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Journal nr.:
025284-2010

Sag nr. 1

Status sundhedsaftalen 2011-2014
Lovgrundlag:
Status på
sundhedsaftalen 20112014:

Sundhedsaftalen mellem region Hovedstaden og Frederikssund Kommune blev
indgået for perioden 2011-2014. I aftalen ligger en række forpligtigelser for
såvel regionen som Frederikssund Kommune.
Samordningsudvalg
Frederikssund Kommune indgår i samordningsudvalget både på det somatiskeog det psykiatriske område for at sikre en ordentlig og struktureret
opgavefordeling mellem hospitalerne og kommunen.
Forløbsprogrammer
Ud over at indgå samarbejde med relevante regionale og andre kommunale
aktører, er Frederikssund Kommune ligeledes forpligtet til at implementere
forløbsprogrammerne for KOL og Diabetes 2 inden udgangen af 2012.
Udviklings- og implementeringsarbejdet for diabetes er i gang og detaljerne i
det kommunale tilbud er ved at blive konkretiseret. Tilbuddet udarbejdes i
samarbejde med Halsnæs kommune. Det forventes, at Frederikssund
Kommune starter den kommunale del af forløbsprogrammet for diabetes i det
sene forår 2012.
KOL Rehabilitering findes allerede med stor succes i Frederikssund Kommune
og de standarder der skal opfyldes for den kommunale del af
forløbsprogrammet for KOL ligger tæt op af denne. Der er derfor netop nedsat
en arbejdsgruppe, som skal sikre, at vi lever op til Sundhedsaftalen i forhold til
KOL forløbsprogrammet. Det forventes, at overgangen bliver meget let og at
disse implementeres i løbet af 2012.
Forebyggelse af genindlæggelser
Projektet med at forebygge genindlæggelser er iværksat. Der er etableret
pilotprojekter for at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Efter
evaluering tages der i begyndelsen af 2012 endelig stilling til om ordningerne
skal gøres permanente. I Sundhedsaftalen indgår følgende ordninger:
1)
Følge hjem, hospitalets opgave
2)
Ringe hjem, hospitalets opgave
3)
Følge op, opgave i samarbejde mellem hospital, almen praksis og
kommunen. Implementering af ordningen drøftes for tiden med almen
praksis.
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Samarbejde på hygiejneområdet
Regionen er på vej med et udspil om den mere konkrete organisering af
samarbejdet mellem regionen og kommunerne. Når dette foreligger, vil
Frederikssund Kommune tage stilling til, hvorledes vi kan indgå i samarbejdet.
Utilsigtede hændelser – patientsikkerhed ved sektorovergange
Organiseringen omkring Utilsigtede hændelser (UTH) er etableret og der
rapporteres ind til en fælles database.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ingen bemærkninger

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

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Taget til efterretning.

Journal nr.:
023885-2011

Sag nr. 2

Tilsyn hjemmepleje og plejeboliger
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Social Service, § 83 og 91.
Efter nye regler er der krav om at Kommunalbestyrelsen skal godkende en
tilsynspolitik for tilbud efter servicelovens § 83, som er omfattet af reglerne
om valg af leverandør, personlig og praktisk hjælp i hjemmet. Tilsynet
omfatter både indholdet og måden opgaven løses på. Derudover skal
kommunerne som hidtil føre tilsyn med plejeboligerne.
Der er tidligere godkendt retningslinjer for tilsyn med plejeboliger, disse
retningslinjer er nu indarbejdet i forslaget til tilsynspolitik.
Tilsynsforpligtelsen medfører, at der foretages et årligt uanmeldt tilsyn på
plejeboligområdet og et årligt anmeldt tilsyn på hjemmeplejeområdet.
Det uanmeldte tilsyn i plejeboligerne skal omfatte: boligforhold, hjælpen,
trivsel, forplejning, aktiviteter og medindflydelse, samt medarbejdernes
kompetencer, magtanvendelse, dokumentation og sygefravær. Tilsynet
foretages ved interview med ledelse, medarbejdere og beboere.
Det anmeldte tilsyn i hjemmeplejen skal belyse kvaliteten i ydelsen og
sammenhængen mellem de visiterede og leverede ydelser, samt om der er
overensstemmelse mellem den visiterede ydelse og borgerens
funktionsniveau. Tilsynet foretages ved interview med borgeren.
Resultatet af begge tilsyn forelægges for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
en gang årligt til orientering.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ingen bemærkninger

Ældre- og Sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
at:
1. Tilsynspolitik godkendes
2. Sagen sendes til høring i Ældrerådet
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Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
Bilag:
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Godkendt.
Tilsynspolitik - 2. udkast

Journal nr.:
032418-2010

Sag nr. 3

Handleplan for Ældre 2011-2015
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Der har gennem foråret 2011 været afholdt en række møder, hvor borgere,
politikere, medarbejdere og øvrige interessenter har drøftet aktuelle og
fremtidige udfordringer på ældreområdet. Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget har på baggrund heraf tidligere drøftet og godkendt de
temaer, som på baggrund af input fra møderne er blevet valgt som de centrale
pejlemærker på ældreområdet. Endvidere har udvalget drøftet og godkendt de
idéskitser til handlinger og indsatser på ældreområdet, som skal danne
udgangspunkt for udarbejdelsen af Handleplan for Ældre 2011-2015.
På baggrund af drøftelserne på møderne med interessenterne og de hidtidige
drøftelser i Social- Ældre- og Sundhedsudvalget, foreligger første udkast til
Handleplan for Ældre 2011-2015.
Såfremt udvalget godkender det foreliggende udkast, sendes dette til høring.
Når høringssvar foreligger genbehandles Handleplan for Ældre 2011-2015 i
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget. Endelig behandling og godkendelse
forventes at kunne ske på Byrådets møde i januar 2012.
Supplerende sagsfremstilling efter høring
Der er i høringsperioden indkommet høringssvar fra Ældrerådet og MEDudvalg i Ældre og Sundhed. Høringssvarene udtrykker overordnet tilfredshed
med Handleplan for Ældre.
Høringssvarene giver anledning til en enkelt rettelse i indsatsområdet
"Demente", hvor det indarbejdes at skærmede enheder er for borgere med
særlige behov. Derudover en redaktionel rettelse under brugerstyrede centre.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen
Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Ældre- og Sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
at anbefale over for Økonomiudvalg og Byråd, at:
1. Vedhæftede udkast til Handleplan for Ældre 2011-2015 anbefales
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2. Udkastet sendes i høring i perioden 6. oktober - 10. november 2011
3. Sagen genoptages på Social-, Ældre- og Sundhedsvalgets møde den
30. november 2011.
Indstilling til møde den 11. januar 2011
Ældre- og Sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at
anbefale over for Økonomiudvalg og Byråd, at:
1. Handleplan for Ældre 2011-2015 godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 5.
oktober 2011
Pkt. 1 til 3 anbefalet.
Torben Petterson (A) deltog ikke i dette punkt.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.

Beslutninger:

Bilag:
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Anbefalet.

Høringssvar Ældrerådet
Handleplan - web - 04-01-12

Journal nr.:
020094-2011

Sag nr. 4

Fælles hjælpemiddeldepot for Egedal
og Frederikssund kommuner
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

I oktober / november 2011 godkendte kommunalbestyrelserne i Egedal og
Frederikssund Kommuner vedtægter for Egedal og Frederikssund
Hjælpemiddeldepot I/S. Herefter blev vedtægterne sendt til godkendelse i
Statsforvaltningen Hovedstaden.
Statsforvaltningen har i vedlagte afgørelse gjort opmærksom på, at vedtægten
efter deres opfattelse ikke regulerer den situation, hvor nettoformuen ved en
kommunes udtræden er negativ. Der henvises til en afgørelse truffet af
Velfærdsministeriet den 12. november 2008. Af afgørelsen kan det udledes, at
det er Velfærdsministeriets opfattelse, at en udtrædende kommune skal betale
en forholdsmæssig andel af de aktuelle forpligtelser, herunder hensatte
forpligtelser.
Administrationen er enig i ovennævnte betragtninger og finder, at det fremgår
eksplicit af den nuværende vedtægt. Statsforvaltningen har på forespørgsel
telefonisk oplyst, at de har overvejet afgørelsen meget nøje, og at de
vurderer, at det skal fremgå tydeligere af vedtægten, at en negativ
nettoformue skal fordeles forholdsmæssigt. Kommunerne har mulighed for at
komme med bemærkninger til Statsforvaltningens afgørelse for derved at
påvirke Statsforvaltningens afgørelse og kan efterfølgende klage til Økonomiog Indenrigsministeriet. Det er administrationens vurdering, at det ikke er
sandsynligt at statsforvaltningen eller ministeriet vil ændre opfattelse og at en
ændring af vedtægterne, som indstillet, vil være den hurtigste og bedste
fremgangsmåde. Tilrettede vedtægter hvor ændringerne fremgår med rødt er
vedlagt.
Det foreslås at der indføjes et nyt pkt. 15.3 med følgende ordlyd:

"Såfremt interessentskabets nettoformue ved en interessents udtræden er
negativ pr. 1. januar i udtrædelsesåret, påhviler der den udtrædende
interessent en forholdsmæssig del heraf, herunder hensatte forpligtelser, i
overensstemmelse med fordelingen i det i pkt. 13.1 anførte, med mindre
andet aftales."
Samtidig foreslås at det nuværende pkt. 15.3 ændres til pkt. 15.4, og at pkt.
18.1 ændres til: "Denne vedtægt træder i kraft den 1. februar 2012."
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Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger

Ældre- og Sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at
anbefale over for Økonomiudvalg og Byråd, at:
1. Vedtægten godkendes med nye formuleringer.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:
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Anbefalet.

Statsforvaltningen
Udkast til vedtægter for §60-selskab - Fælles hjælpemiddeldepot (220911)

Journal nr.:
000048-2012

Sag nr. 5

Kvalitetsstandard plejeboliger
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Social Service § 192
Der er udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for visitation til plejebolig.
Det fremgår af kvalitetsstandarden, at borgere som visiteres til plejebolig skal
have massivt plejebehov i form af hyppige tilsyn, pleje og støtte til
strukturering af døgnet, som på sigt ikke kan varetages i eget hjem af
døgnhjemmepleje eller pårørende. Ledige boliger tildeles til de borgere, der
har størst behov for den pågældende bolig og derefter til de borgere som i
længst tid har stået på venteliste.
Det foreslås, at borgere skal være aktivt boligsøgende for at stå på venteliste.
Ved afvisning af boligtilbud til ønsket plejecenter opfattes behovet ikke som
påtrængende. Borger vil derfor blive slettet fra ventelisten og må genansøge,
når behovet for plejebolig igen bliver påtrængende.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Ældre- og Sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
at:
1. Kvalitetsstandard for visitation til plejebolig godkendes
2. Kvalitetsstandarden sendes i høring i Ældrerådet

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:
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Sagen udsættes og genoptages på næste møde.

Plejebolig - kvalitetsstandard

Journal nr.:
000046-2012

Sag nr. 6

Handleplan for Ældre Hverdagsrehabilitering
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Social Service
At bevare og udvikle daglige færdigheder er et tema i Handleplan for Ældre
2011-2015, temaet skal understøtte visionen om et aktivt og sundt ældreliv
med muligheder og ansvar. I kommunens kvalitetskontrakt er endvidere
formuleret en række ambitiøse mål for at gøre borgerne mere selvhjulpne.
Der er nu udarbejdet en for indsatsen omkring hverdagsrehabilitering, som
arbejdet med udvikling af de daglige færdigheder også kaldes. Indsatsen
omfatter borgere i eget hjem. De oprindelige ambitiøse mål fastholdes, dog
med den ændring, at målgruppen er udvidet til ikke kun at omfatte nye
borgere, men også borgere, der i forvejen modtager hjælp fra kommunen.
Projektet er planlagt i to spor. For det første arbejdes systematisk med
ydelsen ”hjælp til støttestrømper”, hvor en terapeut i samarbejde med
borgeren fastsætter mål for træningsforløb og borgeren instrueres i brug af
relevante hjælpemidler. Samtidig instrueres hjemmeplejen i at træne borgeren
og brugen af hjælpemidler. Projektet er afprøvet og resultatet er, at 6 borgere
er blevet helt selvhjulpne, med høj borgertilfredshed og en årlig besparelse
svarende til 184.000 kr. som afledte følger.
For det andet påbegyndes arbejdet med den kulturændring, der kræves for
mere vedvarende at flytte fokus fra den kompenserende tilgang til en mere
aktiverende tilgang. Det vil sige, at der både stilles krav til borgerne og
samtidig ydes hjælp til at understøtte borgerne i at blive mest muligt
selvhjulpne i hverdagen. Der er i den forbindelse planlagt en kick-off dag den
16. januar for hele ældre- og sundhedsområdet, ligesom der planlægges
målrettet kompetenceudvikling af personalet i 2012 i forhold til
hverdagsrehabilitering.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
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Ingen
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen.

Indstilling:

Ældre- og Sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
at:
1. Sagen tages til efterretning
2. at Ældrerådet orienteres

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Taget til efterretning og Ældrerådet orienteres.

Journal nr.:
016509-2011

Sag nr. 7

Frigivelse af anlægsbeløb til
modtagekøkkener
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Ved budgetvedtagelsen besluttede Byrådet at indgå forhandlinger om
etablering af § 60 selskab i samarbejde med Hillerød, Halsnæs og Allerød
kommuner om madproduktion. Samtidig blev det besluttet at afsætte et
rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr. i 2012 til etablering af modtagekøkkener på
omsorgscentrene.
Modtagekøkkenerne skal være klar til ibrugtagning den 1. april 2012, hvor det
forventes at selskabet begynder at levere mad til plejecentrene.
Anlægsbevillingen skal anvendes til etablering af køleforhold, opbevaring og
opvarmning af maden i bogrupperne og cafeer, herunder indkøb af køleskabe,
ovne og mikroovne. På Tolleruphøj, Nordhøj og Østergården skal de
nuværende produktionskøkkener reduceres i areal, ligesom køkkenet på
Solgården skal lukkes ned, så der ikke fremover er store køkkenarealer som
skal rengøres og vedligeholdes. På De Tre Ege skal etableres
modtagefaciliteter til bogruppen i afd. C.
Der søges i denne sag om anlægsbevilling til etablering af
modtagekøkkenerne.
Supplerende sagsfremstilling:
Der er foretaget gennemgang af modtageforholdene på de enkelte
omsorgscentre og herunder vurdering af hvilke investeringer det er nødvendigt
at foretage for at sikre modtageforhold, nedlukning af kloaker og afgrænsning
af køkkenarealer med henblik på at reducere arealer, som skal rengøres
dagligt. Der sker ikke en reetablering af lokalerne til anden anvendelse.
De Tre Ege: På afd. C skal etableres modtagekøkken, ligesom der skal
etableres kølefaciliteter og elinstallationer skal udbedres. Ca. 1 mio. kr.
Tolleruphøj: Gryder m.v. fjernes, gulvet genetableres, fryser omlægges til
kølerum, og der etableres nyt anretterkøkken i Rehabiliteringsafdelingen. Ca.
0,6 mio. kr.
Nordhøj: Fryser i kælder omlægges til kølerum, det varme køkken lukkes, så
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der kun er faciliteter til cafe-funktion. Etablering af kølefaciliteter på
afdelinger. Ca. 0,6 mio. kr.
Solgården: Etablering af adgangsvej til kølerum, etablering af ovn og
opvaskefaciliteter i cafeen. Ca. 0,750 mio. kr.
Østergården: Nedlukning af køkken, faciliteter til cafefunktion, kølefaciliteter til
Haven. Ca. 1 mio. kr.
Lundebjergård: Ventilation mv., ca. 0,150 mio. kr.
Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Der søges meddelt anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til etablering af
modtagekøkkener på omsorgscentrene, finansieret af afsat rådighedsbeløb i
2012 på anlægsprojekt nr. 532096 Ombygning af modtagekøkkener.
Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Ældre- og Sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at
anbefale overfor Økonomiudvalg og byråd, at:
1. Der meddeles anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til etablering af
modtagekøkkener på omsorgscentrene, finansieret af afsat
rådighedsbeløb i 2012 på anlægsprojekt nr. 532096, ombygning af
modtagekøkkener.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
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Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 30.
november 2011
Sagen udsættes til januar mødet.

Anbefalet.

Journal nr.:
023999-2011

Sag nr. 8

Redegørelse for uanmeldt tilsyn 2011 botilbud og dagbeskæftigelse på
handicap- og psykiatriområdet
Lovgrundlag:

Retssikkerhedslovens § 16

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale
opgaver løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den
måde, opgaverne udføres på.
Servicelovens § 148a

§ 148 a. Den stedlige kommunalbestyrelse fører det generelle driftsorienterede
tilsyn med tilbuddets personale, bygninger og økonomi.

Sagsfremstilling:

Tilsynsmodel – Frederikssund Kommune
Frederikssund Kommune har på det sociale voksenområde vedtaget en
tilsynsmodel (”både-og-model”), der både indeholder et eksternt tilsyn med
udefrakommende aktør og et internt tilsyn med administrationens egne
konsulenter. I ”både-og-modellen” lægges der vægt på, at de to forskellige
tilsynsgange supplerer hinanden således, at de hver især formår, hvad den
ene tilsynstilgang ikke kan.
Uanmeldte tilsyn 2011.
BDO har i 2011 ført uanmeldte tilsyn på fem af Frederikssund Kommunes
sociale tilbud på voksenområdet. Administrationen har modtaget en rapport
for hver enkelt ført tilsyn.
Følgende tilbud har haft tilsyn: Parkvej 12, Møllehaven, Linde Allé, Under
Elmen og Gnisten.
Tre tilbud blev beskrevet som generelt velfungerende, ét som et godt tilbud til
målgruppen og ét som et relevant pædagogisk tilbud med engagerede
medarbejdere. Ingen uanmeldte tilsyn fik påbud af nogen art.
To af tilbuddene fik anbefalinger i forhold til, at få beboerne introduceret til en
gældende brandinstruktion og deltage i en brandøvelse, hvoraf det ene tilbud
også blev anbefalet at få ophængt synligt brandudstyr. Administrationen
påpeger dette forhold for de relevante funktionsledere og påser at arbejdet
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udføres.
Yderligere anbefalinger fra BDO var alle af mindre karakter, og vil løbende
blive justeret i samarbejde med funktionslederne af tilbuddene.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Socialchefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Redegørelsen for de uanmeldte tilsyn tages til efterretning, med den
bemærkning, at administrationen følger op på brandinstruktion,
brandøvelse og brandudstyr.
2. Redegørelsen sendes som orientering til Handicaprådet.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:
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Godkendt.

Bilag 1 - Uanmeldte tilsyn - opsamling
2011 Uanmeldt tilsyn Botilbuddet Parkvej 12 Frederikssund Kommune
2011 Uanmeldt tilsyn Linde Alle Frederikssund Kommune
2011 Uanmeldt tilsyn Møllehaven Frederikssund Kommune
2011 Uanmeldt tilsyn Støttecentret Under Elmen Frederikssund Kommune
2011Gnisten Frederikssund Kommune Uanmeldt tilsyn (2)

Journal nr.:
025596-2011

Sag nr. 9

Rammerne for vejledning af STUelever - UU-Vest
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Lov nr. 564 af d. juni 2007 - Ungdomsuddannelsen for unge med særlige
behov.
Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov er rettet mod unge
borgere, som ikke har mulighed for at gennemføre en anden
ungdomsuddannelse jf. § 1. stk. 2 i Lov nr. 564.
Formålet med uddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge
med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så
selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre
uddannelse og beskæftigelse jf. § 1 i Lov nr. 564.
Unge borgere som tilhører målgruppen, har et retskrav på en 3-årig
uddannelse jf. § 2 i Lov nr. 564.
Undervisningstimetallet, der skal være til rådighed for deltagerne i
ungdomsuddannelsen, skal mindst udgøre 840 timer årligt jf. § 7 i Lov nr. 564.
Ifølge KL's vejledning omkring Lov nr. 564 af d. 6. juni 2007 indgår
vejledningen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning i det årlige
undervisningstimetal på minium 840 timer pr. elev.
Social Service har på denne baggrund udarbejdet en ramme, med en række
principper for UU-Vests vejledningsforpligtigelse overfor elever på den særligt
tilrettelagte ungdomsuddannelse i Frederikssund Kommune.
Rammerne er vedhæftet denne sagsfremstilling som bilag.
Udarbejdelsen af rammerne er sket efter vejledning fra ministeriet (det
tidligere Undervisningsministerium, nuværende Ministeriet for Børn og
Undervisning) og KL, samt dialog med UU-Vest.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
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Ingen
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da sagen ikke har økonomiske
konsekvenser.

Indstilling:

Socialchefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Godkender rammerne for UU-Vests vejledning overfor elever på
ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov.
2. Sagen sendes som orientering til Handicaprådet.
3. Rammerne evalueres efter to år.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:
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Sagen anbefales og sendes til høring i Handicaprådet. Genoptages på næste
udvalgsmøde.
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Følgende orientering blev givet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Udvalget afholder møde d.d. med Ældrerådet
Oplysninger om ventelister til plejeboliger er udleveret
Den store Rokade på Ældreområdet
Overgangen til nyt fælles køkken i Hillerød
Etablering af fælles hjælpemiddeldepot
Dispensation for opsætning af postkasser

