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Sag nr. 6

Orientering om Social-, Ældre- og Sundhedsområdet

Journal nr.:

001407-2010

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Der gives en orientering om Social-, Ældre- og Sundhedsområdet af
socialudvalgsformand Tina Tving Stauning, direktør Jytte Therkildsen,
Ældre- og Sundhedschef Jette Søe samt socialchef Peer Huniche.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

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

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Taget til efterretning.
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Sag nr. 7

Sag vedrørende plejeboligerne på Lundevej 18 D

Journal nr.:

000153-2010

Lovgrundlag:

Lov om Almenboliger § 54

Sagsfremstilling:

De almene ældreboliger på Lundevej 18 D blev etableret i 2001 i et
samarbejde mellem daværende Frederikssund kommune
og Frederikssund Boligselskab. Der blev etableret 8 almene
ældreboliger målrettet til borgere med demenssygdom.
Boligerne er ejet af boligselskabet, og Frederikssund Kommune har
anvisningsret og -pligt til boligerne.
Stedet er organiseret under Omsorgscenteret Tolleruphøj. Den fysisk
afstand imellem stederne, gør det imidlertid nødvendigt
med selvstændige medarbejdergrupper henholdsvis på Tolleruphøj og
Lundevej 18 D. Der kan således ikke foregå en fleksibel udveksling af
medarbejderressourcer mellem grupperne i det daglige. Dette ses på
lønudgiften til faste medarbejdere, som er henholdsvis 28.385 kr. om
måneden pr. bolig på Tolleruphøj, og 40.000 kr. om måneden pr. bolig
på Lundevej 18D. Konkret er der 1 nattevagt til de 8 boliger på
Lundevej, hvor der på Tolleruphøj er 2 nattevagter til 52 boliger.
Lundevej 18D danner ramme for 8 dementramte borgere, hvoraf alle
er afhængige af personlig og praktisk hjælp. Boligerne er alle torumsboliger med tilhørende tidssvarende badeværelser, som lever op
til de krav, der er i lovgivningen. Udearealerne indeholder 2 små
haver, som ikke er egnede til dementramte. Derudover ligger
boligerne tæt på den trafikerede Lundevej, hvilket gør at beboerne
ikke har mulighed for at opholde sig ude uden opsyn. Dette giver
daglige konflikter mellem beboerne, som i stedet må opholde sig
inden døre på de sparsomme fælles arealer.
Fællesarealet indeholder køkken/alrum og en lille dagligstue, hvoraf
en del anvendes til kontor. Her færdes beboere og pårørende,
samtidig med at medarbejderne behandler fortrolige oplysninger eller
fører samtaler med andre myndighedspersoner. Overholdelse af
tavshedspligten er vanskeliggjort af forholdene. Der er ikke indrettet
kontorfaciliteter og der findes ikke et personalerum, hvor
medarbejderne kan trække sig tilbage og holde en reel pause på en 8
timers arbejdsdag.
Opbevaringspladsen på Lundevej 18D er mangelfuld. På den fælles
gang opbevares bl.a. snavset vasketøj samt madvogne og tøjstativ.
På baggrund af ovenstående vurderes det at Lundevej 18D, ikke
længere er egnet til at huse borgere med behov for plejebolig.
Medarbejderne blev på et møde d. 22. oktober 2009, orienteret om at
plejeboligerne på Lundevej 18D muligvis afvikles. Medarbejderne
støtter op om en afvikling af boligerne.
Ligeledes er beboere og pårørende på et møde den 5. januar 2010,
blevet informeret om at plejeboligerne muligvis afvikles. Der er fuld
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forståelse for planen og alle vil indgå i et samarbejde hvis planen skal
realiseres.
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse bemærker, at udgiften til drift af 8 pladser (dvs. til
løn o.lign.) udgør i størrelsesordenen 3,987 mio. kr. Udgifterne vil
indgå i den samlede kapacitetsplanlægning for plejeboligområdet.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Social-, Ældreog Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler
at:
1. De 8 plejeboliger på Lundevej 18D afvikles som plejeboliger
senest den 31.12.2010
2. Beboerne tilbydes anden bolig
3. Sagen sendes i høring i Ældrerådet

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Anbefales.
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Sag nr. 8

Flytning af værestedet Askely til nye lokaler 2010

Journal nr.:

025521-2009

Lovgrundlag:

Serviceloven

Sagsfremstilling:

Sagen er genoptaget efter høringsperiode i Handicaprådet.
Social Service har set på mulighederne for at skabe bedre rammer for
brugerne på værestedet Askely i Jægerspris og en bedre
sammenhæng i socialpsykiatriens arbejde med målgruppen.
Primo 2010 åbner kommunen et socialpsykiatrisk tilbud (boliger) på
Parkvej 12 og i denne forbindelse ønsker Social Service at flytte det
nuværende værested Askely fra Askevej til lokalerne på Parkvej 4 og
6. Fagligt og ledelsesmæssigt ser området flytningen med en stor
synergieffekt både for bruger og personalet kombineret med større og
bedre forhold i aktivitets- og værestedstilbudet lokalt i Jægerspris
området.
Social Service har gennemgået bygningerne med henblik på at få
udarbejdet et overslag på de istandsættelsesomkostninger, der vil
være forbundet med flytningen til Parkvej. Et håndværkeroverslag
viser en udgift på 400.000 kr. Heraf vedrører den største udgift
køkkenfunktionen, idet den skal opfylde de nødvendige krav, som
Levnedsmiddelkontrollen stiller til en madproduktion.
Flytningen af Askely til Parkvej 4 og 6 giver - ud over at samle
socialpsykiatriens aktiviteter på Parkvej - samtidig mulighed for at
bygningerne på et senere tidspunkt vil kunne bindes sammen med en
vinterhave - et ønske, der ikke her og nu kan realiseres.
Økonomien på de 400.000 kr. til flytningen vil kunne afholdes inden for
områdets budget.
Den socialpsykiatriske tilbudsvifte i Vest-området vil med de nye
lokaler få et løft, så de tilpasses de aktuelle behov og samtidig være
fremtidssikret.
Såvel borgerne som medarbejderne på Værestedet Askely har været
inddraget i processen i en positiv dialog.
Handicaprådet har på møde den 10. december 2009 behandlet
udvalgets henvendelse og udtaler følgende:
"Handicaprådet har ingen bemærkninger til oplægget og anbefaler, at
administrationen arbejder videre med flytningen."

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi og Analyse bemærker, at udgiften til flytningen vil kunne
finansieres inden for områdets budget.
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Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Social, Ældreog Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler
at:
1. Flytningen af Askely til Parkvej 4 og 6 iværksættes inden for
områdets egne økonomiske rammer.
2. Byrådet, som en konsekvens af flytningen, godkender
en korrektion af salgslisten over ejendomme, der kan
afhændes.

Beslutninger:

Udvalget godkender indstillingen.

Tidligere
beslutninger:

Social- og Ældreudvalget den 02-12-2009/14:00:30
Beslutning i Social- og Ældreudvalget, Onsdag den 02. december
2009
Udvalget godkender indstillingen, men sagen genoptages påny i
Social- og Ældreudvalget i januar måned 2010 efter høring i
Handicaprådet.
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Sag nr. 9

Sund By Netværk 2010 tiltrædelse

Journal nr.:

001533-2010

Lovgrundlag:

Sundhedsloven, lov nr. 546 af ´24. juni 2005, med ændringer af den
12. juni 2009

Sagsfremstilling:

Parterne omkring budgetaftalen 2010-2013 aftalte at Frederikssund
Kommune skal deltage i Sund By Netværket.
Sund By Netværkets mission er at styrke sammenhæng og udvikling i
folkesundhedsarbejdet til gavn for befolkningens sundhed. Sund By
Netværkets vision er at være et anerkendt nationalt forum for
samarbejde om udvikling, koordinering og implementering af det
lokale folkesundhedsarbejde.
I netværket indgår kommuner og regioner, som politisk har besluttet at
indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale
sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Det gøres ved at
medlemmerne arbejder sammen om at
• udvikle nye metoder, modeller og værktøjer
• implementere de udviklede modeller lokalt
• dele viden og erfaringer
• afholde kurser og konferencer.
Medlemmer af Sund By Netværket i Danmark forpligter sig til at leve
op til følgende
• politisk tilsagn til medlemskabet
• arbejde med borgerinddragelse
• udvikle en sundhedspolitik
• arbejde lokalt inden for mindst to af de temaer, som netværket
har prioriteret
• arbejde med evalueringer og kvalitetssikring både lokalt og i
netværket
• danne en lokal tværsektoriel styregruppe for arbejdet med
sundhedsfremme og forebyggelse
• udpege en lokal Sund By koordinator
• løbende indgå i netværkets tema- og arbejdsgrupper.
Medlemmerne betaler et kontingent for at deltage i samarbejdet, som
går til driften af netværkets sekretariat og aktiviteter i netværket.
Beløbets størrelse afhænger af indbyggertallet. For Frederikssund
Kommunes vedkommende er det årlige kontingent (ekskl. moms)
42.000 kr.
Derudover afholder det enkelte medlem selv udgifter til møder,
transport og evt. hotelophold i forbindelse med deltagelse. Møder i
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tema- og arbejdsgrupper holdes på skift hos medlemmerne.
Sund By Netværket afholder udgifter til plenummøder og årsmøder. Til
netværkets øvrige aktiviteter og projekter søges løbende midler fra
puljer og fonde primært i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
Bevilling:

Ingen, idet medlemskab dækkes inden for bevillingen '35
Sundhedsfremme og Forebyggelse' under funktion 04.62.88.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget & Analyse har ingen bemærkning.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Social-, Ældreog Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler
at:
1. Udvalget udpeger de to tema- og arbejdsgrupper som
kommunen skal indgå i.
2. Ansøgning om optagelse i Sund By Netværket godkendes på
de givne betingelser.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Udvalget godkender indstillingen og udpeger temaerne: Social ulighed
og sundhed samt Alkohol.

Bilag:

Tiltrædelsesdokument sund By netværk
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Sag nr. 10

Sundhedsaktiviteter 2010

Journal nr.:

001562-2010

Lovgrundlag:

Sundhedsloven, lov nr. 546 af 24.juni 2005, men ændringer af 12. juni
2008.

Sagsfremstilling:

Administrationen har med udgangspunkt i den vedtagne
Sundhedspolitik udarbejdet vedlagte aktivitetsoversigt og forslag til
nye sundhedsfremme - og forebyggelsesaktiviteter i 2010. Forslaget
hviler på Sundhedspolitikkens vision og værdier og er udarbejdet på
baggrund af foreliggende sundhedsprofiler, anbefalinger fra
Sundhedsstyrelsen og Kommunernes Landsforening (KL).
Indsatsområderne retter sig især mod at påvirke livsstilsfaktorerne
Kost, Rygning, Alkohol og Motion, da disse faktorer i dag udgør
årsagen til 50 % af indlæggelser på sygehusene, stigende mod 70 %
ifølge WHO.
Det er centralt for den forebyggende indsats i Frederikssund
Kommune, at den modvirker den sociale ulighed i sundhed, at den
baseres på dokumenteret viden, og at den understøtter nationale
kampagner.
En del af de foreslåede aktiviteter er en naturlig forsættelse af tidligere
besluttede aktiviteter. Det gælder for eksempel sundhedsbussen,
rygestop kursus for unge, patientuddannelse for kronisk syge, samt et
tværfagligt overvægtsprojekt (besluttet ultimo 2009).

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger, da udvalget
prioriterer aktiviteterne inden for eksisterende økonomiske ramme.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller overfor Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget at:
1. Drøfte og beslutte, hvilke aktiviteter der eventuelt yderligere
skal iværksættes i 2010.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Udvalget godkender sundhedsbussen, rygestopkursus for unge,
forebyggelse i forhold til alkohol, patientuddannelse samt medlemskab
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af Sund By Netværk. Der søges etableret et samarbejde omkring
sundskole projektet med Opvækst- og Uddannelse og
sundhedsaktiviteter for 2010 udsættes til en efterfølgende temadebat.
Bilag:

Sundhedspolitisk sekretariat Aktivitetsforslag for 2010
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Sag nr. 11

Sundhedsprofil 2010-2013

Journal nr.:

001560-2010

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Region Hovedstaden iværksætter 10. februar 2010 fornyet
udarbejdelse af sundhedsprofil for borgere i de 29 kommuner i
regionen.
Hensigten med sundhedsprofilen er at få et overblik over borgernes
sundhed samt at anvende dette overblik som et planlægningsredskab
for både region og kommunerne. Sundhedsprofilen bidrager med
detaljeret viden om voksne borgeres sundhed, sygelighed og
sundhedsadfærd. Den 10. februar udsendes spørgeskemaerne til en
ny undersøgelse blandt borgerne i regionen. Den nye sundhedsprofil
hedder "Hvordan har du det- 2010"?
Frederikssund kommune tog allerede i 2006 ínitiativ til at få belyst
borgernes sundhed og trivsel i en sundhedsprofil, og resultaterne fra
undersøgelsen dannede fundament for kommunens nuværende
sundhedspolitik.
Efterfølgende har Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i
2008 udarbejdet en regional/ kommunal sundhedsprofil for Region
Hovedstaden og de 29 kommuner. Den regionale sundhedsprofil er
baseret dels på spørgeskemadata, dels på oplysninger fra centrale
registre eller andre relevante databaser. Erfaringerne viser, at det er
en særlig udfordring af få en tilstrækkelig høj svarprocent.
I 2010 vil ca. 95.000 borgere i regionen blive bedt om at deltage i
undersøgelsen. For at sikre svar fra så mange som muligt sendes
spørgeskemaerne i forskellige versioner til 16-34 årige med
supplerende spørgsmål om seksuel sundhed og euforiserende stoffer,
og til 35+ årige med supplerende spørgsmål om behov for hjælp og
brug af forebyggelsestilbud.
Samtidig med udsendelsen af spørgeskemaerne gennemføres en
omfattende oplysnings- og informationskampagne i medierne for at
sikre en høj svarprocent. Herudover vil der også i den enkelte
kommune blive sat fokus på at sikre en høj svarprocent.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget & Analyse har ingen bemærkning.
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Indstilling:

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

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.
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Sag nr. 12

Optælling af brugere på de brugerstyrede aktivitetscentre

Journal nr.:

020670-2009

Lovgrundlag:

Lov om Social Service § 18

Sagsfremstilling:

Social og Ældreudvalget fremsatte på mødet den 19. august 2009,
ønske om at få opdateret antal brugere der benytter de seks
brugerstyrede centre i Frederikssund Kommune. Det drejer sig om
Lundebjerggård, Frederikssund Dagcenter, Tolleruphøj, Nyvej,
Mødestedet og Aktivitetshuset Kongshøj.
Der blev derfor igangsat en undersøgelse med registrering af daglig
fremmødte brugere på de enkelte centre i perioden 1.september 2009
til den 30. november 2009.
Opgørelse over antal brugere fremgår af vedhæftede bilag

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger, da sagen ikke har
økonomiske konsekvenser.

Indstilling:

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

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

Optælling af brugere på de brugerstyrede aktivitetscentre,sept-nov 09,
resultat
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Sag nr. 13

Tilskud til Frivilligt Socialt Arbejde 2010

Journal nr.:

023532-2009

Lovgrundlag:

Lov om social service § 18

Sagsfremstilling:

Efter lov om social service § 18 er det muligt for frivillige
organisationer at søge tilskud til aktiviteter, der sigter mod:
•
•
•

Forebyggelse af sociale problemers opstående
Styrkelse af det sociale netværk
Inddragelse af borgerne i løsningen af sociale problemer

Det er en forudsætning, for tildeling af støtte, at indsatsen/aktiviteten
foregår i eller tager udgangspunkt i Frederikssund kommune, ligesom
det er et krav, at den frivillige indsats skal være kernen i projektet.
Der kan ansøges 1 gang om året til puljen.
Social Service har vedr. 2010 modtaget 41 ansøgninger, hvori der i alt
ansøges om kr. 807.600. Administrationen har indstillet 22
ansøgninger med i alt kr. 387.500 til udbetaling efter de fastlagte
retningslinier. De fastlagte retningslinier for at søge midler efter § 18
er bilagt sagen.
På budgettet for 2010 er afsat kr. 581.100.
Udvalget har efter retningslinierne vedtaget at prioritere frivillige
sociale aktiviteter i 2009 og 2010 for særligt udsatte grupper, der i sit
indhold retter sig mod følgende indsatsområder:
•
•
•
•

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

Hovedreglen er, at tilskud ydes, hvor sigtet er hjælp til de mest udsatte
medborgere med et ringe netværk. Der gives ikke midler til aktiviteter,
der kan vurderes til at kunne være et tilbud efter Servicelovens § 79
med et aktiverende og forebyggende sigte til voksne/ældre, ligesom
der ej heller gives tilskud til kulturelle aktiviteter.
Udover den lokale tildeling af midler er kommunen også med i
en fælleskommunal pulje, som Gribskov kommune administrerer.
Frederikssund kommune har tidligere ydet 45.000 kr. til denne fælles
pulje svarende til 1 kr. pr. indbygger i kommunen. Ansøgningsfristen til
denne pulje er primo maj 2010 og puljen dækker ansøgninger på
frivilligt socialt arbejde, der går på tværs af kommunegrænserne.
Såfremt udvalget imødekommer administrationens indstilling, vil der af
det oprindelige budget for 2010 på kr. 581.100 være 193.600 kr.
tilbage i § 18 puljen.
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Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere kommentarer til sagen.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler Social-, Ældreog Sundhedsudvalget at:
•
•

Administrationens indstilling til fordeling af § 18 midler
godkendes (387.500 kr.)
Der ydes 45.000 kr. til den fælleskommunale pulje

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag:

Rammer FSA
Oversigt over ansøgere og administrationens indstillinger 2010
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Sag nr. 14

Legat for værdig trængende - forslag til vedtægt

Journal nr.:

011872-2008

Lovgrundlag:

Fondsloven

Sagsfremstilling:

Civilstyrelsen har fremsendt rettelser til forslag til vedtægt for
Frederikssund kommunes Fælleslegat for værdigt trængende.
Civilstyrelsen godkender vedtægten, men meddeler, at de ønsker at
vedtægten bl.a. skal indeholde de oprindelige fondes kapitalstørrelser
på sammenlægningstidspunktet.
Endvidere skal vedtægten indeholde oplysninger om antallet af
bestyrelsesmedlemmer samt oplysninger om, hvorledes disse
udpeges.
Jvf. fondslovens § 11 stk. 1, fremgår, at "En fond ledes af en
bestyrelse. Bestyrelsen må kun med fondsmyndighedens tilladelse
udgøres af mindre end 3 medlemmer, eller af en juridisk person eller
kollektiv enhed".
For så vidt angår kapitalstørrelserne er dette nu tilrettet i vedhæftede
forslag.
Da Fælleslegatet administreres af Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget, anbefaler forvaltningen, at Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget blandt deres medlemmer udpeger tre medlemmer
(herunder formand og næstformand) , samt en person fra
administrationen, der fungerer som sekretær.
Civilstyrelsen anmoder om, at der indsendes ny vedtægt
underskrevet af bestyrelsen.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger, da sagen ikke har
økonomiske konsekvenser.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler overfor Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget at:
1. Der udpeges en bestyrelse, som foreslået ovenfor, bestående
af:
Formanden for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
Næstformanden for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
Et udvalgsmedlem fra Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
En repræsentant fra administrationen.
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Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Udvalget godkender indstillingen. Som udvalgsmedlem fra Social.Ældre- og Sundhedsudvalget udpeges Susan Stauersbøl (F).

Bilag:

ny forslag til vedtægt - civilst. skrv. 15/12 09
Skrivelse af 15/12 09 Civilstyrelsen bemærkninger til forslag til
vedtægt
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Sag nr. 15

Forslag til fundats for mejerist Chresten Marius Olsen og Hustrus
mindelegat (fond)

Journal nr.:

009370-2009

Lovgrundlag:

Fondsloven

Sagsfremstilling:

Forvaltningen fremsender forslag til en fundats for Mejerist Chresten
Marius Olsen og Hustrus mindelegat, jf. Økonomiudvalgets beslutning
af 23. september 2009. Forslaget er udarbejdet på baggrund af
testamentet samt i henhold til fondslovens regler. Legatet oprettes
som et selvstændigt legat. Fundatsen indeholder oplysninger om
legatets navn, formål, bestyrelse, kapital samt regnskabsaflæggelse
og revision, jf. Fondsloven.
Forslaget har været fremsendt til gennemsyn hos advokaten, som er
udpeget som bobestyrer. Advokatens bemærkninger er indarbejdet i
forslaget.
Fundatsen skal efter Byrådets godkendelse indsendes til
Civilstyrelsen senest 3 måneder efter oprettelsen.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Social-, Ældreog Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler
at:
1. Forslaget til fundats anbefales og fremsendes til godkendelse i
Civilstyrelsen.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Udvalget godkender indstillingen.

Bilag:

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler
Forslag til fundats
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Sag nr. 16

Livskvalitet og Sundhed - vejen til en bedre ældrepleje

Journal nr.:

018932-2009

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

I efteråret 2007 igangsatte Ældreservice, med økonomisk støtte fra
Social- og Indenrigsministeriet, et 3-årig projekt med det formål, at
skabe attraktive arbejdspladser i Ældreområdet, udvikle fælles
værdier, kompetenceudvikling til områdelederne og medarbejdere
samt en bedre ældrepleje med en positiv synergieffekt.
Økonomi. Fra Social- og Indenrigsministeriets særlige ældrepulje er
der støttet med kr.1.562.765.
Den samlede kommunale udgift har været kr. 328.737. Den
kommunale udgift er finansieret af Ældreområdets uddannelsesmidler.
Målgrupper i projektet var ældre, pårørende, frivillige på
omsorgscentrene og medarbejdere.
Baseline og datamateriale blev ved projektets start, samlet via
kvalitative fokusgruppeinterview og kvantitative data via
spørgeskemaer. De kvalitative og kvantitative undersøgelser er
gentaget midtvejs og som afslutning af projektet.
Temaer i undersøgelserne var trivsel, livskvalitet, indflydelse,
overskud og samhørighed.
Af centrale aktiviteter i projektet kan nævnes idègenerering til
forbedring af arbejdsmiljøet og trivslen for de ældre,
kompetenceudvikling til områdelederne indenfor anerkendende
ledelse, uddannelse af ambassadører til at fastholde den positive
udvikling i organisationen og samarbejde med de frivillige på
omsorgscentrene.
Nogle af ideerne har været omsat til 4 pilotprojekter, løbende over 6
måneder, 2 i plejen med fokus på henholdsvis arbejdsmoral og på
sundhedssamtaler, individuelt og i grupper. De 2 sidste pilotprojekter
omhandlede styrkelse af aktiviteter på omsorgscentrene og styrkelse
af samarbejdet mellem de frivillige på omsorgscentrene og de ansatte.
Resultater. Der ses en klar tendens til at medarbejderne og
områdelederne i langt højere grad end i 2007, oplever anerkendelse,
indflydelse, arbejdsglæde og fælles værdigrundlag. I forhold til de
ældres trivsel og sundhed tilkendegives at denne er øget.
Der er en markant positiv udvikling i medarbejdernes overskud til de
ældre, og arbejdsmoralen er ændret i positiv retning.
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Der er genereret en lang række af gode ideer og indsatser, der med
fordel kan implementeres i organisationen.
Forankring og resultater. Projektets styregruppe har besluttet at
sikre forankring af projektets resultater i organisationen i form af en
kompetenceudviklingsmodel med en 2- årig cyklus, der sikre
kontinuerlig udvikling af medarbejderne i organisationen.
Det fortsatte projekt finansieres af Ældreområdets uddannelsesmidler.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget & Analyse har ingen bemærkning.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler Social-, Ældreog Sundhedsudvalget, at
1.

Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

Rapport evaluering
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Sag nr. 17

Klagerådet - Årsberetning 2009

Journal nr.:

007203-2009

Lovgrundlag:

Servicelovens § 166, stk. 2

Sagsfremstilling:

Ifølge Serviceloven skal Klagerådet udarbejde en årsberetning til
kommunalbestyrelsen, inden udgangen af 1. kvartal det efterfølgende
år.
Jf. Serviceloven kan en klage over en afgørelse omkring bevilling af
hjælp efter § 83 og § 84, først indbringes for De sociale Nævn, når
klagen har været behandlet af Klagerådet, jf. § 34, stk. 1, nr. 1, i Lov
om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Af årsberetningen fremgår, at der i 2009 har været behandlet 7
klagesager, fordelt med 5 sager som omfattede klage over
nedsættelse af rengøringshjælpen og 2 sager som omfattede klage
over nedsættelse af timer til aflastning. En af disse er blevet anket til
Statsforvaltningen.
Klagerne er efterfølgende behandlet i Social- og Ældreudvalget, som
har fastholdt den tildelte hjælp med baggrund i kvalitetsstandarden på
området.
Derudover har Klagerådet behandlet andre emner. De har bl.a. haft en
drøftelse af uformelle klager/klager som ikke sendes til kommunen
og fået en orientering om hvordan Visitationen arbejder.
Årsberetningen fremsendes til orientering for Ældrerådet.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger, da sagen ikke har
økonomiske konsekvenser.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller at Social-, at
Ældre- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet
anbefaler at:
1. Orienteringen tages til efterretning
2. Fremsendes til orientering for Ældrerådet.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Udvalget godkender indstillingen.

Bilag:

Årsberetning for 2009
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Sag nr. 18

Meddelelser

Journal nr.:

000220-2010

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

Følgende meddelelser blev nævnt:
1. National Alkoholkonference den 10. marts 2010 på Odense Rådhus
2. Orientering omkring hjertestarter
3. Der afholdes møde med Ældrerådet onsdag den 3. marts 2010 kl.
11-12
4. Spisehuset på Højagergaard (beskyttet beskæftigelse) indvies den
10. februar 2010 kl. 13.
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Møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Onsdag den 03. februar 2010. Mødet
sluttede kl. 11.40

_____________________________________
Kasper Andersen

_____________________________________
Anne-Lise Kuhre

_____________________________________
Lis Olsen

_____________________________________
Tina Tving Stauning

_____________________________________
Torben Petterson

_____________________________________
Susan Stauersbøl

_____________________________________
Anne-Mette Risgaard Schmidt
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