen.
Der er i 2003 vedtaget et lovforslag, som ophæver kommunes forpligtelse til at udarbejde en
skriftlig redegørelse i hver kommunal valgperiode, vedrørende kommunens indsats på
sundhedsområdet.
Forvaltningen fremsender opfølgningsredegørelse (senest primo 2004) på kommunens
servicestrategi (udarbejdet den 3. december 2002) på indsatsområderne Børn og unge, Lov
om frit leverandørvalg og skoleområdet.
Det indstilles.
At udvalget godkender forslaget.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 24. februar 2004
indstillingen.

5.
Fastsættelse af lokale beslutninger i forhold til fritvalasordninaer i tandplejen
J.nr. SSSF 16.21.00
Afgøres af Byrådet
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Den 1. januar 2004 trådte ændringerne i Lov om tandpleje med de nye fritvalgsordninger i
kraft.
Bekendtgørelsens tekst foreligger. Retningslinier fra Sundhedsstyrelsen foreligger endnu ikke.
Mange praktiske forhold er endnu ikke afklaret.
Af Bekendtgørelsen fremgår, hvilke forhold kommunalbestyrelsen skal tage stilling til.
Beslutningerne drejer sig om følgende (Paragrafferne henviser til Bekendtgørelsen).
§2 stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte generelle retningslinier vedrørende
hyppigheden af indkaldelse af børn og unge til tandpleje.
§3 stk. 5 og §4 stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at tandregulering samt andre
særligt kostbare behandlingsydelser, der ydes i privat praksis, først må iværksættes, når
kommunalbestyrelsen har godkendt iværksættelsen samt det af tandlægen afgivne
behandlingstilbud. Kommunalbestyrelsen kan nærmere fastsætte, hvilken ydelser, der kan
iværksættes uden forhåndsgodkendelse.
§3 stk. 6. Kommunalbestyrelsen har pligt til at oplyse om, hvorledes kommunen har
tilrettelagt den vederlagsfri børne- og ungdomstandpleje samt oplyse om de valgmuligheder,
der foreligger, herunder om de særlige valgmuligheder der gælder for de 16 og 17 årige.
§5 stk. 2. En kommunalbestyrelse kan afvise, at modtage børn og unge fra andre kommuner
af kapacitetsmæssige grunde, hvis den skønner, at kommunen ikke uden udvidelse af sin
behandlingskapacitet kan overholde sin forpligtelse i forhold til egne børn og unge, eller at
kommunens egne børn vil komme til at vente betydelig længere på et behandlingstilbud,
f.eks. et tilbud om tandregulering.
§5 stk. 3. Hvis de gennemsnitlige udgifter pr. barn i børne- og ungdomstandplejen i
behandlerkommunen er større end i bopælskommunen, kan kommunalbestyrelsen i
behandlerkommunen beslutte at opkræve en egenbetaling for børn og unge fra andre
kommuner svarende til forskellen mellem den gennemsnitlige udgift pr. barn i den
kommunale tandpleje i henholdsvis behandlerkommunen og bopælskommunen.
§6 stk. 1. I tilfælde, hvor børn og unge under 18 år vælger at modtage det kommunale
tandplejetilbud i privat tandlægepraksis eller ved en anden kommunes tandklinik, kan
kommunalbestyrelsen i bopælskommunen beslutte at færdiggørelse af konkret påbegyndte
behandlinger skal ske der, hvor behandlingen er påbegyndt.
§6 stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at børn og unge, der vælger at skifte mellem
henholdsvis bopælskommunens vederlagsfri tandplejetilbud, privat praksis og en anden
kommunes tandklinik, ikke på ny kan skifte tilhørsforhold før op til 1 år efter seneste
behandlerskift.
Økonomiske konsekvenser af ændring af lov om tandpleje pr. 1. januar 2004.
Udgifterne afhænger af, hvor mange, der vil vælge privatpraktiserende tandlæge. Der er
usikkerhed om, hvor mange, der vil benytte ordningen.
De 16 og 17 årige har siden 1988 kunnet vælge tandpleje i privat praksis med 100%
kommunalt tilskud. Pr. 1. januar 2004 er der 8,6% af Skibbys unge, der benytter denne
mulighed.
Ordningen for de 0-15 årige medfører en brugerbetaling på 35%.
Fortsættes...
5. fortsat
Der har i 3 kommuner været afprøvet en model med gratis frit valg for de 0-15-årige. (Køge ,
Høje-Tåstrup og Græsted - Gilleleje). I de 3 forsøgskommuner rapporteres det, at mellem
1% og 15% har benyttet det gratis frie valg. Det siges også i de 2 af kommunerne, at
procenten er stigende.
En fritvalgsordning med delvis brugerbetaling er ikke afprøvet.
Hvis et begrænset antal børn vælger tandpleje hos privatpraktiserende tandlæge er
kapacitetstilpasning vanskelig, da de faste omkostninger udgør en relativ stor del af
udgifterne.
Man kan kun spare marginaludgiften pr. barn. Marginaludgiften er stærkt afhængig af , hvor
stor en del af udgiften i tandplejen, der er faste udgifter. Løn og pension udgør ca. 80% af
budgettet. Dertil kommer nogle faste driftsudgifter.
Af stor betydning er hvor mange, der kommer til at modtage tandregulering i privat regi.
Prisen for en tandreguleringsbehandling hos en privatpraktiserende tandlæge er typisk
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25.000 kr. Det betyder, at kommunen får en udgift på 16-17.000 kr. for hvert barn i privat
praksis, der skal have rettet tænder.
Der forventes en øget administrationsbyrde i den kommunale tandpleje. Det vil bestå af
personaletid til at registrere patienternes valg, indgå aftale med andre kommuner, udveksle
journaloplysninger, registrere prisforskelle, evt. opkræve brugerbetaling, holde øje med
flytninger og meddele dette videre til behandlere mm. Desuden udgifter til papir og porto.
Der kan således ikke sige noget sikkert om økonomien, men klinikchefen mener, det er givet,
at der vil blive tale om en merudgift til tandpleje.
Det foreslås, der oprettes en konto udenfor rammen til betaling af tilskud til tandpleje hos
privatpraktiserende tandlæge. Når ordningen har fungeret en periode bør virkningerne
vurderes nærmere.
Det indstilles
at børn og unge indkaldes med samme intervaller som i Skibby Kommunes Tandpleje, hvilket
for øjeblikket er undersøgelse én gang årligt og hyppigere ved særlige behov,
at ydelser som ikke er omfattet af overenskomsten først må iværksættes efter godkendelse
af kommunen,
at kommunen informerer om fritvalgsordningerne på Tandplejens hjemmeside samt med
informationsmateriale, der endeligt udarbejdes, når retningslinier fra Sundhedsstyrelsen
foreligger
at klinikchefen får beføjelse til at afvise børn og unge fra andre kommuner af
kapacitetsmæssige grunde,
at klinikchefen får beføjelse til at undlade at udskrive regninger til forældre, der skal betale
forskellen i gennemsnitsudgiften ved tandpleje i anden kommune, hvis det vurderes, at
indtægten ikke står mål med de administrative udgifter,
at færdiggørelsen af konkret påbegyndte behandlinger skal ske der, hvor behandlingen er
påbegyndt,
at børn og unge, der har skiftet tilhørsforhold ikke har krav på at skifte igen før 1 år efter
seneste behandlerskift,
at der oprettes en konto udenfor rammen til betaling af udgifter til tandpleje i privat regi.
at Orienteringsskrivelse af 3. februar 2004 vedrørende ændring af lov om tandpleje pr. 1.
januar 2004 tages til efterretning.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 24. februar 2004
indstillingen.

6.
Tilskud fra S 115-midlerne
J. nr. SSSF 16.00.13
Afgøres af Skole-, social- og sundhedsudvalget
Følgende har ansøgt om midler efter § 115 i Lov om social service for 2004:
Interne foreninger:
Ældre Sagen ansøger om følgende:
Lydavisen kr. 15.000,-,
Besøgstjenesten kr. 16.000,Gymnastik for de lettere handicappede kr. 2.500,Tryghedsopkald kr. 7.000,- (omfatter 15-20 personer alle årets dage) i alt kr. 40.500,Herfra fratrækkes indkøb af kuverter og bånd, i alt kr. 3.472,- = kr. 37.028,-.
Netgruppen Skuldelev ansøger om tilskud (fik kr. 5.000,- i 2003).
Skibby pensionistforening ansøger til løvspringstur kr. 4.500,-. (Har ikke tidligere fået
tilskud).
Endvidere har følgende ansøgt, som er amts- eller landsforeninger:
Strubeløse - Frederiksborg amt, lokalafdeling.
Demens/alzheimer - ansøgning til demensfilm.
Landsforeningen Bedre psykiatri - Frederiksborg amt, lokalafdeling
Sind's - pårørendegruppe i Frederiksborg amt
Klo - Syns- og læsehandicappede.
ULF - Udviklingshæmmedes Landsforening
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Abortlinien.
Hjernesagen, Frederiksborg amt, Lokal afdeling.
Ovennævnte ansøgninger fremsendes til den 'Tværkommunale frivilligpulje", som uddeles til
foråret.
Der er afsat kr. 58.800,- i 2004, herfra skal fratrækkes 6.664,- (kr. 1,- pr.indbygger til
Tværkommunale frivilligpulje), til rest kr. 52.136,-.
Det indstilles.
At Ældresagen bevilges kr. 37.000,At Netgruppen bevilges kr. 5.000,- til materialer til basaren.
At Pensionist bevilges et eengangstilskud på kr. 4.500,-.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 24. februar 2004 godkendt
indstillingen.

7.
Efterretningssager
a.
Ældre-og handicaprådet fremsender referat fra møde den 3. februar 2004 samt regnskab for
perioden 1. januar til 31. december 2003.
Skole-, social- og sundhedsudvalget har på sit møde den 24. februar 2004 taget
ovennævnte til efterretning.

8.
Meddelelser fra formanden
a.
Socialministeriet meddeler i skrivelse af 28. januar 2004, at Skibby kommune ikke kom i
betragtning ved uddelingen af støtte til styrelsen af indsatsen over for psykisk syge børn og
unge.
Forvaltningen indsendte ansøgning i oktober 2003.

b.
Formanden orienterede om koordinationsudvalget.
Skole-, social- oo sundhedsudvalget har på sit møde den 24. februar 2004 taget
ovennævnte til efterretning.

’ Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10” Regeringen
september 2002

