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Journal nr.:
031805-2010

Sag nr. 65

Udmøntning af budget 2011 - orientering om budgetomplaceringer på Ældreområdet
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Lov om kommunernes styrelse

I regnskab 2010 var der en samlet overskridelse på Ældreområdet budget på
8,8 mio. kr., som blev overført til 2011 og 2012.
På grund af regnskabstallene er der stort fokus på budgetoverholdelse i 2011.
Udgifterne skal reduceres væsentligt, dels skal nye besparelser implementeres,
dels skal udgiftsniveauet nedbringes, så det svarer til budgettet, og merforbrug for 2010 skal afdrages.
I den forbindelse er hele budgettet gennemgået og forventet forbrug for 2011
vurderet. Derudover er der foretaget en vurdering af hvor det er muligt at
gennemføre besparelser.
På baggrund af gennemgangen er foretaget omplaceringer af budgetbeløb
inden for Ældreområdets samlede ramme, idet der er tilført budgetmidler til
områder, hvor der var budgetteret for lavt, ligesom der er indarbejdet budgetreduktioner, hvor det blev skønnet muligt at opnå besparelser i forhold til
budgettet.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Indstilling:

Ingen

Budget og Analyse kommenterer, at budgetændringerne er foretaget i marts
2011 som led i den løbende tilretning med henblik på retvisende budgetter på
ældreområdet.

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

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 17.
august 2011
Taget til efterretning.
Udvalget anmoder om at merudgifter til plejevederlag samt hospice indgår i
budgetbehandlingen for 2012.
Susan Stauersbøl (F) var fraværende.

Bilag:
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Budgetomplaceringer 2011

Journal nr.:
015527-2011

Sag nr. 66

Budgetopfølgning på anlægsprojekter Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Budget og Analyse har fulgt op på budget og forbrug for kommunens anlægsprojekter i løbet af august 2011.
Opfølgningen har til hensigt at gøre status på de enkelte anlægsprojekter i
forhold til deres færdiggørelsesgrad herunder foreslå ændringer til de afsatte
rådighedsbeløb i budgettet enten i form af egentlige tillægsbevillinger, hvis der
forventes afvigelser mellem rådighedsbeløb og forbrug, eller omplaceringer af
rådighedsbeløb mellem årene i de tilfælde hvor projekter forsinkes eller fremskyndes.
I det vedlagte bilag "Budgetopfølgning på anlægsprojekter august 2011 - Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget" fremgår anlægsprojekter, der hører under
udvalget, med angivelse af nuværende rådighedsbeløb, forbrug pr. 25. juli
2011, resterende rådighedsbeløb i 2011 samt forslag til ændring i rådighedsbeløb (tillægsbevilling) for 2011.
I samme bilag knyttes der bemærkninger til status for de enkelte projekter. I
bilaget "Tillægsbevillinger 2011-2012 - Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget"
fremgår en oversigt med nuværende rådighedsbeløb og evt. forslag til ændringer i rådighedsbeløb for budgetperioden 2011-2012.
Der er ikke afsat rådighedsbeløb for perioden 2013-2015, ligesom der heller
ikke foreslås rådighedsbeløb omplaceret til denne periode.
Anlægsprojekter i forbindelse med servicearealer på omsorgscentre hører under kvalitetsfondsområderne.
Det drejer sig om udgifter og indtægter i forbindelse med opførelse af servicearealer på Pedershave Omsorgscenter og den kommunale andel af renoveringen af rørinstallationer på De Tre Ege.
På disse projekter er der budgetlagt med samlede udgifter for 2.796.746 kr.
og indtægter for 2.445.600 kr. (servicearealtilskud) i 2011, hvoraf der ultimo
juli 2011 var bogført udgifter for 613.714 kr.
Kommunen modtager i 2011 et tilskud fra staten på ca. 16 mio. kr. til anlægsinvesteringer på kvalitetsfondsområderne på betingelse af, at kommunen foretager anlægsinvesteringer for 32 mio. kr. på disse områder.
I 2010 var investeringerne på disse områder 21 mio. kr. lavere end kommunen
modtog tilskud til, hvilket derfor øger investeringskravet i 2011 til 53 mio. kr.
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På Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgets område er der rådighedsbeløb for
samlet 14.840.122 kr. på udgiftssiden og 2.771.680 kr. på indtægtssiden,
hvoraf der er afholdt udgifter i 2011 for 5.188.399 kr. ultimo juli 2011 og ikke
er realiseret indtægter.
Der søges ved denne budgetopfølgning tillægsbevillinger for netto 2.771.680
kr. i 2011 til projekterne under udvalget, der alene vedrører overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012.
Det drejer sig om indtægter fra servicearealtilskud som kommunen modtager
efter fædiggørelsen af opførelsen af servicearealer.
Tilskuddene modtager kommunen fra staten efter skema C er godkendt af
byrådet.
Tilskuddet udgør 40.000 kr. pr. bolig. Tilskuddene udbetales to gange om året
og det er pt. vurderingen at kommunen vil modtage servicearealtilskud vedørende Pedershave og institutionen på Vangedevej 13 i 2012 frem for i 2011.
Derfor foreslås det ved denne budgetopfølgning at omplacere de budgetlagte
indtægter fra disse tilskud fra 2011 til 2012.
Samtidig nedskrives indtægterne med 51.680 kr. til samlet til 2.720.000 kr.
svarende til 40.000 kr. pr. bolig.
I denne sag foreslås det endvidere at overføre rådighedsbeløb for 350.000 kr.
fra driftsbudgettet under Social Service til anlægsbudgettet.
Rådighedsbeløbet skal anvendes til renoveringsopgaver på institutionen Ungekollegium. Samtidig søges der om anlægsbevilling for at kunne iværksætte
projektet.

Bevilling:

Der foreslås følgende omplaceringer af budgetlagte indtægter fra servicearealtilskud fra 2011 til 2012:
Anlægsprojekt nr. 018096 Etablering af Pedershave Omsorgscenter - Servicearealer: 2.445.600 kr.
Anlægsprojekt nr. 018097 Servicearealer - Vangedevej 13: 326.080 kr.
Samtidig nedskrives indtægterne med 51.680 kr. til samlet til 2.720.000 kr.
svarende til 40.000 kr. pr. bolig.
Der søges endvidere afgivet anlægsbevilling på 350.000 kr. til renovering på
institutionen Ungekollegium, finansieret af rådighedsbeløb overført fra driftsbudgettet under Social Service til anlægsbudgettet.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Omplaceringerne er tidsmæssige forskydninger af indtægter fra 2011 til 2012.
Alene nedskrivningen af indtægterne med 51.680 kr. er en egentlig tillægsbevilling, der påvirker kassen.
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Indstilling:

Chefen for Budget og Analyse indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalg og Byråd, at:
1. Tillægsbevillingerne godkendes.
2. der afgives anlægsbevilling på 350.000 kr. til renovering på institutionen Ungekollegium, finansieret af rådighedsbeløb overført fra driftsbudgettet under Social Service til anlægsbudgettet.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 17.
august 2011
Pkt. 1 Anbefalet.
Pkt. 2 Anbefalet.
Susan Stauersbøl (F) var fraværende.

Bilag:

Bilag - Budgetopfølgning på anlægsprojekter august 2011 - Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget
Tillægsbevillinger 2011-2012 - Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
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Journal nr.:
015123-2011

Sag nr. 67

Budget 2012
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Lov om kommunernes styrelse

På udvalgets møde den 1. juni 2011 blev drøftet budgetforslag 2012 - 2015.
Sagen genoptages med henblik på udvalgets drøftelser inden Byrådets budgetseminar ultimo august 2011.

Bevilling:
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
Indstilling:

Sagen danner grundlag for det videre arbejde med budget 2012-2015.

Ældre- og Sundhedschefen og Socialchefen indstiller til Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget, at:
1. budget 2012 drøftes

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 17.
august 2011
Budget 2012 drøftet.
Lis Olsen deltog ikke i dette punkt.
Susan Stauersbøl (F) var fraværende.
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Journal nr.:
026569-2010

Sag nr. 68

Praksisplan 2011-2014 for kommunerne i Region Hovedstaden
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

I henhold til landsoverenskomsten for fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi
skal hver enkelt region i samarbejde med regionens kommuner udarbejde en
plan for tilrettelæggelse af den fysioterapeutiske betjening i regionen.
På baggrund heraf har Region Hovedstaden i samarbejde med regionens
kommuner og repræsentanter fra de praktiserende fysioterapeuter i regionen
udarbejdet "Praksisplan for fysioterapi 2011-2014" for Region Hovedstaden (se
vedhæftede), som nu er klar til endelig godkendelse.
Såfremt praksisplanen godkendes i regionens kommuner forventes den at
træde i kraft 1.10.2011. KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne i Region
Hovedstaden godkender planen.
Kommunerne finansierer udgifter til vederlagsfri fysioterapi, som varetages af
fysioterapeuter efter landsoverenskomsten.
Følgende fremgår af "Praksisplan for fysioterapi 2011-2014":
•

•

•

•
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Overordnet set lægges i praksisplanen op til, at den fysioterapeutiske
kapacitet fastholdes på det nuværende niveau i planperioden 20112014.
Praksisplanen indeholder en plan for styring af kapaciteten i praksissektoren. Formålet er at tilrettelægge den fremtidige kapacitet og
fastlægge administrative retningslinjer for sagsbehandlingen vedrørende praksisforhold, således at den fysioterapeutiske kapacitet i videst muligt omfang er jævnt fordelt i Region Hovedstaden. Frederikssund kommune har på nuværende tidspunkt færre indbyggere pr.
fuldtidsfysioterapeut end gennemsnittet for Region Hovedstaden og
langt færre end landsgennemsnittet.
Frederikssund kommune ligger omkring gennemsnittet af kommunerne i Region Hovedstaden, når det gælder forbrug af fysioterapi pr.
indbygger - både når det gælder almindelig fysioterapi og vederlagsfri
fysioterapi.
10 af de 29 kommuner i Region Hovedstaden har på nuværende tidspunkt egne tilbud om vederlagsfri fysioterapi, som er tilbud rettet mod
svært handicappede patienter og patienter med progressive (fremadskridende) lidelser. Frederikssund kommune er ikke en af disse kommuner.

•

•

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
Indstilling:

Praksisplanen indeholder en plan for udvikling af fysioterapeutiske tilbud. Der satses blandt andet på at styrke samarbejdet med praktiserende læger og hospitaler - blandt andet gennem udbredelse af en
praksiskonsulentordning og ved at udvikle den elektroniske kommunikation mellem fysioterapeuter, læger og kommuner.
Endelig fokuseres i planen på faglig udvikling og kvalitetssikring blandt andet gennem implementering af fælles kliniske retningslinjer.
Samordningsudvalget for fysioterapi udarbejder en strategi for implementering af disse kliniske retningslinjer.

Ingen

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Ældre- og Sundhedschefen indstiller, at Social- Ældre- og Sundhedsudvalget
over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 for kommunerne i Region Hovedstaden godkendes

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 17.
august 2011
Anbefalet.
Susan Stauersbøl (F) var fraværende.

Bilag:
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Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 (73 sider)

Journal nr.:
032418-2010

Sag nr. 69

Handleplan For Ældre 2011-2015 drøftelse af idéskitser og tilbagemeldinger fra dialogmøder
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Udarbejdelsen af Handleplan for Ældre 2011-2015 er nu nået til sin afsluttende fase.
På nuværende tidspunkt er gennemført en proces, som gennem afholdelse af
en række borgermøder har sikret, at interessenter på ældreområdet - såvel
borgere, medarbejdere på ældreområdet og politikere - har haft mulighed for
at komme med input og bidrag til handleplanen og til de principper, som skal
være bærende for ældreområdet i Frederikssund kommune i de kommende
år. Senest har været afholdt 2 dialogmøder, hvor temaer, indsatser og handlinger på ældreområdet har været drøftet.
På baggrund af de input, som interessenterne på ældreområdet er fremkommet med, er udvalgt 6 temaer, som skal være pejlemærker i Handleplan for
Ældre 2011-2015 og dermed for ældreområdet i Frederikssund kommune i de
kommende år. Disse temaer er:
•
•
•
•
•
•

Den ældre medicinske patient
Plejeboliger
At bevare og udvikle færdigheder
Demens
Frivillige
Medarbejdere/Den gode arbejdsplads

Til hvert af disse temaer har været drøftet en række mulige handlinger og
initiativer, som i de kommende år kan udmøntes i konkrete initiativer på ældreområdet.
På baggrund af tilbagemeldingerne fra deltagerne i det første af de to dialogmøder 11.5.2011 er blevet udarbejdet en idéskitse til den endelige Handleplan
for Ældre 2011-2015 (se vedhæftede).
Idéskitsen blev drøftet og kvalificeret yderligere på det andet af de to dialogmøder 6.6.2011. Her var det muligt for de fremmødte at kommentere den
foreløbige idéskitse til handleplanen samt bidrage med yderligere tilføjelser og
forbedringer.
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Såfremt vedhæftede idéskitse godkendes vil den være udgangspunkt for den
endelige Handleplan for Ældre 2011-2015.
Det vil således være de skitserede temaer, handlinger og indsatser, der vil
være de centrale pejlemærker i den endelige plan.
Den endelige Handleplan for Ældre 2011-2015 vil være klar til godkendelse i
Social- Ældre- og Sundhedsudvalget 7.9.2011, hvorefter den vil blive sendt til
høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.
Handleplanen forventes at kunne komme til endelig behandling i Byrådet
14.12.2011.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
Indstilling:

Ingen

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Ældre- og Sundhedschefen indstiller overfor Social-, Ældre og Sundhedsudvalget, at
1. Vedhæftede idéskitse drøftes og godkendes som udgangspunkt for
den endelige Handleplan for Ældre 2011-2015

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 17.
august 2011
Udvalget godkender ideskitse.
Susan Stauersbøl (F) var fraværende.

Bilag:
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Ideskitse Handleplan for Ældre 2011 - 2015

Journal nr.:
003342-2011

Sag nr. 70

Præsentation af køkkenanalyse
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011 at der skulle
gennemføres en analyse af køkkenområdet. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet 2.3.2011 kommissorium for opgaven.
Formålet med analysen er at afdække, hvorvidt det er muligt at reducere omkostningerne til produktion og udbringning af mad samtidig med at det nuværende faglige niveau i madproduktionen opretholdes.
Af kommissoriet fremgår, at følgende vurderes:
•
•
•

•
•

Muligheden for produktion af varmholdt mad og køle-vacuum mad
Muligheden for produktion af mad til hjemmeboende ældre
Muligheden for at samle produktionen af varm mad i ét køkken, og
anvende de øvrige køkkener som modtagekøkkener / delproduktionskøkkener
Muligheden for at samle hele madproduktionen i ét køkken, og anvende de øvrige køkkener som modtagekøkkener.
Mulighederne for at samarbejde med andre kommuner.

Der er nu udarbejdet en analyse af den eksisterende madproduktion, herunder
udgifterne i forbindelse med aftalen med Det Danske Madhus om levering af
varmholdt mad til hjemmeboende borgere, samt cafedrift.
Derudover er foretaget beregninger på 4 alternativer modeller for madproduktion, ligesom der har været drøftelser med andre kommuner om samarbejde
om madproduktion.
Analysens resultat
For produktionen til beboerne på Omsorgscentrene viser analysen, at den
nuværende produktionsform med daglig produktion af varm mad i 3 køkkenenheder til beboerne på omsorgscentrene er en relativ dyr produktionsform.
Det er dog samtidig vurderingen, at det ikke er muligt at producere maden
mere effektivt i de nuværende rammer, når de effektiviseringer der er gennemført i 2011 slår fuldt igennem i 2012.
I køkkenanalysen foreslås en ændring i organiseringen af madproduktionen fra
den nuværende model, hvor alle måltider produceres i 3 produktionskøkkener
til en fremtidig organisering, hvor maden helt eller delvist produceres i 1 centralkøkken, som kan suppleres med delproduktion af kold mad og mellemmåltider i modtagekøkkener / delproduktionskøkkener på omsorgscentrene.

14 / 46

På omsorgscentrene er varierede muligheder for modtage- / delproduktionskøkkener, idet det på de fleste centre vil være muligt at håndtere kosten i
bogrupperne, og på enkelte centre samlet for hele centeret.
Madservice til hjemmeboende, hvor der leveres varm mad dagligt, vurderes
samtidig at være en relativ dyr løsning, idet der er store transportomkostninger, som kan nedbringes betydeligt, hvis maden i stedet leveres som kølevacuum-mad.
Denne produktionsform giver langt bedre muligheder for fleksibilitet i produktionen og udbringningen, idet det er muligt at nøjes med at producere og udbringe på hverdage.
Derudover giver produktionsformen også øget fleksibilitet for borgere, der er
visiteret til madservice, fordi maden kan færdigtilberedes på det tidspunkt,
hvor den enkelte borger ønsker at spise den ligesom der vil være mulighed for
en sammensætningen af menuerne, som er tilpasset den enkelte borgers ønsker.
Endvidere er det vurderet, at den nuværende ordning med 4 cafeer - Lundebjerggård, Østergården, Tolleruphøj og Nordhøj, er en dyr løsning, hvor salgsindtægterne ikke svarer til de udgifter, der er forbundet med at drive cafeerne.
Der er foretaget beregninger på 4 alternative modeller, som alle tager udgangspunkt i, at madservice til hjemmeboende og mad til omsorgscentrene
produceres i ét produktionskøkken. I de 4 modeller er 2 variationer, at alle
cafeer opretholdes, eller at kun cafeen på Lundebjerggård opretholdes.
De 4 modeller kan kort beskrives således:
Model 1: Om- og tilbygget køkken på De 3 Ege til centralkøkken, hvor den
varme mad produceres som køle-vacuum-produktion til omsorgscentre og
hjemmeboende. Øvrige måltider til omsorgscentre produceres på de enkelte
centre, enten i delproduktionskøkkener eller i køkkener tilknyttet bogrupperne.
Model 2: Nybygning af centralkøkken på bar mark (Over Dråby), hvor varm
mad produceres som køle-vacuum-produktion til hjemmeboende og omsorgscentre. Øvrige måltider til omsorgscentre produceres på de enkelte centre,
enten i delproduktionskøkkener eller i køkkener tilknyttet bogrupperne.
Model 3: Nybygning af centralkøkken på bar mark (Slangerup), hvor alle måltider (døgnkost) produceres som køle-vacuum-produktion til hjemmeboende
og omsorgscentre. På omsorgscentrene modtages maden i modtagekøkkener
eller i køkkener tilknyttet bogrupperne.
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Model 4: Om- og tilbygget køkken på De 3 Ege til centralkøkken, hvor alle
måltider (døgnkost) produceres som varmholdt produktion til hjemmeboende
og omsorgscentre. På omsorgscentrene modtages maden i modtagekøkkener
eller i køkkener tilknyttet bogrupperne.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
Indstilling:

Ingen

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Ældre- og Sundhedschefen indstiller over for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. sagen tages til efterretning
2. sagen sendes til orientering i Ældrerådet

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 17.
august 2011
Pkt. 1 Køkkenanalyse blev præsenteret for udvalget af konsulent fra DH Consult. Gennemgangen af analysen taget til efterretning.
Sagen videresendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd.
Pkt. 2 Tiltrådt.
Susan Stauersbøl (F) var fraværende.

Bilag:
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Køkkenanalyse 2011 - endelig rapport (72 sider)

Journal nr.:
016509-2011

Sag nr. 71

Organisering af fremtidig madproduktion
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

På baggrund af køkkenanalysen foreslås, at den nuværende organisering af
madproduktion, madservice til hjemmeboende og åbningstider i cafeer revurderes.
Mad til plejeboliger
Der kan opnås en mere omkostningseffektiv madproduktion, hvis produktionsformen ændres fra den nuværende produktion af varmholdt mad til plejeboligerne, så der fremover produceres køle-vacuum mad i et centralkøkken.
Ved produktion af køle-vacuum mad i skal der tages stilling til, om centralkøkkenet skal levere døgnkost eller kun den varme mad.
Hvis centralkøkkenet kun leverer den varme mad, skal den øvrige mad produceres i delproduktionskøkkener eller i bogrupperne på omsorgscentrene.
Hvis centralkøkkenet leverer døgnkost, modtages maden i delproduktionskøkken eller i bogrupperne på omsorgscentrene.
Hvis centralkøkkenet leverer den varme mad, kan den resterende del af døgnkosten produceres i bogrupperne på omsorgscentrene undtagen på Tolleruphøj, hvor maden leveres til modtagekøkken.
Det foreslås at al mad produceres i et centralkøkken, og at maden leveres til
bogrupperne på omsorgscentrene undtagen på Tolleruphøj, hvor maden leveres til modtagekøkken, idet det ikke er muligt at levere til bogrupperne.
En sådan ordning vil give stor fleksibilitet i de enkelte bogrupper i forhold til
den daglige tilrettelæggelse af måltider.
Denne model indebærer, at der beskæftiges 7,3 kostfaglige medarbejdere på
omsorgscentrene og 21,3 medarbejdere i centralkøkkenet.
Madservice til hjemmeboende
I den nuværende ordning producerer Det Danske Madhus køle-vacuum mad,
som leveres til de hjemmeboende borgere dagligt som varm mad.
Denne ordning medfører store kørselsudgifter og borgerne skal spise når maden leveres. Ved levering af køle-vacuum mad én gang ugentligt vil kunne
spares kørselsudgifterne, og borgerne vil i større omfang kunne vælge hvornår
de ønsker at spise.
Aftalen med Det Danske Madhus kan opsiges med 12 måneders varsel.
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Fremtidig madproduktion
En ændring af madproduktionen til omsorgscentrene til køle-vacuum mad, vil
medføre at der skal etableres nye produktionsfaciliteter, og det vil derfor være
hensigtsmæssigt at samle produktionen af mad til omsorgscentre og hjemmeboende i et centralkøkken.
Et centralkøkken kan etableres på bar mark, og hvis der produceres døgnkost
til omsorgscentrene vil udgiften hertil vil være ca. 21 mio. kr.
Herudover vil det være nødvendigt, at foretage investeringer i modtagekøkkener / bogruppernes anretterkøkkener svarende til ca. 4 mio. kr.
De samlede anlægsudgifter er opgjort til 24,8 mio. kr. Etablering af centralkøkken vil betyde, at de nuværende køkkener vil være helt eller delvist uudnyttede.
Ældre- og Sundhed har undersøgt mulighederne for samarbejde med andre
kommuner. I samarbejde med Hillerød, Halsnæs og Allerød kommuner undersøges for tiden muligheden for at etablere et § 60 selskab, hvor madproduktionen sker i nyt køkken i Hillerød.
Grundlaget for vurdering af denne mulighed vil først foreligge ultimo august
2011.
Ældre og Sundhed har endvidere haft kontakt med Egedal Kommune, som
oplyser, at de er interesserede i at samarbejde med Frederikssund Kommune
om fremtidige madproduktion.
På møde i september 2011 vil blive forelagt materiale til vurdering af mulighederne for at indgå i samarbejde med andre kommuner.
Cafeerne
Det fremgår af køkkenanalysen, at der samlet anvendes 3,32 medarbejder til
betjening af cafeerne på Lundebjerggård, Tolleruphøj, Østergården og Nordhøj. Da indtægterne ikke dækker omkostningerne til produktionen af maden
og lønudgifterne anbefales at cafeerne enten helt lukkes - undtagen på Lundebjerggård, eller at åbningstiderne reduceres væsentligt. Ved en ændring af
den daglige åbningstid til tidsrummet 11.30 - 13.00 på Nordhøj og Østergården og Tolleruphøj og 11.00 - 13.00 på Lundebjerggård. På Lundebjerggård
kan de frivillige holde cafeen åben før kl. 11.00 og efter kl. 13.00.

Bevilling:
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
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Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Ældre- og Sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
at:
1. Den varme mad fremover produceres og leveres som køle-vacuum
mad.
2. Der leveres døgnkost til modtagekøkken og bogrupper på omsorgscentrene.
3. Åbningstiderne reduceres i cafeerne.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 17.
august 2011
Sagen er drøftet og genoptages på næste udvalgsmøde.
Forslag om fremtidig madservice sendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet
samt Med-udvalg med baggrund i indstillingens punkt 1-3.
Susan Stauersbøl (F) var fraværende.
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Journal nr.:
014673-2011

Sag nr. 72

Nøgletal for træningsenheden, 1. halvår
2011
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Sundhedsloven § 140 og Serviceloven § 86, stk. 1 og 2

Der ses i første halvår af 2011 igen en markant stigning i det samlede antal
borgere, som har modtaget et træningstilbud. Der har i forhold til første halvår 2010 i gennemsnit været 102 flere borgere i gang hver måned.
Opgaven har ikke kunnet løses uden venteliste, og der har været en venteliste
på op til 79 borgere til genoptræning efter Sundhedsloven og Serviceloven.
Ventetiden har været på op til 8 uger. Borgere med størst behov prioriteres
først fra ventelisten.
Der er gjort flg. tiltag for at ventelisten ikke skulle blive for lang:
•

Den vedligeholdende træning er pr. 1.5. 2010 blevet udført af dagaktivitets-personalet. Der har ca. været 50 borgere i gennemsnit til vedligeholdende træning hver måned.

•

Holdstørrelserne til genoptræningshold er øget.

•

Træningslængden er minimeret.

Der sendes stadig flere almene genoptræningsplaner (GOP) ud til kommunen.
Fortsætter tendensen i 2011, vil der modtages 64 flere almene planer i år,
hvorimod der vil blive et fald i antal specialiserede GOP (trænes på sygehus)
på 22 = ca. 10 %.
Samtidig er der et klart indtryk af, at nogle diagnosegrupper hurtigere bliver til
et delt forløb. Det vil sige, at patienterne sendes hurtigere fra den specialiserede genoptræning og ud i kommunen til et alment forløb. Det er især mærkbart for knæpatienternes vedkommende. Kommunens terapeuter har fået
efteruddannelse således, at deres kompetencer ligger på et højt niveau, og
der arbejdes evidensbaseret.
Vedhæftet er en grafisk oversigt over antallet af borgere, som er genoptrænet
efter henholdsvis Serviceloven og Sundhedsloven samt antallet af modtagne
genoptræningsplaner.
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Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
Indstilling:

Ingen

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

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

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 17.
august 2011
Taget til efterretning.
Susan Stauersbøl (F) var fraværende.

Bilag:
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Grafer - genoptræningsplaner og borgere genoptrænet efter Servicelov og
Sundhedslov

Journal nr.:
017961-2009

Sag nr. 73

Ophør af aftale med Zealand Care om
genbrugshjælpemidler
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Lov om Service

Aftalen med Zealand Care om genbrugshjælpemidler ophører med udgangen
af august måned 2011, og der arbejdes på etablering af hjælpemiddeldepot i
samarbejde med Egedal Kommune.
Ifølge aftalen med Zealand Care skal kommunen købe genbrugshjælpemidler i
borgernes hjem, når aftalen ophører. Prisen beregnes som den afskrevne indkøbspris + 20 %. Beløbet er nu af Zealand Care opgjort til 4,6 mio. kr. excl.
moms.
Der er ikke afsat bevilling til at købe genbrugshjælpemidlerne, idet det har
været forudsat, at købet blev finansieret som en leasingaftale. Da leasingudgiften vil påvirke servicerammen i de kommende 5 år, foreslås at købet i stedet finansieres som en anlægsudgift.

Bevilling:

Der søges afgivet anlægsbevilling på 4.600.000 kr. til køb af genbrugshjælpemidler fra Zealand Care, finansieret ved tillæg til rådighedsbeløb (kassefinansiering).

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

En justering af driftsbudgettet på hjælpemiddelområdet vil indgå i budgetlægningen for 2012. Leasingfinansiering af hjælpemidlerne vil koste ca. 1 mio. kr.
om året i 5 år.

Indstilling:

Ældre- og Sundhedschefen indstiller at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
anbefaler Økonomiudvalg og Byråd, at:
1. Der afgives anlægsbevilling på 4.600.000 kr. til køb af genbrugshjælpemidler fra Zealand Care, finansieret ved tillæg til rådighedsbeløb
(kassefinansiering).
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Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 17.
august 2011
Anbefalet.
Susan Stauersbøl (F) var fraværende.
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Journal nr.:
014430-2011

Sag nr. 74

Ændret organisering Nyvej Skibby
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:
Ældreaktiviteterne i Skibby er i dag hjemmehørende på Nyvej 7B, hvor ældreaktiviteterne deler lokaler med Ungdomsskole, ungdomsklub, 10. klassecenter,
samt aftensskoler.
Bygningen har således i dag brugere fra tre udvalgsområder: Opvækst- og
Uddannelsesudvalget, Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget og Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget.
Der er et ønske om at ældreaktiviteterne rykkes fra stueetagen til 1. salen,
hvor lokalerne er lysere, ligesom der er et ønske om at ældreaktiviteterne har
egne lokaler.
10. klassecentret er ophørt med udgangen af skoleåret 2010/2011, og primo
2012 flytter administrationen af Ungdomsskolen til Marienlystskolen. Der er pr.
1. september 2011 indgået aftale om, at psykiatribrugerne kan anvende lokaler i bygningen.
De fremadrettede brugere af Nyvej 7 er således Ungdomsskolen, Ungdomsklubben, psykiatribrugerne samt aftenskoler og foreninger.
Biblioteket er placeret i en tilstødende bygning og forventes ikke påvirket af
eventuelle ændringer i brug af lokalerne. Det forudsættes at den tilstødende
gymnastiksal kan anvendes af alle brugere.
Ved at flytte ældreaktiviteterne til 1. sal skal brugerne af 1. salen flyttes til
underetagen. Dette vil betyde, at Ungdomsskolen får mindre plads end hidtil.
Det forudsættes at foreninger også vil kunne anvende lokalerne på 1. sal.
Der vil være følgeudgifter til ombygning af underetagen, således at disse lokaler kan anvendes til undervisningsformål. Der vil ligeledes være følgeudgifter
til istandsættelse af lokalerne til ældreaktiviteter. Der vil til udvalgets møde i
september ligge et økonomisk overslag.
Der har hidtil været en pedelfunktion på Nyvej 7, men med den planlagte omorganisering af servicemedarbejderne forventes denne varetaget af Kommunale Bygninger fremadrettet.
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Det foreslås at ansvaret for bygningen placeret entydigt.
I øjeblikket er budgettet placeret på Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets område, mens den praktiske drift af Nyvej 7 varetages af lederen af ungdomsskolen. Eftersom ungdomsskolens administration primo 2012 flytter, anbefales det
at Biblioteket efter denne dato varetager den praktiske drift samt udlån af
gymnastiksalen.
Der anbefales at sagen sendes i høring i perioden 18. august til 29. august
2011 blandt de høringsberettigede parter.

Bevilling:

Ingen. Bevillingsansøgning vedr. ombygning af stueetagen og 1. sal vil blive
udarbejdet til senere udvalgsmøde. Udgift endnu ikke fastlagt.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget & Analyse: Bevillingsansøgning vedr. ombygning af stueetagen og 1.
sal vil blive udarbejdet til senere udvalgsmøde. Udgift endnu ikke fastlagt.

Indstilling:

Kultur- og Fritidschefen indstiller over for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget,
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Opvækst- og Uddannelsesudvalget,
at:
1. Sagen sendes i høring i perioden 18. august til 29. august 2011

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 17.
august 2011
Høringsperioden anbefales udvidet. Udvalget opfordre forvaltningen til i tæt
dialog med de berørte partnere - at udarbejde et konkret forslag til mageskifte.
Sagen genoptages på næste udvalgsmøde.
Susan Stauersbøl (F) var fraværende.

Bilag:
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Notat ændret organisering Nyvej

Journal nr.:
032236-2010

Sag nr. 75

Forslag vedr. rehabiliteringspladser og
"den store rokade"
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Lov om Social Service § 84 og § 192 samt Lov om almene boliger § 58a

Som led i udmøntningen af budget 2011 besluttede Social-, Ældre og Sundhedsudvalget på møde den 2. februar 2011, at der udarbejdes forslag til og
beskrivelse af "den store rokade".
På møde i udvalget den 4. maj 2011 fik udvalget forelagt beskrivelse af mulighederne for gennemførelse af "den store rokade". Udvalget besluttede, at der
arbejdes videre med:
•
•
•
•
•

samling af de midlertidige pladser på Østergården med rehabiliteringsmulighed, akutpladser og akutteam
De nuværende midlertidige boliger på De Tre Ege fremover anvendes
som venteboliger til borgere, der venter på plejebolig
antallet af boliger i skærmet enhed på Tolleruphøj øges, når de midlertidige pladser flyttes til Østergården
Lokale aflastningspladser
Åbning af yderligere pladser på Pedershave

Derudover besluttede udvalget, at lukke for ventelisten til Østergården fra 5.
maj 2011, og at de samlede økonomiske konsekvenser beregnes og drøftes i
forbindelse med budget 2011.
I det samlede forslag til "den store rokade" indarbejdes at Visitationen flyttes
til Østergården, og at Lundebjerggård udvikles til samlingssted for ældre.
På baggrund af beregninger af udgifter i forbindelse med "den store rokade"
og bygningsgennemgang, forelægges samtidig alternativ til "den store rokade".
Der er foretaget en beregning af det fremtidige behov for plejeboliger i Frederikssund Kommune på baggrund af befolkningsprognosen. Beregningen viser,
at det kan forventes at der inden 2020 bliver behov for yderligere plejeboliger.
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Etablering af rehabiliteringspladser på Østergården, ventepladser på De Tre
Ege og yderligere pladser i skærmet enhed på Tolleruphøj.
I forslaget er forudsat:
•
•
•
•

•

at Visitationen får lokaler på 1. sal
at de 19 boliger i stueetagen på Østergården anvendes til rehabilitering, akutboliger, døende, aflastning og etablering af akutteam
7 boliger på De Tre Ege anvendes til venteboliger for borgere som
venter på plejebolig
8 boliger på Tolleruphøj, som nu anvendes til midlertidige boliger,
ombygges og anvendes til skærmet enhed for demente i tilknytning til
nuværende skærmet enhed
at Pedershave åbnes med 60 pladser

Forslaget indebærer, incl. ændringer i huslejer, at der skal tilføres 6,2 mio. kr.
til driftsbudgettet på plejeboligområdet, anlægsudgifterne er beregnet til 4,7
mio. kr.
Alternativt forslag, etablering af rehabiliteringspladser på Tolleruhøj, ventepladser på De Tre Ege og samling af dagaktivitet og vedligeholdelsestræning
på Østergården
I forslaget er forudsat:
•
•

•
•
•
•
•

at 7 boliger på De Tre Ege, som nu anvendes til midlertidige boliger,
anvendes til venteboliger for borgere som venter på plejebolig
8 boliger på Tolleruphøj, som nu anvendes til midlertidige boliger
fremover anvendes til rehabilitering, akutboliger, terminale, aflastning
og tilknyttet akutteam.
6 boliger på Tolleruphøj, som nu anvendes til skærmet enhed fremover anvendes til rehabilitering som ovenfor
7 plejeboliger på Tolleruphøj anvendes til rehabilitering som ovenfor
at Pedershave åbnes med 60 pladser
at Østergårdens 1. sal anvendes til Visitationen
At stueetagen på Østergården anvendes til dagaktivitet, vedligeholdende træning og samling af hjemmepleje, og sygepleje i den østlige
del af kommunen.

Den samlede driftsmæssige besparelse vil være 1,3 mio. kr., og der vil være
anlægsudgifter svarende til 4,155 mio. kr.

Bevilling:
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
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Budget og Analyse kommenterer, at eventuelle budgetmæssige konsekvenser
vil indgå i budget 2012 - arbejdet.

Indstilling:

Ældre- og Sundhedschefen indstiller til Social- Ældre og Sundhedsudvalget, at:
1. Der etableres rehabiliteringspladser på Tolleruphøj og Østergården
anvendes til Visitationen, dagaktivitet for demente og vedligeholdende
træning og samling af hjemmepleje og sygepleje
2. Der senest i løbet af 2015 forelægges analyse af det fremtidige behov
for plejeboliger i Frederikssund Kommune

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 17.
august 2011
Pkt. 1. Sagen drøftet og sagen sendes i høring i Med-udvalg, ældre og handicapråd. Sagen oversendes til budgetbehandlingen for 2012.
Pkt. 2. Anbefalet.
Susan Stauersbøl (F) var fraværende.

Bilag:
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Notat vedr. Den store rokade"

Journal nr.:
003765-2011

Sag nr. 76

Udmøntning af budget 2011 - nye muligheder til nye tider
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Serviceloven

Social, Ældre- og Sundhedsudvalget blev på møde den 2. marts 2011, sag nr.
31, orienteret om, at Social Service som en konsekvens af det vedtagne budget for 2011 igangsatte seks initiativer og procesgrupper under temaet "Nye
muligheder til nye tider" - altsammen for at løse de kommende års økonomiske og faglige udfordringer.
Denne sag har til formål, at give Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget en status på den igangværende omstillingsproces på det specialiserede socialområde, idet flere af procesgrupperne er ved at afslutte deres arbejde og er på vej
ind i en implementeringsfase, hvor det nye tilbud går over til drift.
Mere end 35 ledere og medarbejdere i Dag- og døgnafdelingen deler viden,
erfaringer, holdninger og konkretiserer en fremtid i et helt unikt udviklingsperspektiv i seks konkrete procesgrupper, som er følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Socialpsykiatri i nye klæder
Klubvirksomhed for udviklingshæmmede i nye klæder
Kerneydelser i et nyt perspektiv
Kompetence team i socialpsykiatrien
Et kollegium for unge udviklingshæmmede
Mødesteder i socialpsykiatrien

Administrationen har udarbejdet et status notat af 31. juli 2011, der udsendes
sammen med dagsorden. Notatet giver et mere detaljeret billede på de nye
tilbud, der efter omstillingsprocessen er på vej i en implementeringsfase og
egentlig drift.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
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Ingen

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Socialchefen for Social Service anbefaler over for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Status notatet af 31. juli 2011 på det specialiserede socialområde tages til efterretning
2. Orienteringen videresendes til Handicaprådet

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 17.
august 2011
Pkt. 1. Taget til efterretning.
Pkt. 2. Anbefalet.
Susan Stauersbøl (F) var fraværende.

Bilag:
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Nye muligheder til nye tider - status

Journal nr.:
016969-2008

Sag nr. 77

Status på visitationer samt tilgang og
afgang i sociale tilbud
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Lov om Social Service

Administrationen skal løbende orientere Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
om udviklingen på visitationsområdet, om ventelisten til de forskellige sociale
tilbud, samt om bevægelserne - tilgang og afgang - indenfor botilbud, aktivitets - og samværstilbud samt beskæftigelsestilbud.
Kommunalbestyrelsen skal efter Servicelovens §§ 103 - 108 stille de nødvendige tilbud til rådighed til personer under 65 år, som på grund af betydelig
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har
behov for dette.
Status på afgørelser truffet i Faglig Visitation i perioden 1. januar 2011 - 31.
juli 2011
Lovområde Tilbudstype
Antal visitaAntal personer på
tioner
venteliste
§ 103
Beskyttet beskæftigelse 5
§ 104
Aktivitets- og samværs- 7
tilbud
§ 107/ 85
Midlertidigt ophold/
13
1
pædagogisk støtte i
hjemmet
§ 108
Varigt ophold i botilbud 4
1
Visitationer i alt første halvår 2011
29
Bevægelse i brug af tilbud hen over året
Lovområde
Tilbudstype

§ 103
§ 104
§ 107/ 85
§ 108
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Beskyttet beskæftigelse
Aktivitets- og samværstilbud
Midlertidigt ophold/
pædagogisk støtte i hjemmet
Varigt ophold i botilbud

Antal sager
ultimo
2010
117
58
87

Antal sager
juli 2011
126
65
92

93

90

Som det fremgår af status på visitationer, så er ventelisten begrænset til to
personer.
Heraf har èn et specialiseret behov, og bor stadig hjemme hos forældrene. Èn
person venter på et tilbud enten til Parkvej 12 eller Skibbyhøj.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
Indstilling:

Ingen

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen.

Socialchefen for Social Service indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Orienteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 17.
august 2011
Taget til efterretning.
Susan Stauersbøl (F) var fraværende.
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Journal nr.:
015293-2011

Sag nr. 78

Tagudskiftning på det beskyttede
værksted på Højagergaard
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Frederikssund Kommune overtog 1. januar 2010 driftsansvaret for det tidligere
regionale tilbud "AKU-center Slangerup", bestående af Ejegodscentret og Højagergaard.
I forbindelse med forarbejdet til overtagelsen blev der gjort opmærksom på,
at visse bygninger på Højagergaard havde et bygningsmæssig vedligeholdelsesefterslæb som blandt andet betød, at der inden for en meget kort periode
ville være behov for at skifte taget på bygning 4.
Taget har adskillige utætheder og i forbindelse med den planlagte tagudskiftning foretages der samtidig efterisolering. Der er afsat midler til tagudskiftningen i budget 2011.
Kommunens byggeafdeling vil gerne have arbejdet udført i sensommeren for
at undgå flest mulige vejrgener og anmoder om at beløbet på anlægsbudgettet frigives.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
Indstilling:

Der søges meddelt anlægsbevilling på 1.350.000 kr. til tagudskiftning på højagergaard, finansieret af afsat rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr. 558001
Højagergaard - tagudskiftning i 2011.

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Socialchefen for Social Service indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd, at:
1. Der meddeles anlægsbevilling på kr. 1.350.000 til udskiftning af tag
på bygning 4 på Højagergaard, finansieret af afsat rådighedsbeløb på
anlægsprojekt nr. 558001 Højagergaard - tagudskiftning i 2011.
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Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 17.
august 2011
Anbefalet.
Susan Stauersbøl (F) var fraværende.
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Journal nr.:
020947-2010

Sag nr. 79

Praksisundersøgelse 2010 - § 100 merudgifter til voksne
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Servicelovens § 100.

Det følger af retssikkerhedslovens §79 a, at kommunalbestyrelsen skal behandle Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes praksis på et møde.
Ankestyrelsen skal endvidere henlede opmærksomheden på, at Ankestyrelsen
har besluttet, at kommunalbestyrelsen skal orientere styrelsen om kommunalbestyrelsens behandling, herunder om, hvilke foranstaltninger undersøgelsens
resultater har givet anledning til, jfr. retssikkerhedslovens § 79a stk. 2.
Den 1. december 2008 blev der gennemført en ændring af reglerne for, hvornår man er omfattet af personkredsen for bevilling af merudgifter efter Servicelovens § 100.
Formålet med den ny praksisundersøgelse har været at undersøge om kommunernes og nævnenes anvendelse af bestemmelsen lever op til intentionerne
i lovændringen. Ankestyrelsen har vurderet 17 kommuners og 5 sociale nævns
praksis på området. I undersøgelsen indgår 96 kommunale afgørelser og 29
afgørelser fra nævnene. Der er både vurderet sager, hvor der er truffet afgørelse om at være omfattet af personkredsen og sager, hvor der er givet afslag
på at være omfattet af personkredsen.
Frederikssund kommune har indsendt 8 sager til Ankestyrelsen, og i alle 8
sager er det vurderet, at afgørelsen er behandlet i overensstemmelse med
reglerne og praksis.
Ankestyrelsen vurderer, at kommunerne generelt er gode til at dokumentere
oplysningerne i sagerne ligesom der foretages gode helhedsvurderinger. Når
det drejer sig om lettere sager har kommunerne godt styr på lovgivning og
praksis, når de bevilger merudgifter til voksne. Når der er tale om mere komplekse sager, eksempelvis ved psykiske sygdomme, eller når en borger har
flere lidelser, har både kommuner og nævn vanskeligt ved at vurdere sagerne.
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På baggrund af undersøgelsen har Ankestyrelsen udsendt følgende anbefalinger til kommuner og nævn:
•

•

•

•
•

•

Kommuner og nævn skal sikre sig, at en sag ikke alene afgøres på
baggrund af en diagnose. De skal sikre sig, at de kommer omkring alle
de forhold, som har betydning for helbedsvurderingen.
Kommunerne skal anvende funktionsevnemetoden, for at sikre en korrekt helhedsvurdering. Nævnene skal påse, at funktionsevnemetoden
er anvendt af kommunerne.
Kommuner og nævn skal være opmærksomme på, at der skal foretages en helhedsvurdering, særligt i sager om psykisk funktionsnedsættelse. Sagerne kan ikke afgøres alene på baggrund af enkelte forhold,
fx om borgeren selv kan klare personlig hygiejne.
Kommuner og nævn skal være opmærksomme på, at der skal foretages en samlet vurdering ved flere lidelser.
Borgere med medicinske sygdomme skal vurderes uden medicin, hvis
ophør af medicinen ville medføre en umiddelbar risiko for en væsentlig
varig funktionsnedsættelse.
Begrundelserne for afgørelsen skal være let forståelige og samtidig indeholde sagens faktiske omstændigheder, lovgrundlag og elementerne i skønnet.

Følgende tiltag er tidligere foretaget for at forbedre indsatsen:
I Voksenafdelingen arbejder 2 sagsbehandlere med opgaverne vedrørende
merudgifter. Alle nye ansøgninger medtages på teammøde i afdelingen.
Praksisundersøgelser og alle praksisafgørelser bliver gennemgået på samme
møde. Medarbejderne har været på kursus i funktionsevnemetoden og er løbende kompetenceudviklet i forbindelse med lovændringer på området.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Ingen

Indstilling:

Socialchefen for Social Service anbefaler, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at:
1. Praksisundersøgelsen tages til efterretning, idet der ikke på baggrund
af resultatet er behov for yderligere tiltag til at forbedre indsatsen.

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 17.
august 2011
Anbefalet.
Susan Stauersbøl (F) var fraværende.

Bilag:
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bilag § 100 praksisundersøgelse

Journal nr.:
014427-2011

Sag nr. 80

Principper for takstdifferentiering på
de beskyttede værksteder
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Serviceloven § 103

Flere og flere køberkommuner efterspørger på de beskyttede værksteder (Højagergaard og Ejegod i Slangerup) et differentieret tilbud, hvor der kan købes
dage afpasset den enkelte borgeres samlede aktivitetsniveau, idet borgerne ud
over at gå på arbejde almindeligvis modtager andre tilbud hen over ugen (eksempelvis fritids- og klubtilbud).
Kommunalbestyrelsen skal efter Servicelovens § 103 tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan
benytte tilbud efter anden lovgivning.
Køberkommunernes ønske og mulighed for at kunne købe færre dage om
ugen til en lavere takst vil få indflydelse på takststrukturen. Det er administrationens anbefaling at man imødekommer købernes ønske for at Frederikssund
kommune også i fremtiden kan sælge pladser, der matcher kommunernes
behov. Såfremt kommunen ikke foretager denne tilpasning kan der være en
risiko for, at køberkommunerne mindre og mindre efterspørger tilbuddet på
Højagergaard og Ejegod.
Værkstederne på Højagergaard og Ejegod udbyder for tiden tilsammen 203
pladser incl. merindskrivning, men er reelt normeret til 178 pladser. En fuldtidsplads svarer til 4 dage om ugen for brugere i botilbud, idet brugerne forudsættes at have en hjemmedag om ugen. Bor brugerne hjemme er tilbudet 5
dage om ugen.
I forbindelse med udarbejdelse af budget 2012 skal administrationen foreslå
indført nogle principper for beregning af takster.
Takstrukturen indebærer en grundfinansiering og tillæg for hverdag i tilbuddet, der tager højde for det arbejde, der er knyttet til hver bruger uafhængigt
af det antal dage, som brugeren benytter tilbuddet:
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Andel af takst
Grundpris pr. bruger
20 %
2 dage/uge
40 % (20+20)
3 dage/uge
60 % (20+20+20)
4 dage/uge
80 % (20+20+20+20)
* 5 dage fortsat for hjemmeboende

Samlet takst for tilbud
60 %
80 %
100 %

Forslaget indebærer ikke væsentlig ændringer i de nuværende budgetforudsætninger, idet værkstederne på Højagergaard og Ejegod, udover de normerede fuldtidspladser, samtidig har haft en merindskrivning af borger. Det er
administrationens vurdering på baggrund af beregninger, at kommunen som
følge af den nuværende merindskrivning af borger samlet set fortsat kan opretholde den samme virksomhed som idag.
Administrationen vil løbende i 2012 følge med i efterspørgslen på det differentieret tilbud, der fremadrettet gives og foretage de nødvendige tilpasninger af
virksomheden, når kommunen har indhøstet erfaringer med køberkommunernes efterspørgsels mønster på den nye mulighed.
Konkret betyder takstdifferentiering i
2012 følgende:
Ejegod
Pris
2011
4-5 dage pr. 445 /162.425 437
dag/årligt
3 dage pr.
350
dag/årligt:
2 dage pr.
262
dag/årligt:
Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
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forhold til kommunernes betaling for

2012
/159.105

Højagergaard
2011
2012
445 /162.425 429 /156.585

/127.550

343 /125.195

/ 95.630

257 / 93.805

Ingen

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Socialchefen for Social Service indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Principperne for den foreslået takstdifferentiering anbefales og indgår i
budgetgrundlaget for 2012.
2. Sagen sendes til høring i handicaprådet og at høringssvaret indgår i de
kommende budgetforhandlinger.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 17.
august 2011
Pkt. 1. Anbefalet.
Pkt. 2. Anbefalet.
Susan Stauersbøl (F) var fraværende.
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Journal nr.:
014327-2011

Sag nr. 81

Frivilligt Socialt Arbejde - Prioriteringer for § 18 puljen 2012 og 2013
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Serviceloven § 18 Frivilligt Socialt Arbejde

Frivilligt socialt arbejde er en samlebetegnelse for frivillig indsats, frivillige
organisationer og for aktiviteter, som frivillige organisationer, foreninger og
grupper driver. Det kan foregå enten med frivillig arbejdskraft eller med lønnet
arbejdskraft, og det finder altovervejende sted inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Den overvejende del af medarbejderne er imidlertid
frivillige og ulønnede.
Frivilligt socialt arbejde kan bestå af personlig støtte, almen omsorg, opbygning af socialt netværk, fremme livskvalitet, aktiviteter m.v.
Udvalget vedtog for 2007-2011, at prioritere frivillige sociale aktiviteter, der
rettede sig mod følgende indsatsområder og målgrupper for tildeling af midler
via § 18-puljen:
•
•
•
•
•

Flygtninge og indvandrere
Aktiviteter på tværs af generationer
Sindslidende
Vanskeligt stillede børn og unge samt deres familier
Ældre

Af hensyn til ansøgningsfristen den 1. november d.å. skal der nu udpeges
indsatsområder og målgrupper gældende for 2012 og 2013.
I de vedtagne rammer for det frivillige sociale arbejde i Frederikssund Kommune, har udvalget besluttet at afholde et årligt dialogmøde med de frivillige
foreninger og organisationer. På dialogmødet drøftes bl.a. kriterierne for tildeling af § 18-støtte, evaluering af kriterierne og samarbejdet, gensidig information samt idé- og erfaringsudveksling m.v.
Det anbefales, at dialogmødet 2011 afholdes den 6. oktober, således at eventuelle spørgsmål vedr. ansøgning om § 18-støtte gældende for 2012 kan drøftes forud for ansøgningsfristen den 1. november d.å.
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Prioriteringerne og fokusområderne offentliggøres på kommunens hjemmeside
og i lokalaviserne med angivelse af ansøgningsfrist og kriterier.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
Indstilling:

Ingen

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Socialchefen for Social Service anbefaler over for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Der tages stilling til hvilke prioriteringer/fokusområder udvalget ønsker
at fremme for 2012 og 2013.
2. Den 6. oktober 2011 og den 4. oktober 2012 fastsættes som dato for
dialogmøderne i 2011 og 2012

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 17.
august 2011
Pkt. 1 og 2 tiltrådt.
Susan Stauersbøl (F) var fraværende.
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Journal nr.:
014086-2011

Sag nr. 82

Magtanvendelse - redegørelse for 2010
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Servicelovens §§ 124, 125, 126, 126a, 127, 128 og 129

Byrådet er forpligtet til at gennemgå de registrerede og indberettede magtanvendelser på voksenområdet, samt individuelt at følge op på disse.
Denne registrering og opfølgning foregår i Social Service (Dag- og døgnafdelingen), med en årlig indberetning om indgrebene til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget.
Overordnede principper for Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse:

Når det gælder de overordnede principper for magtanvendelse, er formålet
ifølge lov om socialservice § 124:
• Socialpædagogisk bistand, omsorg og pleje går altid forud for
magtanvendelse
• Den mindst indgribende foranstaltning går altid forud for den
mere indgribende
• Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som
muligt
• Der skal gøres forsøg på, at få det enkelte menneskes frivillige
medvirken til den nødvendige foranstaltning.
Indberetninger – magtanvendelser 2010:
Dag- og døgnafdelingen modtog i 2010 otte indberetninger om brug af magtanvendelse på voksenområdet. Alle er indberettet som § 126 akut fastholdelse
og føren. Til sammenligning har Dag- og døgnafdelingen modtaget seks indberetninger i 2009.
De indberettede magtanvendelser har ikke givet anledning til nogen form for
bekymring.
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Tiltag i 2010
Dag- og døgnafdelingen har afholdt to temadage om magtanvendelse, en på
handicapområdet og en på psykiatriområdet.
Begge dage blev afholdt med udefrakommende konsulent Gunvør Munch fra
SUS (Socialt Udviklingscenter).
Formålet med temadagene var, at personalet i Frederikssund Kommunes
driftstilbud fik redskaber til, at kunne håndterer de lovgivningsmæssige intentioner og derved øge forståelsen af, hvad en magtanvendelse egentlig er, og
ikke mindst for at sikre en fortsat værdig behandling af driftstilbuddenes beboere og brugere.
Forventet udvikling
Jf. ændringer i retssikkerhedsloven § 9, har Frederikssund Kommune hjemtaget 27 borgersager fra andre kommuner. Disse 27 borgere har tidligere fået
behandlet eventuelle magtanvendelsesindgreb i deres tidligere handleplanskommune. De 27 hjemtagne borgersager har alle en vis kompleksitet, hvorfor
det kan forventes at Frederikssund Kommune fremadrettet vil modtage flere
indberetninger om magtanvendelse.

Bevilling:
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
Indstilling:

Ingen
Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger til efterretningssagen.

Socialchefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:

1. Redegørelsen tages til efterretning og videresendes til Handicaprådet
til orientering.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 17.
august 2011
Taget til efterretning.
Susan Stauersbøl (F) var fraværende.
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Journal nr.:
032298-2010

Sag nr. 83

Det politiske årshjul 2010 - 2011 for
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Administrationen har revideret plan for kommende sager til politisk behandling
- Årshjul 2010 - 2011.

Bevilling:
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
Indstilling:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller til Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget, at:
1. Udvalget tager sagen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 17.
august 2011
Administrationen opfordres til at revidere årshjulet fra september 2011-2012.
Sagen genoptages den 7. september.
Susan Stauersbøl (F) var fraværende.

Bilag:
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Årshjul 2010-2011 - revideret version

Journal nr.:
034381-2010

Sag nr. 84

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

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 17.
august 2011
1) Invitationer til indvielse af botilbud på Vangedevej den 21/9 kl.12.30 blev
omdelt.
Susan Stauersbøl (F) var fraværende.

46 / 46

