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Sag nr. 81

Afrapportering vedr. anbragte børn og unge.

Journal nr.:

Status på anbringelsesområdet

Lovgrundlag:

Servicelovens § 40 stk. 2 nr. 11, § 42, jf. § 43, og § 62a stk. 3
nr.1

Sagsfremstilling:

Sagen forelægges i overensstemmelse med Det Sociale
Udvalgs beslutning af 18. december 2002, hvorefter udvalget 1
gang årlig orienteres om situationen på anbringelsesområdet.
Pr. august 2004 er der af Frederikssund kommune anbragt 50
børn og unge i alderen 0 - 22 år, heraf 41 0-17 årige, svarende
til 9,40 pr. 1000 barn/ung i Frederikssund kommune i den
pågældende alder.
4 af børnene er anbragt uden forældrenes samtykke.
Udviklingen på området:
13 børn og unge er inden for de sidste 12 måneder blevet
udskrevet af anbringelsesforanstaltninger, og 6 børn og unge er
inden for samme tidsrum blevet anbragt. Herudover har 5 unge
inden for det sidste år været kortvarigt anbragt (2- 6 mdr.).
Perspektivering:
Pr. august 2003 var der 57 børn og unge anbragt af
Frederikssund kommune, heraf 47 0-17 årige, svarende til 10,96
pr. 1000 barn/ung på det pågældende tidspunkt i Frederikssund
kommune.
Anbringelsestallet ses således at være faldet, og faldet er særlig
markant set i forhold til det stigende antal børn og unge i
kommunen. Særlig bemærkes faldet i antallet af anbragte unge.
Hvor der august 2003 var 32 anbragte i alderen 13-17 år, er det
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tilsvarende tal i dag nedbragt til 24 anbragte i den pågældende
alder.
Det kan derfor konstateres, at den tilsigtede målsætning om
tidlig indsats kombineret med en intensivering af forebyggende
tiltag i lokalt regi med henblik på at bremse antallet af anbragte
unge i væsentlig omfang er blevet opfyldt.
Baggrunden herfor er givetvis flersidig, men det skal dog
fremhæves, at en nedbringelse i antallet af anbragte unge som
den anførte ikke havde været mulig uden den intensive brug af
støtteforanstaltninger i hjemmet og kontaktpersonordning, som
afdelingen har benyttet sig af det seneste år.
Set i et fremadrettet perspektiv bliver det således væsentligt at
fastholde disse indsatstyper, såfremt opbremsningen i
anbringelsestallet skal kunne fastholdes. Det skal imidlertid
pointeres, at anbringelsestallet næppe kan påregnes yderligere
nedbragt, idet anbringelse i tilfælde af omsorgssvigt fortsat er
nødvendig og af hensyn til børnene og deres videre udvikling
hellere må ske tidligt end sent i deres livsforløb. Aktuelt har
afdelingen således kendskab til ca. 10 mindre børn, som kan
forventes anbragt på grund af utilstrækkelig omsorg i hjemmet.
Bevilling:
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:

Ingen
Ingen

Bilag:

1.
Generel status på anbringelsesområdet.
2.
Konkret status på anbringelsesområdet.
Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg tager
afrapporteringen til efterretning.
Det Sociale Udvalg den 18. august 2004:
Taget til efterretning

Indstilling:
Beslutninger:

Sag nr. 82
Journal nr.:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Sundhedsplejens Serviceniveau - Oplæg til udarbejdelse af
ny servicedeklaration.
16.20.00 P21
Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge.
Retningslinier for svangreomsorg, 1998.
Sagen forelægges Det Sociale Udvalg som følge af,
at serviceniveauet for sundhedsplejerskerne foreslås omlagt.
Det overordnede mål er at udnytte
sundhedsplejerskeressourcerne bedst muligt samt tilpasse
sundhedsplejersketilbudet og arbejdsmetoderne efter den
samfundsmæssige udvikling. Sundhedsplejerskens
tilgængelighed opprioriteres, og der vil ske en kvalitativ
forbedring ved at veksle mellem individuelle besøg og
gruppetilbud.
Sundhedsplejens kommende tilbud.
Graviditetsbesøg: Som ny service tilbydes alle familier, der har
behov for besøg af sundhedsplejerske, et graviditetsbesøg efter
aftale. Formålet med graviditetsbesøg er en
styrkelse/forberedelse af forældrerollen, tidlig indsats mod
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efterfødselsreaktioner/depressioner samt etablering af kontakt
med familiens kommende sundhedsplejerske.
Hjemmebesøg: Der planlægges reduktion i faste
sundhedsplejerske- besøg. Tidligere blev alle familier tilbudt 6
hjemmebesøg i barnets første leveår, dette ændres til 4-5
hjemmebesøg efter nærmere aftale om behovet.
Formålet med hjemmebesøgene er, at familiens egne
ressourcer styrkes gennem sundhedsplejerskens besøg. Der er
fokus på barnets sundhed, udvikling og trivsel. Barnets behov og
kompetencer drøftes, og vigtigheden af den nære kontakt til
forældrene betones.
Der kan aftales ekstra besøg, hvis der er behov for dette.
Behovssundhedspleje gives til familier med almindelige
problemer, til familier med vanskelige forhold og til familier med
dårlige forhold for børn og forældre. Der kan endvidere tilbydes
et Marte Meo forløb af en uddannet Marte Meo terapeut. Marte
Meo er en metode, hvor der anvendes videooptagelser til støtte
og vejledning af forældrene.
Mødregruppe: Som øget service tilbyder sundhedsplejersken at
deltage i mødregruppe 2 - 3 gange mod tidligere 1 gang. For at
få gruppen godt i gang samt for at mødrene kan få gavn af at
udveksle erfaringer ud fra valgte emner.
Formålet med mødregrupper er at styrke det sociale netværk
mellem børnefamilier, og at mødrene kan få glæde af hinandens
erfaringer.
Der planlægges endvidere etablering og fortsættelse af
specialmødregrupper efter behov, f.eks. for meget unge mødre.
Tilgængelighed: For at øge tilgængeligheden for familier, børn
og unge samt samarbejdsparter, kan man ringe til sin
sundhedsplejerske 1 time midt på dagen i arbejdstiden. Der er
tilknyttet mobiltelefon, hvor der kan lægges besked til
sundhedsplejersken. Familierne kan vente opringning fra
sundhedsplejersken ved næstkommende telefontid.
Sundhedsplejersken lægger besked ved eventuel ferie mv., og
der er altid henvist til et nummer, hvor man kan træffe en
sundhedsplejerske.
Konsulentfunktionen: Daginstitutionerne og dagplejen tilbydes
på det sundhedsmæssige område konsulentbistand fra
sundhedsplejerskerne ved 2 årlige kontakter. Herudover bistand
efter behov. Tidligere har der udelukkende været ydet
konsulentbistand ved direkte henvendelse fra daginstitutionerne
og dagplejen.
Skoleområdet: Sundhedsplejerskeindsatsen på skoleområdet
består af sundhedssamtale på 4 årgange,
indskolingsundersøgelse sammen med kommunelægen i 1.
klasse, samt sundhedspædagogiske aktiviteter i forskellige
klasser. Skoleområdet vil blive opprioriteret, således at
sundhedsplejersken kan se en årgang børn mere eller lave
andet sundhedsfremmende arbejde med skolebørnene.
Formålet er, at børnenes sundhed fremmes, at de bevarer
sundheden og får sunde vaner i dagligdagen. Gradvis arbejdes
der på, at den unge i puberteten kan tage vare på sig selv og
andre og selv gør noget aktivt for at bevare sundheden. Børn
med vanskeligheder henvises til yderligere undersøgelser og
behandling, hvis der er behov for det, og unge som har trusler
mod deres sundhed søges opsporet og henvist til relevante
instanser.
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Børn med særlige behov, ses af sundhedsplejersken på alle
klassetrin.
Bevilling:
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:
Bilag:

Indstilling:
Beslutninger:

Der er budgetmæssig dækning.
Ingen
1.

Oplæg til servicedeklaration 2004: Serviceydelser og
retningslinjer for sundhedsplejen.
2.
Tidligere oplæg vedr. serviceydelser og retningslinier for
sundhedstjenesten.
Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg godkender
serviceniveauet som beskrevet.
Det Sociale Udvalg den 18. august 2004:
Godkendt

Sag nr. 83

Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2004

Journal nr.:

16.08.00 P23

Lovgrundlag:

Servicelovens § 74 a

Sagsfremstilling:

Forvaltningen fremlægger reviderede kvalitetsstandarder for
personlig og praktisk hjælp til politisk godkendelse.

Det er et krav i lovgivningen, at kommunalbestyrelsen mindst én
gang årligt følger op på kvalitetsstandarderne. Ved den årlige
opfølgning tager socialudvalget stilling til, om der er behov for at
revidere serviceniveauet, kvalitetskravene til leverandører og de
øvrige målsætninger for ældreplejen og for træningsindsatsen i
kommunen.
Den årlige revision har bl.a. fokus på, om der er
overensstemmelse mellem det vedtagne serviceniveau og den
hjælp, borgerne får, og om serviceniveauet hænger sammen
med budgettet. Formålet er at få et grundlag for løbende at
tilpasse og præcisere kvalitetsstandarderne.
Forvaltningen vil gennemgå de reviderede kvalitetsstandarder
på mødet.
Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen
Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2004
eftersendes

Indstilling:

Forvaltningen indstiller at Det Sociale Udvalg drøfter
kvalitetsstandarderne og fremsender dem til høring i Ældrerådet
og Handicaprådet.

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 18. august 2004:
Godkendt
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Journal nr.:
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Side 6 af 11

Vedtagelse af Frivillighedspolitik
16.00.13P22
Intet
På møde den 21. april 2004 vedtog Det Sociale Udvalg, at
Frivillighedspolitik for Frederikssund Kommune skulle
forelægges til vedtagelse på augustmødet.
Forslaget til frivillighedspolitik har været i høring i
sommerperioden, og der er indkommet høringssvar fra:
• Ældrerådet i Frederikssund
• Ældre Sagen - Frederikssund Lokalkomité
• Kræftens Bekæmpelse - Lokalforeningen
• Hjerneskadeforeningen - Frederiksborg Amt.
Høringssvarene kommer godt rundt om de forskellige afsnit i
Frivillighedspolitikken, og der er mange gode nye tanker og
forslag iblandt. Forvaltningen finder dog, at der ikke er behov for
at ændre i det forslag, det foreligger som følge af
høringssvarene.
Dette skyldes, at ændringsforslagene stort set falder ind under
tre kategorier:
• Indholdet er i vidt omfang allerede indeholdt i politikken.
• Indholdet har en sådan karakter, at det bør behandles
som en evt. selvstændig sag
• Indholdet dækker flere nye målgrupper, hvilket vil gøre
målområdet for bredt.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Indstilling:

Beslutninger:

Forvaltningen anbefaler derfor, at det foreliggende forslag til
Frivillighedspolitik for Frederikssund Kommune vedtages.
Ingen
Ingen
1. Forslag til Frivillighedspolitik for Frederikssund Kommune
2. Notat: Sammenfatning af høringssvar ifm. forslag til
Frivillighedspolitik
3. Høringssvar
Forvaltningen indstiller, at
1. Høringssvarene drøftes
2. Det Sociale udvalg vedtager Frivillighedspolitik for
Frederikssund Kommune gældende fra 1. januar 2005
Det Sociale Udvalg den 18. august 2004:
Godkendt

Sag nr. 85

Skolefrokost på Falkenborgskolen

Journal nr.:

17.04.18P20/3998

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Forvaltningen fremlægger sag om videreførelse af skolefrokost
til Falkenborgskolen i 2005.
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Det Sociale Udvalg besluttede på møde den 17 dec. 2003, at
der i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger skulle tages
stilling til aktivitetens videreførelse.
Ifølge økonoma fungerer ordningen stadig tilfredsstillende, og
der ses en svag stigning i salget til de store elever.
Forvaltningen indstiller at aktiviteten videreføres.
Bevilling:

Ingen

Økonomi og personalemæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller at Det Sociale Udvalg godkender at
skolefrokosten til Falkenborgskolen videreføres i 2005

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 18. august 2004:
Godkendt

Sag nr. 86
Journal nr.:
Lovgrundlag:

Tilsyn med indsatsen overfor ældre
16.07.00K09/6162
Lov om social service, Lov om retssikkerhed og administration
på det sociale område samt Lov om embedslægeinstitutioner.
Forvaltningen fremlægger årsredegørelse over tilsyn med
indsatsen overfor ældre.

Sagsfremstilling:

Ingen

Én gang årligt skal kommunen udarbejde en samlet
redegørelse om kommunens uanmeldte og anmeldte
tilsynsbesøg samt det sundhedsfaglige tilsyn som foretages af
embedslægeinstitutionen.
Redegørelsen indeholder en opgørelse over, hvad der i
forbindelse med tilsynet er blevet afdækket om
sammenhængen mellem de ydelser, der er truffet afgørelse om,
og de faktisk leverede ydelser. Redegørelsen skal efter
fremlæggelse i Det Sociale Udvalg offentliggøres og sendes til
høring hos Beboer-og Pårørenderådet, og i Ældrerådet.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:
Indstilling:

Efter modtagelse af høringssvar behandles redegørelsen i
Socialudvalget med henblik på kommunens opfølgning på
tilsynet.
Ingen
Ingen nuværende
Redegørelse og handlingsplan vedlagt som bilag.
Forvaltningen indstiller at Det Sociale Udvalg
1.

Beslutninger:

tager redegørelsen til efterretning og fremsender den til
høring i Bruger- Pårørenderåd og Ældrerådet
2.
deltager i næste anmeldte tilsyn.
Det sociale udvalg den 18. februar 2004, sag nr. 14:
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1.

Sagsfremstilling:

Socialudvalget tog redegørelsen til efterretning og
fremsender til høring i beboer-pårørenderåd og
Ældreråd
2.
Udvalget deltager i anmeldt tilsyn den 10. maj kl. 13.
Sagen genoptages idet der foreligger høringssvar fra
Ældrerådet. I høringssvaret efterlyses en opdateret viden om
den fortsatte implementering af embedslægeinstitutionens
anbefalinger. Opfølgningen er beskrevet i notat som er vedlagt
dagsorden, og er ligeledes sendt til ældrerådet.
Beboer-pårørenderådet på Østergården,Tolleruphøj og
Demensområdet har fået tilsendt redegørelsen som er blevet
drøftet på deres respektive møder.
Under det anmeldte tilsynsbesøg med beboer-pårørenderåd,
ledelsen på ældreområdet og Socialudvalget blev der drøftet en
række forhold af betydning for beboerne. Beboerpårørenderådet på Østergården havde udarbejdet en række
spørgsmål med udgangspunkt i redegørelsen. Disse spørgsmål
er efterfølgende behandlet på møde mellem Østergårdens
beboer-pårørenderåd og ledelsen på ældreområdet.
Redegørelsen for 2003 er den første helårsredegørelse efter
lovens ikrafttræden, og indeholder en beskrivelse af lovens
intentioner, målgrupper, arbejdsmetode og en række
anbefalinger.

Bevilling:
Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:
Bilag:

Indstilling:

På baggrund af disse anbefalinger har ledelsen på
ældreområdet iværksat en række tiltag. Opfølgning vil ske i
forbindelse med de kommende redegørelser
Ingen
Ingen nuværende.

1.

Ældrerådets høringssvar af 5.maj 2004

2.
Opfølgning på Embedslægetilsyn af juni 2004
Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg:
1.

tager høringssvaret fra ældrerådet til efterretning og
godkender redegørelsen over tilsyn med indsatsen
overfor ældre.

2.
Beslutninger:

følger op på anbefalingerne i den fremtidige behandling
af de årlige redegørelser.
Det Sociale Udvalg den 18. august 2004:
Godkendt

Sag nr. 87

Virksomhedsplan 2005 for Det Fælles Koordinationsudvalg
og Formidlingscenter Vest

Journal nr.:
Lovgrundlag:

16.00.00 K07/6105
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats § 38

Sagsfremstilling:

Det sociale udvalg den 18. august 2004

Side 9 af 11

Det Fælles Koordinationsudvalg fremsender virksomhedsplan
for 2005 til godkendelse.
Virksomhedsplanen for 2005 er i høj grad en fortsættelse af de
aktiviteter Koordinationsudvalget iværksatte i 2003 og 2004.
Planen er bygget op over 3 indsatsområder:
forebyggelse
fastholdelse
integration
For hvert indsatsområde er der formuleret et overordnet mål,
som skal fungere som parametre, der viser nogle tendenser på
arbejdsmarkedet, herunder hvordan det går med at udvikle et
mere rummeligt arbejdsmarked.
De overordnede mål i planen tager udgangspunkt i regeringens
plan "Flere i Arbejde" og målsætningen om at øge antallet af
beskæftigede.
Forebyggelse:
Skabe rammer for samarbejdet mellem parterne på
arbejdsmarkedet og et øget kendskab til ideen om det
rummelige arbejdsmarked. Hvis det skal lykkes at øge
arbejdsstyrken via et mere rummeligt arbejdsmarked, er det
også nødvendigt at skabe et endnu større kendskab til de
holdninger og værdier, som ligger til grund for begrebet "det
rummelige arbejdsmarked".
Fastholdelse:
Fastholdelse er vigtig, fordi alt for mange personer, der mister
deres job i forbindelse med fravær, har meget vanskeligt ved
senere at opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Der skal
arbejdes med udviklingsopgaver, som kan vise nye veje i
arbejdet for kommunerne og arbejdsmarkedets parter. Som
noget nyt kom spørgsmålet om forebyggelse for alvor på
dagsordenen i 2003. Det blev besluttet, at gennemføre en
projektforberedende undersøgelse inden for ældreplejen med
fokus på fravær og forebyggelse af fravær. Undersøgelsen
bliver gennemført i 2004 og skal bruges som beslutningsoplæg
til et egentligt projekt i 2004/2005.

Bevilling:
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:
Bilag:
Indstilling:

Integration:
Der er mange årsager til, at mennesker møder barrierer i forhold
til arbejdsmarkedet: sociale problemer, psykiske problemer,
alder, manglende kvalifikationer, ringe sprogkundskaber,
sygdom, handicap m.m. Her skal der også arbejdes med
udviklingsopgaver, som støtter kommunerne og
arbejdsmarkedets parter i at integrere mennesker i den
erhvervsaktive alder til arbejdsmarkedet.
"

Virksomhedsplan 2005 for Det Fælles Koordinationsudvalg og
Formidlingscenter Vest er udsendt pr. mail den 01.07.04
Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg godkender,
virksomhedsplan 2005 for Det Fælles Koordinationsudvalg og
Formidlingscenter Vest.
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Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 18. august 2004:
Godkendt

Sag nr. 88
Journal nr.:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Ændringer til driftsbudget 2005 og overslagsårene
16.00.00 002/5721
Styrelsesloven
Vedlagt som bilag aktivitetsskemaer vedr. ændringer til budget
2005. De vedlagte skemaer vedrører følgende områder:
• Jobtræning
• Integrationsområdet
• Ventelistepatienter
• Forvaltningens IT-budget

Bevilling:

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Bilag:

Indstilling:

Beslutninger:

Jobtræn ina:
Statens landsdækkende kampagne med henblik på at skaffe
flere løntilskudspladser til ledige. Forvaltningen har skønnet at
AF etablerer 15 pladser årligt.
Intea rationsområdet:
Lovændringer samt ændringer i tilskudsreglerne.
Forvaltningen har skønnet konsekvenserne for området.
Ventelistepatienter:
Ændret aftalegrundlag vedr. betaling for ventedage. Kommunen
skal nu betale for første dag efter behandling. De tidligere
gratisdage er bortfaldet.
IT-udaifter:
Omplacering fra Det Sociale Udvalgs kontoområde 05 til
Økonomiudvalgets kontoområde 06
Der er ikke budgetmæssig dækning på Det Sociale Udvalgs
budgetområde vedrørende Jobtræning, Integrationsområdet
samt Ventelistepatienter. Omplaceringen vedr. Forvaltningens
IT-udgifter kan dækkes på konto 598 00 161 04
Økonomisk afdeling har haft skemaerne til gennemsyn og har
følgende kommentar vedrørende jobtræning samt
integrationsområdet at de store skøn fra forvaltningens side ikke
kan indarbejdes som tekniske korrektioner men skal behandles
politisk. Ventepatienter og Forvaltningens IT-udgifter er der
ingen kommentarer til.
Ændringsskema til driftsbudgettet for 2005 samt overslagsårene
vedrørende Jobtræning, Integrationsområdet,
Ventelistepatienter og Forvaltningens IT-budget er vedlagt.
Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg over for
Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at aktivitetsændringerne
vedrørende Jobtræning, Integrationsområdet,
Ventelistepatienter og Forvaltningens IT-budget indarbejdes i
budget 2005 samt overslagsårene.
Det Sociale Udvalg, den 18. august 2004:
Det Sociale Udvalg godkender indstillingen i forhold til
Ventelistepatienter og Forvaltningens IT-budget.
Tina Tving Stauning tiltræder ikke indstillingen på
Jobtræning og Integrationsområdet.
Lis Olsen, Kurt Mikkelsen, Grethe Olsen, Morten Skovgaard
godkender alle skemaer
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Orienteringssager til udvalget
16.00.00 A 14/5232
Intet
1.
Orienterina fra udvalasformanden
Status om fritidstilbud til psykisk udviklingshæmmede (SACerne)
Ansøgning fra Frederikssund Handicapråd om Legetek
2.

Love oa bekendtgørelser
Oversigt vedlagt

3.

Ventelister til ældreboliger
Materiale udleveres på mødet

4.

Handicaptransport
Forvaltningen orienterer

5.

Orienterina fra Frederikssund Daacenter
Skrivelse vedlagt

6.

Anvendelsesmuligheder for ejendommen Heimdalsvei 85
Teknisk forvaltnings notat af 12.08.04 vedlagt

Ingen
Ingen
Fremgår af de enkelte punkter
Til udvalgets orientering
Det Sociale Udvalg den 18. august 2004:
Pkt. 1 - 6 taget til efterretning

Eventuelt
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