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Sag nr. 79

Vedtægter for frivillighedssted

Journal nr.:

018894-2008

Lovgrundlag:

Servicelovens § 18

Sagsfremstilling:

Frivillighedsstedet oprettes efter Servicelovens § 18, der omhandler
kommunalbestyrelsens muligheder for at fastlægge rammer og
muligheder for det frivillige sociale arbejde lokalt.
Ud fra et politisk ønske og de overvejelser, der i et notat fra april 2009
har beskrevet formål, styring, opgaver og økonomien ved etablering af
et frivillighedssted, har administrationen arbejdet med udmøntningen
af dette.
Frivillighedsstedet får til huse i en del af rådhusets lokaler, som vender
ud mod Østergade, og som tidligere har huset kommunens
omstilling. Indgangen sker fra Østergade.
Formålet med frivillighedsstedet er at få et lokalt servicecenter for
frivilligt socialt arbejde, hvor de frivillige sociale foreninger,
patientforeninger og borgere kan mødes. Dets formål er at støtte,
inspirere, formidle og udvikle det frivillige arbejde lokalt.
En arbejdsgruppe med deltagelse af de frivillige foreninger og
administrationen har arbejdet med selve etableringen af
frivillighedsstedet.
Lokalerne er ved at blive renoveret, og arbejdsgruppen forventer, at
lokalerne vil kunne tages i brug primo december måned med en
officiel indvielse af stedet primo januar måned 2011.
Der er udarbejdet et udkast til vedtægter for frivillighedsstedet.
Vedtægterne har været til høring i arbejdsgruppen.
Frivillighedsstedet skal have en bestyrelse, som har det direkte ansvar
overfor Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, samt et brugerråd, der
skal stå for stedets daglige drift.
Administrationen har udarbejdet et udkast til vedtægter for
frivillighedsstedet, som fremover vil have en bestyrelse, med direkte
overordnet ansvar overfor Social, Ældre- og Sundhedsudvalget samt
et brugerråd, der står for stedets daglige drift. Vedtægterne har været
udsendt til arbejdsgruppen til kommentar.
Såfremt udvalget godkender udkastet til vedtægterne, vil valget af
medlemmer til bestyrelse og brugerråd foregå i forbindelse med det
årlige dialogmøde med de sociale organisationer og foreninger, som
afholdes i byrådssalen, torsdag den 7. oktober 2010 kl. 19-21.
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Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har økonomiske
konsekvenser.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler for Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget, at
1. Vedtægterne for frivillighedsstedet godkendes.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Indstilling godkendt med justering af vedtægter. Vedtægterne
evalueres efter 1 år.

Bilag:

vedtægter Frivillighedsstedet til godkendelse i udvalget
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Sag nr. 80

Sammenligning af voksne med særlige behov

Journal nr.:

000623-2010

Lovgrundlag:

Serviceloven §85 - §108

Sagsfremstilling:

Serviceloven omhandler kommunalbestyrelsens forpligtigelser på
forskellig vis, idet kommunen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte
samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der
har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller særlige sociale problemer.
I 2009 gennemførte Ballerup kommune en sammenligning blandt
kommunerne i Region Hovedstaden på udgifterne på området for
voksne med særlige behov. Undersøgelsen fik stor opbakning i
kommunerne, idet man fandt den meget brugbar, og der blev ytret
ønske om en gentagelse i 2010. Dette er sket, og resultaterne
præsenteres i medsendte bilag til dagsorden.
Undersøgelserne er foranlediget af den kraftige udgiftsstigning, der
har fundet sted efter at kommunerne i 2007 overtog det fulde ansvar
på det specialiserede socialområde.
Undersøgelsen er baseret på de endelige regnskabstal for året 2009.
Der er navnlig to faktorer, som har betydning for kommunernes
udgiftsniveau på området:
1. Antallet af modtagere
2. Den gennemsnitlige udgift pr. modtager
Resultatet af undersøgelsen viser i hovedtræk for Frederikssund
Kommune:
1. Frederikssund kommune er blandt de 29 kommuner i regionen,
der ligger på et gennemsnitlig udgiftsniveau på 5.766 kr. pr.
borger for de 18-64 årige. Det laveste udgiftsniveau ligger på
3.978 kr. pr. borger og det højeste udgiftsniveau er på 7.201
kr. pr. borger.
2. Frederikssund kommune er samtidig blandt de kommuner, der
har de færreste enhedsomkostninger for de borgere, der
modtager et konkret tilbud fra kommunen.
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Til undersøgelsen er der et vist forbehold for opgørelsen af antallet af
modtagere, idet der er en usikkerhed om tallene er tilstrækkelige
valide. Selvom Frederikssund kommune korrigerer for tallene af
antallet af modtagere, så ligger kommunen fortsat i den bedste ende
af kommuner med laveste enhedsomkostninger i levering af ydelser til
borgerne.
Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at denne benchmarking
undersøgelse ikke i sig selv kan tøjle kommunens udgifter, men
undersøgelsen kan skabe det nødvendige fokus på de udfordringer,
som den enkelte kommune står overfor.
Administrationen vil give udvalget en nærmere orientering på mødet.
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler overfor Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag:

Sammenligning af voksne med særlige behov regnskab 2009-tal _2_
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Sag nr. 81

Evaluering og status på Handicapplan og Psykiatriplan

Journal nr.:

015173-2010

Lovgrundlag:

Lov om Social Service
Lov om Specialundervisning for voksne
Lov om Særlig Tilrettelagt Uddannelse for unge med særlige behov

Sagsfremstilling:

Sagen genoptages, da udkastet til tilpasninger og ændringer til
strategi- og handleplanerne for henholdsvis handicap- og
psykiatriområdet har været til høring i handicaprådet.
Udvalget tog på maj mødet administrationens orientering til
efterretning, men ønskede samtidig at der skulle afholdes
dialogmøder med borgerne. Disse blev afholdt den 14. og 16. juni
2010.
Som oplæg til møderne var der på forhånd udarbejdet et statuspapir,
hvor der for hvert enkelt tema i planerne blev gjort rede for hvilke mål
der er opstillet, hvilke handlinger der er iværksat for at opfylde dem,
og hvad status på målopfyldelsen var i juni måned 2010, knapt et år
efter planernes vedtagelse.
Til begge møder var cirka 40 tilhørere mødt op, jævnt fordelt på
medarbejdere, brugere, pårørende og politikere. Der var fra såvel
politikerne som administrationen lagt op til en dialog og en parathed til
at lytte og deltage i en åben debat om hvordan det er gået.
Administrationen har efterfølgende i et notat samlet op på de mange
gode og konstruktive kommentar, der faldt på de to offentlige møder.
Af hensyn til den videre proces har administrationen kategoriseret
kommentarerne i følgende 3 anbefalinger til det politiske niveau:
1. Tilføjelser, som administrationen anbefaler indarbejdet som
justeringer til den nuværende psykiatriplan og handicapplan.
2. Nye forslag til handlingsaktiviteter, der for tiden ikke
indarbejdes i planerne, men som efter administrative
undersøgelser af konsekvenser politisk kan tilpasses
planerne. Nye handlingsaktiviteter vil indgå i den løbende
budgetproces og Social, Ældre- og
Sundhedsudvalget prioriterer, hvilke forslag, der skal nyde
fremme i den kommende periode for 2011-2013.
3. Kommentar/partsindlæg, der administrativt og politisk bør
indgå i den videre proces, idet der kan være tale om signaler af
værdi, som giver god mening for planerne. For tiden indgår
kommentarerne ikke som rettelser til planerne.
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Det udarbejdede notat fra borgermøderne skal således tjene det
formål, at der tages stilling til de relevante kommentar, der fremkom
på møderne og samtidig at der sker en kvittering tilbage til deltagerne
på det videre forløb.
Herudover har administrationen, dels på baggrund af statuspapiret for
de to planer, og dels ud fra de konstruktive kommentarer på
borgermøderne, udarbejdet et udkast til hvilke tilpasninger og
ændringer, der bør indarbejdes som fokuspunkter for
henholdsvis Handicapplanen og Psykiatriplanen i den resterende
periode 2011-2013.
Administrationens udkast til 1. års revidering skal danne grundlag for
den politiske afstemning og tilpasning af ændringer til strategi- og
handleplanerne på de to områder. Tilpasningerne til Handicapplanen
og Psykiatriplanen tager udgangspunkt i de syv temaer, som planerne
er bygget op om - det vil sige:
•
•
•
•
•
•
•

Indgang til kommunen
Opsøgende og forebyggende indsats
Integration og rummelighed
Uddannelse og beskæftigelse
Medarbejdere
Aktivitets-, samværs og støttetilbud
Boliger og fritidstilbud

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 6. oktober 2010:
Handicaprådet har på deres møde den 27.09.2010 behandlet udkastet
til tilpasning og ændringer for strategi - og handleplanerne for
handicap- og psykiatriområdet.
Handicaprådet kan tiltræde de administrative anbefalinger, som er
indeholdt i bilag 3A og bilag 3B dog med en bemærkning vedr. model
for frivillighedsarbejdet:
Handicaprådet kommenterer i deres høringssvar, at de, i forhold til
anbefalingerne, finder det påkrævet tidsmæssigt at opprioritere
iværksættelse af en model for frivillighedsarbejdet.
Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag til denne sag.
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har økonomiske
konsekvenser.

Side 8 af 16

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler overfor Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Udvalget tager stilling til de enkelte kommentarer fra
borgermøderne, herunder administrationens notat med de 3
anbefalinger til det politiske niveau
2. Drøfte administrationens udkast til 1 års revidering, herunder
forslag til tilpasninger og ændringer til strategi- og
handleplanerne for henholdsvis handicapområdet og
psykiatriområdet
3. Sagen sendes efter udvalgets møde den 18. august 2010 til
høring i Handicaprådet
4. Den endelige beslutning sker på udvalgets møde den 6.
oktober 2010
Ny indstilling den 6. oktober 2010:
Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler overfor Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Udvalget drøfter og træffer beslutning om anbefalingerne
vedrørende tilpasning og ændring af strategiplanerne for
handicap- og psykiatriområdet - herunder forholder sig til
handicaprådets høringssvar til anbefalingerne.
2. Udvalgets tiltrædelse til bilag 3A og 3B - om tilpasning og
ændringsforslag til strategi- og handleplanerne for handicapog psykiatriområdet.

Beslutninger:

Ad pkt. 1 Udvalget anbefaler at frivillighedsarbejdet igangsættes i
sidste halvår af 2012.
Ad pkt. 2 Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

Borgermøde handicap 06 2010 2 A
Borgermøde handicap 06 2010 anbefalinger 3 A
Borgermøde psykiatri 06 2010 2 B
Borgermøde psykiatri 06 2010 anbefalinger 3 B
Høringssvar fra DH Handicap- og psykiatriplan
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Sag nr. 82

Etablering af beklædning for medarbejderne i Ældre & Sundhed

Journal nr.:

026583-2010

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Sundhedsstyrelsen og Center for Forebyggelse har i 2010 udarbejdet
en vejledning om arbejdstøj inden for sundheds- og plejesektoren.
Formålet med vejledningen er at reducere forekomsten af infektioner
hos patienter / borgere og personale i sundheds- og plejesektoren,
ikke mindst på baggrund af stigende problem med multistente
stafhylococcus aureus (MRSE) og andre resistente
mikroorganismer. Det er ligeledes hensigten med vejledningen at sikre
et ensartet sundhedsfagligt grundlag for sundheds- og
plejepersonalets brug af arbejdstøj.
På baggrund af Sundhedsstyrelsens vejledning har Frederikssund
Kommune, sammen med flere andre nordsjællandske kommuner,
gennemført udbud af vaske- og lejeaftale for beklædning for
medarbejdere i Ældre og Sundhed. Det drejer sig om personalet i
hjemmeplejen, på plejecentrene, hjemmesygeplejen,
træningsenheden, køkkenerne og på aktivitetscentrene.
Frederikssund Kommuner har indgået kontrakt med De Forenede
Dampvaskerier. Kontrakten er gældende fra den 1. maj 2011 og
løber fem år, med mulighed for forlængelse i op til 12 måneder. Den
omfatter alle medarbejdere i Ældre- og Sundhed.
Hidtil har medarbejdere i den tidlige
Jægerspris kommune haft beklædning stillet til rådighed, og de øvrige
medarbejder har fået udbetalt beklædningsgodtgørelse og selv har
sørget for arbejdsbeklædning.
Driftsudgifterne til vaske/lejeaftalen betales løbende, og har ingen
budgetmæssig betydning, da medarbejderne ifølge overenskomsten
enten skal have beklædning stillet til rådighed, eller have udbetalt
beklædningsgodtgørelse.
I Ældre & Sundhed pågår der aktuelt et arbejde med bl.a. afklaring af
tøjsortimentet, og der organiseres således, at faciliteterne i de enkelte
områder er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets og
Sundhedsstyrelsens vejledning.

Bevilling:

Ingen
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Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi bemærker at sagen ikke har økonomiske konsekvenser.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler overfor Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget at:
1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Orienteringen taget til efterretning, men med beklagelse over
processen.
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Sag nr. 83

Åbning af Pedershave

Journal nr.:

026816-2010

Lovgrundlag:

Servicelovens §§ 83 og 86 og Sundhedslovens §§ 84 og 140,
Almenboligloven §§ 54 og 57

Sagsfremstilling:

Det nye omsorgscenter Pedershave tages i brug den 1. januar 2011.
På nuværende tidspunkt venter 22 borgere på en plads på centeret.
Heraf kommer seks borgere fra Lundevej 18D og fire borgere fra
andre kommuner, mens de resterende 12 borgere ikke på nuværende
tidspunkt har en plejebolig. Derudover er der i øjeblikket kontakt til
yderligere et par borgere, hvor en plejebolig kan være en sandsynlig
løsning set i forhold til deres nuværende plejebehov.
Med dette borgergrundlag kan man i første omgang tage et afsnit med
24 boliger i brug.
Ansættelse af medarbejdere vil i så fald kunne ske indenfor de
eksisterende budgetmæssige rammer.
I forbindelse med etableringen af Pedershave blev det besluttet, at der
ikke skulle være et produktionskøkken på omsorgscentret. I stedet er
Omsorgscentret Solgården blevet valgt som produktionskøkken for
Pedershave. Valget af Solgården hænger sammen med, at det med
den nuværende kapacitet og indretning af køkkenet på Solgården, vil
være muligt at producere mad til Pedershave uden yderligere
investeringer i ombygning af køkkenet.
På Pedershave vil der i forbindelsen med åbningen blive etableret
mulighed for genoptræning til borgere, der efter udskrivning fra
sygehus har et lægefagligt behov for genoptræning, og som har
modtaget en genoptræningsplan fra sygehuset. Genoptræning, som
tidligere har foregået på Lundebjerggård, flyttes således at
sundhedslovstræningen som udgangspunkt vil foregå på Pedershave
og Tolleruphøj i forbindelse med åbningen af Pedershave.
Samtidig med åbningen af Pedershave vil der blive iværksat
forskellige informationsaktiviteter. Der udarbejdes en folder, med
informationer om Pedershave. Derudover kan eventuelt arrangeres et
åbenthus-arrangement for interesserede borgere. Dette arrangement
foreslåes afholdt søndag den 19. december 2010 kl.13-17.

Bevilling:

Ingen
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Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi bemærker, at der med etablering af et afsnit med 24 boliger
vil der i 2011 være et huslejetab for 36 boliger, svarende til 2,880 mio.
kr.
Samlede driftsudgifter til personale etc. for et afnit med 24 boliger
skønnes til 13,1 mio. kr.
I alt er der budgetlagt med 14,8 mio. kr. i 2011 for Pedershave samt
boliger fra Lundevej.
Samlet er der manglende finansiering for 1,199 mio. kr. i 2011, hvilket
forventes finansieret inden for udvalgets ramme.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller overfor Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget at:
1. Der etableres et afsnit med 24 boliger pr. 1. januar 2011
2. Udvalget beslutter, hvorvidt der skal holdes åbent hus søndag
den 19. december 2010.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Ad pkt. 1 Indstillingen godkendt.
Ad pkt. 2 Udvalget godkender åbent hus arrangement søndag den 19.
december 2010. Udvalget ønsker en opgørelse over forbrug i
hjemmeplejen for borgere der flytter til Pedershave samt et notat vedr.
placeringen af produktionen af mad.
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Sag nr. 84

Mødekalender 2011

Journal nr.:

024385-2010

Lovgrundlag:

Styrelsesloven.

Sagsfremstilling:

Mødeplanen for 2011 forelægges hermed til udvalgenes godkendelse
af egne mødedatoer.
Forslaget er udarbejdet ud fra et princip om, at byrådsmøderne ligger
den sidste onsdag i måneden, økonomiudvalgets møde en uge før og
fagudvalgene holder møde 2 uger før økonimiudvalget. Princippet er
enkelte måneder modificeret som følge af helligdage, ferier,
budgetproces etc.
Følgende datoer foreslås i forhold til Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget:
12. januar
2. februar
2. marts
6. april
4. maj
1. juni
17. august
7. september
5. oktober
2. november
30. november

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller overfor Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Mødeplanen for 2011 godkendes.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Indstillingen godkendt.

Bilag:

kalender 2011 FORSLAG
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Sag nr. 85

Meddelelser

Journal nr.:

000220-2010

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

1. Der afholdes rejsegilde den 14. oktober på Vangedevej.
2. Den 7. oktober holdes der dialogmøde i byrådssalen med de
frivillige organisationer.
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Møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Onsdag den 06. oktober 2010. Mødet
sluttede kl. 10.20
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