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Sag nr. 1

Sundhedsaftaler 2011-2014

Journal nr.:

025284-2010

Lovgrundlag:

Sundhedslovens §205 samt tilhørende "bekendtgørelse om
sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler" samt "vejledning
om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler".

Sagsfremstilling:

I henhold til Sundhedsloven skal der indgås sundhedsaftaler mellem
Regionsrådet og kommunalbestyrelser en gang i hver valgperiode.
Sundhedsaftalerne i Region Hovedstaden består af en generel
grundaftale, som er gældende for samtlige 29 kommuner i regionen
samt af individuelle tillægsaftaler for hver enkelt af kommunerne.
De individuelle tillægsaftaler forhandles dog samlet mellem regionen
og klynger bestående af et antal kommuner.
Frederikssund Kommune indgår i Hillerødklyngen sammen med
Halsnæs og Hillerød Kommuner.
De overordnede politiske målsætninger i den generelle grundaftale
har tidligere været politisk behandlet i Frederikssund kommune, og er
godkendt i Byrådet en 28.april 2010.
Forhandlingerne vedrørende individuelle tillægsaftaler til
sundhedsaftalen for perioden 2011-2014 er nu afsluttet, og den
samlede sundhedsaftale mellem Frederikssund Kommune og Region
Hovedstaden foreligger til politisk behandling.
Sundhedsaftalen skal indsendes til endelig godkendelse i
Sundhedsstyrelsen inden udgangen af januar 2011.
De vigtigste kommunale fokuspunkter i den generelle grundaftale for
2011-2014 mellem Region Hovedstaden og regionens kommuner er:
•
•
•
•
•

Forpligtende aftaler om samarbejde mellem parterne
Aktivitetsstyring - herunder ramme for aftalt
opgaveoverdragelse
Aftaler om kommunikation, varsling og IT-understøttelse
af forløb
Fælles indsats på kritiske driftsområder – herunder
kronisk syge, ældre medicinske patienter, psykiatri og
sygedagpenge
Tydelig opgavefordeling vedrørende ansvar og
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opgavefordeling
De vigtigste tillægsaftaler for perioden 2011-2014 mellem Region
Hovedstaden og Frederikssund Kommune er:
•

•

•

•

•

•

•

Etablering og implementering af
forløbsprogrammer: Frederikssund kommune forpligter sig til
implementering af forløbsprogrammer for KOL og diabetes 2
inden udgangen af 2012. Det vil sige, at man på dette
tidspunkt er forpligtet til at opfylde de minimumsstandarder,
der er aftalt i den generelle grundaftale. Der er ikke på
nuværende tidspunkt truffet konkrete aftaler om
implementering af øvrige forløbsprogrammer.
Forebyggelse af genindlæggelser med særligt fokus på
ældre medicinske patienter, herunder projektet
"Forebyggelse af genindlæggelser". I begyndelsen af 2012
tages stilling til resultaterne i projektet - herunder hvordan
projektet kan overgå til ordinær drift.
Samarbejde på hygiejneområdet: Der skal senest i 2012
indgås en samarbejdsaftale mellem Frederikssund
Kommune og Region Hovedstaden om både konkret
infektionshygiejnisk rådgivning og generel
kompetenceudvikling på hygiejneområdet.
Samarbejde om opfølgning på utilsigtede hændelser ved
sektorovergange: Frederikssund Kommune varetager selv
sagsbehandlingen i sager, hvor kommunen er part. Den
regionale enhed for patientsikkerhed varetager
sagsbehandlingen vedrørende Regionens virksomheder og
sektorovergange.
Forskning: I foråret 2011 undersøges muligheden for at
etablere et forskningsprojekt på demensområdet i
samarbejde med Halsnæs og Hillerød kommuner og Hillerød
hospital. Projektet forudsættes gennemført via ansøgning
om ekstern finansiering. Etablering af øvrige
forskningsprojekter drøftes løbende gennem aftaleperioden.
Udviklingsprojekter: I samarbejde med Halsnæs og Hillerød
Kommuner og Hillerød Hospital udarbejdes oplæg til projekt
vedrørende beskrivelse af opgavefordeling, arbejdsgange og
samarbejdsfelter på det palliative område. Projektet
forudsættes gennemført via finansiering fra
Forebyggelsespuljen. Etablering af øvrige udviklingsprojekter
drøftes løbende gennem aftaleperioden.
Videreførelse af eksisterende aftale: Aftale om udlevering af
dosispakket medicin ved udskrivelse fra sygehus
videreføres.

Ovenstående har været forelagt Ældrerådet og Handicaprådet til
høring. Høringssvar forventes at foreligge på mødet i Social-, Ældre-
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og Sundhedsudvalget den 12. januar 2011.
Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget & Analyse har ingen bemærkning.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller overfor Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget at:
1. Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet tages til
efterretning.
2. Sundhedsaftale 2011-2014 mellem Frederikssund kommune
og Region Hovedstaden godkendes.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Anbefalet.

Bilag:

Sundhedsaftale2011_2014grundaftalegodkendtafSKU310810
Frederikssund tillægsaftale 2011-2014
Høring sundhedsaftalen
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Sag nr. 2

Kvalitetsstandarder 2011- træning

Journal nr.:

034121-2010

Lovgrundlag:

Lov om Social Service § 86.

Sagsfremstilling:

Kvalitetsstandarder skal revideres og godkendes politisk en gang
årligt. I kvalitetsstandarden 2011- træning, er der gjort bestræbelser
på, at øge læsevenligheden for brugerne. Derudover indstilles
nedenstående ændringer.
Ydelsens modtagere.
• Det er vigtigt, at borgerne er motiverede for træning. Flere
undersøgelser og erfaringer viser, at træningen først har en
effekt, når borgeren er motiveret for træningen, og er aktivt
deltagende.
• Det er uddybet, at tilbuddet ikke retter sig mod borgere, som
kan profitere af andre tilbud som aftenskole,
gymnastikforening, motionscenter eller privat praktiserende
fysioterapi. I henhold til "Vejledning om træning i kommuner og
regioner" fra december 2009. Baggrunden er, at
træningsenheden ind i mellem får henvisninger fra yngre
borgere uden genoptræningsplaner, som ønsker træning af fx
en skulder, fordi træning i kommunen er gratis. De vil i mange
tilfælde kunne få denne form for behandling hos en privat
praktiserende fysioterapeut efter henvisning fra egen læge. Det
kan også dreje sig om borgere, som har et så højt
funktionsniveau, at de kan gå i motionscenter, men hellere vil
have et gratis tilbud.
Ydelsens omfang
• Vedrørende længerevarende selvtræningstilbud. Gennem det
seneste år har der været gode erfaringer med at tilbyde
borgere med KOL og apopleksi længerevarende
selvtræningstilbud. Flere borgere er meget tilfredse med
tilbuddet i trygge rammer, hvor de selv kan indstille maskiner
og være sammen med andre, som har samme lidelse.
Gennem det seneste år er set et behov for enkelte andre
borgere med neurologiske lidelser (primært Sclerose og
Parkinsson), som vil kunne profitere af denne ydelse. Det
vurderes, at ville mindske omfanget af genhenvisninger til
træning.
•

Ordlyden i afsnittet om længden af træningstilbuddet er
ændret, da nuværende ordlyd kan være misvisende.
Erfaringen viser, at selv om en fysisk test af en borger viser
fremgang, er det ikke sikkert, at de daglige aktiviteter udføres
nemmere, hvilket er målet for træningen. Det er derfor den
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enkelte terapeut, som vurderer, om borgeren kan profitere
yderligere ved træning og ikke kun om testresultatet isoleret
viser en fremgang.
•

Vedr. træning i ferier: Der er ikke vikardækning i
træningsenheden. For at forberede borgeren på mulige
aflysninger i ferieperioder, er der valgt at indskrive, at
træningstilbuddet kan nedsættes i ferieperioder, under
hensyntagen til den enkelte borgers træningsbehov. Dermed
sikres, at de borgere, som vil have tilbagegang af
funktionsniveau ved evt. aflysninger, bliver prioriteret højst.
Samtidig vil langt de fleste kunne klare sig med træning en
gang om ugen i en kortere periode (max 2 uger) eller med et
hjemmetræningsprogram.

Leverancesikkerhed – iværksættelse
• Som følge af den nye Bekendtgørelse af lov om social service
kap. 16 § 89 fra juni 2010, er ordlyden ændret, så der kun
sendes en afgørelse ved helt eller delvist afslag på træning.
Ved medhold sendes en skriftlig begrundelse.
• Vedr. kørsel: På grund af store udgifter til kørsel, har der været
fokus på visitation til kørsel. Borgere, som kan blive kørt af
andre i husstanden, kan ikke bevilges kørsel. Det er tilføjet, at
tilbuddet om kørsel er midlertidigt, og at det vurderes af den
trænende terapeut, om transporten fx kan indgå som en del af
træningen.
Kvalitets- driftsmål
• Vedr. samtykke: Der er tilføjet, at det jf. Persondataloven,
Retssikkerhedsloven og Forvaltningsloven kræver samtykke
fra borgeren, hvis deres sag ønskes drøftet af en pårørende.
Ydelsens pris
• Der er tilføjet, at borgere, som udebliver for træningen, eller
melder for sent afbud til at kørslen kan afbestilles, skal betale
for kørslen (12 kr. pr. tur).
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen yderligere bemærkninger

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller overfor Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget, at
1. Ovenstående foreslåede ændringer anbefales.
2. Sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
3. Sagen efter høringen genoptages i Social-, Ældre- og
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Sundhedsudvalget og herefter videresendes til endelig
godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Anbefalet med den bemærkning, at udvalget ønsker et gebyr på 120
kr. for de borgere, der ikke melder afbud eller melder for sent afbud til
kørslen til træning.

Bilag:

Kvalitetsstandard for træning 2011 UDKAST
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Sag nr. 3

Kvalitetsstandarder 2011 - visitation til praktisk og personlig hjælp

Journal nr.:

034126-2010

Lovgrundlag:

Lov om social service § 83, stk.1 - og i tilknytning hertil Lov om social
service § 44, § 84, stk.1, § 92, stk. 2, § 94, § 94a og § 95, stk. 2

Sagsfremstilling:

Kvalitetsstandarder for visitation til personlig pleje og praktisk
hjælp skal hvert år revideres og godkendes politisk. Dette skal ske
med udgangspunkt i, at kommunen er lovgivningsmæssigt forpligtet til
at tilbyde hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp til personer,
der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige
sociale problemer ikke er i stand til at udføre disse opgaver selv.
I kvalitetsstandarderne for 2011 er målgruppen, som kan visiteres til
hjemmehjælp, blevet præciseret i forhold til de hidtil gældende
kvalitetsstandarder. Således fremgår det af kvalitetsstandarderne for
2011, at kun borgere, der ikke kan udføre bestemte opgaver selv, er
berettigede til hjemmehjælp. Det præciseres dermed, at borgere, der
"om end med besvær" kan udføre de pågældende opgaver, ikke er
omfattet af målgruppen for hjemmehjælp.
Kvalitetsstandarder for 2011 vedrørende visitation til personlig pleje og
praktisk hjælp findes i vedhæftede bilag, som også indeholder en
oversigt over de enkelte kategorier af ydelser.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen yderligere bemærkninger

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller overfor Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget, at
1. Ovenstående foreslåede ændringer og præciseringer
anbefales.
2. Sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
3. Sagen efter høringen genoptages i Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget og herefter videresendes til endelig
godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Anbefalet med enkelte justeringer.
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Bilag:

KVALITETSSTANDARDER 2011 forslag2
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Sag nr. 4

Udvikling og udarbejdelse af Handleplan for Ældre 2011-2015

Journal nr.:

032418-2010

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Udvalget godkendte på sit møde den 1. december 2010, at der
igangsættes en proces for udarbejdelse af vision, strategi og
handleplan for Ældre 2011-2015. Udvalget besluttede endvidere, at
der skal gennemføres et Kick off arrangement, og at udvalget
indbyder Ældrerådet til drøftelse af visionen.
Arbejdet gennemføres overordnet i en proces med aktiv involvering og
dialog med og mellem alle interessenter på området.
Forløbet for udvikling og udarbejdelse af Handleplan for Ældre 20112015 indeholder følgende faser:
1.
2.
3.
4.
5.

Kick off og vision
Bidrag til strategi og handleplaner
Udarbejdelse af forslag til strategi og handleplan
Høring og beslutning
Information, implementering og evaluering

I vedlagte notat er udarbejdet forslag til indhold for Kick off møde og
processen beskrevet. Det forventes, at arbejdet kan afsluttes og
implementering kan påbegyndes i efteråret 2011.
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Bydget og Analyse har ingen ydeligere bemærkninger

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller over for Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Forslag til indhold i Kick off møde godkendes.
2. Forslag til proces og interessenter godkendes.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Godkendt.
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Bilag:

Udvikling og udarbejdelse af Handleplan for Ældre 2011 – 2015
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Sag nr. 5

Rammerne for de uanmeldte tilsyn på sociale tilbud for årene 20112013 på voksenområdet

Journal nr.:

015079-2010

Lovgrundlag:

Lov om Retssikkerhed §16
Lov om Social Service §148a

Sagsfremstilling:

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte på deres møde den
8. september 2010 oplægget fra Social Service om rammerne for
selve formen for det kommunale tilsyn. Udvalget godkendte en
tilsynsform med to forskellige modeller, der supplerer hinanden. Et
anmeldt tilsyn med interne konsulenter og et uanmeldt tilsyn med
eksterne konsulenter.
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de
kommunale opgaver løses. Forpligtigelsen omfatter både indholdet i
tilbuddene og den måde som opgaverne løses på.
I tråd med udvalgets beslutning har administrationen fundet en
ekstern leverandør, som kan varetage de uanmeldte tilsyn.
Tilsynskonceptet har til formål at:
•

•

•

•
•

Kontrollere og belyse, om der på det sociale område er
sammenhæng mellem de udmeldte rammer og den praksis,
der findes på det enkelte tilbud.
Kontrollere, om der på det enkelte tilbud udføres forsvarligt
fagligt arbejde i forhold til beboere, og at gældende lovregler,
kvalitetsstandarder, serviceniveau og administrative
retningslinjer efterleves.
Understøtte en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten i
ydelserne over for beboerne gennem anerkendende og
konstruktiv tilgang til medarbejdere og ledelse.
Skabe grundlag for refleksion over egen praksis hos både
medarbejdere og ledelse.
Afdække styrker og forbedringsmuligheder i tilbuddenes måde
at håndterer opgaverne på, og identificere potentielle
udviklingsmuligheder.

Den eksterne leverandør vil fremsende en rapport til kommunens
kontaktperson senest 10 hverdage efter tilsynet. I tilfælde af alvorlige
mangler, eller forhold der måtte kunne give anledning til et påbud
kontaktes forvaltningen med det samme.
De uanmeldte tilsyn vil blive udført over en periode på tre år. Det er
aftalt med den eksterne leverandør, at de udvælger hvilke tilbud der
skal have tilsyn og hvornår. Dog tager leverandøren hensyn til, at det
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uanmeldte tilsyn ikke ligger i forlængelse eller lige forud for det
anmeldte tilsyn.
Social Service skal overfor udvalget anbefale, at der i tilsynet
indlægges et eller to særlige fokusområder, som eksempelvis kan
udpeges af følgende områder:
•
•
•
•
•

Magtanvendelse
Kost og ernæring (sundhed)
Seksualitet
Medicinhåndtering
Pædagogiske planer og mål for borgerne

Økonomien til betaling af ekstern leverandør afholdes inden for de
eksisterende rammer af budget 2011.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler overfor Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget at:
1. Administrationen kan iværksætte de uanmeldte tilsyn med
ekstern leverandør.
2. Fagudvalget udpeger to særlige fokusområder for tilsynet i
2011.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Indstilling godkendt. Udvalget ønsker magtanvendelse og
pædagogiske planer og mål for borgerne som fokusområde i tilsynet
for 2011.
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Sag nr. 6

Midlertidig levering af et frokostmåltid til enkelte daginstitutioner

Journal nr.:

000550-2011

Lovgrundlag:

Dagtilbudsloven

Sagsfremstilling:

Dagtilbudsområdet har rettet henvendelse til Ældre og Sundhed med
henblik på en vurdering af mulighederne for levering af frokostmåltid til
enkelte daginstitutioner i Frederikssund Kommune.
Afdelingen for Kost og Service har mulighed for en udvidelse af den
nuværende produktion af mad til også at gælde produktion af mad til
vuggestuebørn. Ordningen kan etableres midlertidigt, indtil det
kommende udbud i henhold til kommunens udbuds- og
indkøbsstrategi af mad til vuggestuebørn er afklaret.
Drift og produktion af mad til vuggestuebørn kan samles i et af
modtagerkøkkenerne, som i forvejen har produktion af morgen- og
aftensmad til ældreområdets beboere. Produktionen anbefales lagt i
køkkenet på Østergården.
De nuværende fysiske rammer i Kost og Serviceafdelingen kan
udvides til at rumme produktion af den obligatoriske frokostordning
med levering op til ca. 100 vuggestuebørn.
Produktion af mad til vuggestuer forudsætter, at den hidtidige
produktion og kørselsordning af maden på Ældreområdet fortsætter.
Driftsudgift til produktion og kørsel til daginstitutioner afholdes af
dagtilbudsområdet, således at pris afregnes pr. barn pr. dag

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller til Social-, Ældreog Sundhedsudvalget at:
1. Udvalget godkender, at der leveres et frokostmåltid til enkelte
daginstitutioner i en midlertidig periode.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Godkendt.
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Sag nr. 7

Depotfunktion for genbrugshjælpemidler

Journal nr.:

017961-2009

Lovgrundlag:

Serviceloven

Sagsfremstilling:

I budgetaftalen for 2011-2013 indgår, at der skal gennemføres
besparelser på genbrugshjælpemidler på 2,2 mio. kr. i 2011 og 4,2
mio. kr. i 2012 og følgende år. Samtidig er det besluttet, at der skal
findes en løsning på hjælpemiddelområdet, så Lundebjerggård kan
frigøres til samlingssted for ældre.
Forsyningen af genbrugshjælpemidler varetages i dag øst for fjorden
ved eget depot og indkøbsfunktion og vest for fjorden er
samarbejdsaftale med Zealand Care. Samarbejdsaftalen med Zealand
Care er opsagt til udgangen af juli 2011. Frederikssund Kommune
skal købe genbrugshjælpemidler, som står i borgernes hjem. Købet af
genbrugshjælpemidler kan finansieres ved leasing over 5 år. Den
årlige udgift vil være på ca. 1,7 mio. kr.
Indkøb af genbrugsmidler skal udbydes efter gældende regler for
udbud.
Der fremlægges beslutningsoplæg om yderligere kvalificering af de tre
modeller, der blev drøftet på udvalgets møde den 3. november 2010:
1. Drift af eget depot
2. Samdrift af depot med Egedal Kommune
3. Udbud af depotdrift til privat leverandør
ad.1. Drift af eget depot
1. Etableringsomkostninger ved opførelse af ny bygning
2. Ombygning af eksisterende kommunal bygning
3. Driftsomkostninger af eget depot generelt.
For at drive et selvstændigt hjælpemiddeldepot i Frederikssund
Kommune kræver det etablering af en bygningsmæssig ramme.
Nedenfor er skitseret to scenarier på estimater på
anlægsomkostninger for opførelse af ny bygning samt ombygning af
eksisterende kommunal bygning. Der tages forbehold for, at
estimaterne er udarbejdet uden, at der er beskrevet et egentligt
projekt, som derfor betyder, at de må betragtes som overslag.
Endeligt er der vist estimater på omkostninger ved driften af eget
depot, som forudsættes at være den samme uanset den
bygningsmæssige ramme.
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1.a) Etablerings- og anlægsudgifter ved opførelse af ny bygning.
Opførelse af en ny bygning vil kræve anlægsudgifter til etablering
af bygning samt opstartsudgifter. Den samlede anlægsinvestering
estimeres til ca. 7,9 mio. kr. i år 2011.
Eget depot
Etableringsomkostninger
(Hjælpemiddelmodul, indretning,
inventar ekskl. vaskefaciliteter
mv.)
Anlægsomkostninger
(Inkl. jordkøb, vaskefaciliteter mv.)

400.000 kr.

7.500.000 kr.

1.b) Ombygning af eksisterende kommunal bygning:
Det er blevet undersøgt, hvilke forhold der skal tages hensyn til ved
ombygning af eksisterende kommunal bygning beliggende i
Frederikssund Kommune.
Såfremt bygningen er beliggende i landzone, og der i dag ikke er
udarbejdet en lokalplan for området, vil der blive behov for
udarbejdelse af en sådan. Hvis en bygnings anvendelse ændres til
erhvervsmæssig brug af denne karakter, vil det medføre øget trafik og
aktivitet på området. Det kan udløse behov for udarbejdelse af en
lokalplan, og såfremt det ikke sker, kan der være behov for en
landzonetilladelse. Tidsperspektivet på udarbejdelse af en lokalplan
for området vurderes til at være minimum 9 måneder. Det vil således
først være muligt at iværksætte de nødvendige ombygninger ved
udgangen af år 2011.
Ombygning af eksisterende kommunal bygning vil kræve
anlægsudgifter til ombygning samt opstartsudgifter. Samlet set vil der
kræves en estimeret anlægsinvestering på ca. 3,55 mio. kr i år 2012,
idet projektet først forventes at kunne blive iværksat tidligst ved
udgangen af år 2011.
Ombygning af eksisterende kommunal bygning
Etableringsomkostninger
400.000 kr.
(Hjælpemiddelmodul, indretning,
inventar ekskl. vaskefaciliteter
mv.)
Anlægsomkostninger
3.150.000 kr.
(Inkl. vaskefaciliteter)

Driftsomkostninger af eget depot ved såvel løsning 1.a og 1.b
For både løsning 1.a og 1.b er besparelsen ved drift af eget depot
beregnet til at udgøre ca. 2,8 mio. kr.
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Driftsomkostninger
Hjælpemidler inkl.
bygningsmæssige og øvrige
driftsudgifter
Leasing (Årlig udgift i perioden
2012- 2016)
Samlet omkostning
Besparelse i forhold til
nuværende omkostning
(11.008.000 kr. – samlet
omkostning)

Årligt
6.518.500 kr.

1.724.000 kr.
8.242.500 kr.
2.765.500 kr.

ad 2. Samdrift med Egedal Kommune
Der har været taget kontakt til Ballerup og Egedal Kommuner. Egedal
Kommune har vendt positivt tilbage. Egedal Kommune ønsker at
indgå samarbejde med Frederikssund Kommune om anvendelse af
deres eksisterende hjælpemiddeldepot, med det forbehold, at deres
lave udgiftsniveau fastholdes.
Egedal Kommune har gennemført udbud på deres
genbrugshjælpemidler. De indgåede aftaler udløber d. 1. juli 2012.
Frederikssund Kommune kan ikke umiddelbart anvende disse aftaler,
da Frederikssund Kommunes indkøb ikke indgik i udbudsmaterialet.
Der kan oprettes et § 60 selskab inden august 2011, hvor de to
deltagende kommuners rettigheder og forpligtelser overdrages til
selskabet, det skal drøftes nærmere i samarbejde med Egedals
Kommunalbestyrelse. Der bør overvejes en midlertidig løsning for
Frederikssund Kommunes indkøb af hjælpemidler indtil juli 2012, hvor
Egedal Kommunes aftaler genforhandles.
Ved samarbejdet kan det vise sig at være nødvendigt for Egedal
Kommune at udvide deres nuværende depot. Indgås samarbejde med
Frederikssund Kommune forventes det, at Frederikssund Kommune
finansierer udvidelsesomkostningerne. Såfremt der forlanges
deponering, vil dette jfr. deponeringsreglerne udgøre 10 års
forudbetalt leje (ca. 12.000 kr. mdl.), svarende til ca. 1,44 mio. kr.
Desuden kan der forventes at være éngangsudgifter ved opstart på
ca. 250.000 kr.
Samarbejde med Egedal Kommune
Deponering engangsomkostning
1.440.000 kr. - skønnet
Inventar, biler mv.
250.000 kr.

Besparelsen på driften ved samarbejde med Egedal
Kommune er beregnet til at udgøre ca. 3,5 mio. kr., med helårseffekt
fra år 2013. Hvis der indgås § 60 selskab, kan besparelsen muligvis
opnås tidligere.
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Årligt
Hjælpemidler inkl.
bygningsmæssige og øvrige
driftsudgifter
Leasing (Årlig udgift i perioden
2011- 2016)
Samlet omkostning

5.742.490 kr.

Besparelse i forhold til
nuværende omkostning
(11.008.000 kr. – samlet
omkostning)

3.541.510 kr.

1.724.000 kr.
7.466.490 kr.

ad 3. Udbud af depotdrift til privat leverandør
Det er nødvendigt at genbrugshjælpemidlerne udbydes primo 2011.
Frederikssund Kommune gennemfører selv udbud af hjælpemidler,
fordi det forventes at give de bedste priser. Frederikssund Kommune
vil fremadrettet eje hjælpemidlerne, i modsætning til den eksisterende
aftale med Zealand Care, hvor de er leaset.
Der kan foretages udbud af lager/logistik-delen af depotdriften
(administrationen af depotet) parallelt med udbud af indkøb af
genbrugshjælpemidler. Der kan være en mindre besparelse i
konsulenthonorar ved, at de to udbud foretages samlet. Der er
ligeledes mulighed for at lave option på udbud af lager/logistikdelen,
så Frederikssund Kommune bevarer muligheden for at foretage et
udbud, samtidigt med at andre modeller undersøges yderligere.
Beslutning om udbud skal foreligge senest medio januar, for at denne
løsning kan forventes at træde i kraft, når aftalerne med Zealand Care
ophører, idet der forventes at være et tidsforbrug på ca. 6 mdr. for at
gennemføre en udbudsproces.
Besparelsen ved udbud forventes at være på ca. 3 mio. kr.
Udbud
Årligt
Driftsudgifter
Hjælpemidler - lager/logistik 55 kr.
Hjælpemidler – indkøb 88 kr.
Leasing (Årlig udgift i perioden 2012- 2016)

0 kr.
2.440.000 kr.
3.890.000 kr.
1.724.000 kr.

Samlet omkostning
Besparelse i forhold til nuværende årlige
omkostninger
(11.008.000 kr. – samlet omkostning)

8.054.000 kr.
2.954.000 kr.
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Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Social-, Ældreog Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at:
1. Der indledes forhandlinger med Egedal Kommune om fælles
depotfunktion for genbrugshjælpemidler.

Tidligere
beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den
03. november 2010
Alle de 3 løsningsmodeller kvalificeres yderlige og sagen genoptages
herefter, hvor den samtidig sendes til høring i Handicaprådet og
Ældrerådet.

Beslutninger:

Anbefalet.
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Sag nr. 8

Udmøntning af budget 2011

Journal nr.:

000648-2011

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

I budgettet for 2011 er det besluttet at samle de brugerstyrede
aktiviteter på Lundebjerggård. Det betyder, at der skal findes en
anden fysisk placering til visitationen og hjælpemiddeldepotet.
Samtidig giver anvendelsen af boligerne på Pedershave anledning til
at gennemtænke de fremadrettede muligheder på ældreområdet, idet
antallet af plejeboliger udvides.
Forvaltningen fremlægger på mødet yderligere materiale til belysning
af sagen.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller til Social-, Ældreog Sundhedsudvalget, at:
1. Sagen drøftes i fagudvalget.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Udvalget havde en kort drøftelse. Sagen genoptages på mødet i
februar måned.
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Sag nr. 9

Meddelelser

Journal nr.:

034381-2010

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

1) Frivillighedsstedet beliggende på Østergade 3 C holder officiel
indvielse den 3. februar kl. 17.00.
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Møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Onsdag den 12. januar 2011. Mødet sluttede
kl. 11.00

_____________________________________
Tina Tving Stauning

_____________________________________
Anne-Lise Kuhre

_____________________________________
Kasper Andersen

_____________________________________
Susan Stauersbøl

_____________________________________
Lis Olsen

_____________________________________
Anne-Mette Risgaard Schmidt

_____________________________________
Torben Petterson
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