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Dagsorden til S S SU

i skole-, social- og sundhedsudvalget den 27. januar 2004

Medlemmer:
Niels Jørgen Pedersen
Hanne Kyvsgaard
Birgit Bangshof Mortensen
Kristian Moberg
Jens Timm Jensen
Jens Brogaard Jensen
Annie Hansen

Afbud:

Fra administrationen:
Preben Kristensen
Kirsten Nørskov

Mødedato:

27. januar 2004

Mødetidspunkt:

kl. 08.00

Mødested:

I mødelokale 3

Mødets afslutning:

kl. 09.45

Bemærkninger:

Conni Haugbølle er tilstede ved pkt. 2.

Praktiske oplysninger:

Indholdsfortegnelse:
Optagelse til daapleie/daainstitutioner
Etablering af Ungdommens Uddannelsesvejledning
Projekt Sundhedsbutik
Ambulanceresponstider i Skibby kommune
Efterretningssager
Meddelelser fra formanden

1.
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Optagelse til daapleie/daainstitutioner
J. nr. SSSF 16.06
Til efterretning
Forvaltningen fremlægger optageliste pr. februar 2004 samt en særskilt opgørelse over
dagplejen.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 27. januar 2004 taget
ovennævnte til efterretning.

2.
Etablering af Ungdommens Uddannelsesvejledning
J. nr. SSSF 17.04
Afgøres af Byrådet
Skole-, social- og sundhedsudvalget er senest den 25. november 2003 blevet orienteret om
arbejdet med etablering af Ungdommens Uddannelsesvejledning.
Baggrund
Folketinget har den 10. april 2003 vedtaget "Forslag til lov om vejledning om valg af
uddannelse og erhverv" og i konsekvens heraf "Forslag til lov om ændring af forskellige love
på Undervisningsministeriets område (ændringer som følge af lov om vejledning om valg af
uddannelse og erhverv)" til ikrafttræden den 1. august 2004.
I Frederiksborg Amt er det blevet fastlagt, at der skal dannes 4 centre således:
1. Jægerspris, Frederikssund, Skibby, Slangerup, Ølstykke, Stenløse
2. Græsted-Gilleleje, Helsinge, Hillerød, Skævinge, Hundested, Frederiksværk
3. Fredensborg-Humlebæk, Helsingør, Karlebo
4. Allerød, Farum, Birkerød, Hørsholm.
En arbejdsgruppe med repræsentanter for Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Slangerup,
Ølstykke og Stenløse kommuner har udarbejdet et konkret forslag til styrelsesvedtægt for et
fremtidigt kommunalt fællesskab i henhold til styrelseslovens §60.
Det betyder, at centret, UU-Vest, oprettes med en selvstændig styrelse, der får kompetence
til at varetage de seks kommuners anliggender pr. 1. august 2004. Dog således at lederen
kan ansættes pr. 1. juni 2004.
Styrelsesvedtægten er godkendt af Tilsynsrådet i skrivelse af 8. december 2003 under
forudsætning af, at Byrådene i de 6 kommuner godkender samarbejdet.
UU-Vest
Arbejdsgruppen foreslår, at Frederikssund kommune bliver koordinator- og driftskommune
med udgangspunkt i det nuværende Børn- og ungecenter på Frederikssund Ungdomsskole.
Ledelse af samarbejdet foreslås udmøntet med en styregruppe bestående af cheferne for
skoleområdet fra de 6 kommuner og lederen af UU-Vest.
UU-Vest etableres med sekretariat og et antal vejledere i kombinationsansættelse i
folkeskolerne. Vejlederne ansættes i et omfang svarende til 12 fuldtidsstillinger med
minimum 50% vejledning.
Der er i de øvrige kommuner pt. ansat konsulenter på vejledningsområdet. Disse stillinger
søges nedlagt og personerne overført til UU. Skibby Kommune har en koordinerende
vejleder. Denne resurse indgår i det videre arbejde. Skibby Kommunes resurser pt. til
vejledning, ungdomsvejledning og koordinering udgørea. 1 stilling.
UU-Vest får ansvaret for skolevejledningen, ungdomsvejledningen, vejledning af elever med
særligt behov, EGU, kuratorer, samarbejdet med socialforvaltningen m.v. Det er dog
væsentligt, at vejledningen fastholdes ud fra et nærhedsprincip og i øvrigt i et tæt
samarbejde mellem de instanser, som har fokus på vejledning af de unge og hvor uddannelse
kommer i centrum.
Fortsættes...
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2. fortsat
Vejledningsreformen flytter ansvaret for den del af vejledningsindsatsen, som er
overgangsvejledning, fra uddannelsesinstitutionerne til ungdommens uddannelsesvejledning.
Opgaven omfatter overgangsvejledning mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne.
Som noget nyt får kommunerne også ansvaret for vejledning af de 19-25-årige - en opgave,
der ikke hidtil er blevet løftet noget sted.
Økonomi
Resurserne baseres på det afsatte budget 2003 for vejledning i de enkelte kommuner
med de relevante fremskrivninger af budget 2004. Dertil kommer refusioner fra staten. I
den forbindelse er det vigtigt, at bloktilskuddet øremærkes hertil. I forbindelse med
vejledningsreformen er Skibby Kommunes bloktilskud hævet med 22.800 kr. i 2004 og
58.800 kr. i 2005 og følgende år. Stigningen skyldes flytningen af ansvaret for
overgangsvejledning samt vejledningen af de 19 -25-årige
Den økonomiske del af aftalen baseres i øvrigt på antallet af 13 - 25-årige pr. 1. januar hver
år. I henhold til dette bidrager kommunerne til fællesudgifterne.
Udgangspunktet er desuden, at hver enkelt kommune selv afgør niveauet for vejledning.
Det indstilles.
At udkast til styrelsesvedtægt anbefales over for Byrådet.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 27. januar 2004 udkastet
til styrelsesvedtægten.
Dog finder udvalget at det er uhensigtsmæssigt med starttidspunktet inden man kender de
nye kommunegrænser.

3.
Projekt Sundhedsbutik
J. nr. SSSF 16.00.00
Til efterretning.
Ældreservice fremsender evaluering på Projekt Sundhedsbutik. I august 2003 blev den gamle
guldsmed Jørgens ure omdannet til ungdomscafé under SSP og ungdomsskolen.
Ungdomscaféen benytter butikken få aftner om ugen.
Ældreservice har siden regeringen offentliggjorde sin sundhedsplan 2002, arbejdet med nogle
af anbefalingerne, herunder tanken om Sundhedscentre.
Som en forløber for et sundhedscenter igangsatte Ældreservice et 7 mdr.'s pilotprojekt
kaldet projekt sundhedsbutik. Ældreservice fik mulighed for at låne ungdomscaféens lokaler i
dagtiden 2 gange ugt.
Formålet med pilotprojektet er:
Forebyggelse på gadeplan ved
• At afdække efterspørgsel af sundhedsydelser hos borgerne i kommunen
• At tilbyde råd og vejledning i sundhedsspørgsmål med hensyn til forebyggelse af
sundhedssvigt.
Butikken har holdt åben mandag kl. 10-12 og fredag kl. 13-15.
Midtvejsevaluering:
Sundhedsbutikken har nu været åben fra 12.9.03 , 2 timer x 2 ugentligt svarende til i alt
( off. tal ) 33 dage, 66 timer, ( reg.tal ) 25 dage, 50 timer.
Henv. mandage kl.13-15 : 8
Henv. fredage kl. 10-12 : 9
Kønsfordeling : 10 kvinder
7 mænd.
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Sundhedsbutikken er et nyt tilbud i kommunen, og borgerne skal have tid til at vænne sig til
d e t ; dels blive bekendt med tilbuddet og dels turde benytte sig af det.
I byen er hørt, at borgerne synes det er et rigtigt godt tilbud, som man vil benytte sig af ved
behov.
Med den centrale placering butikken har, er der mange der kommer forbi i forbindelse med
indkøb, og mange stopper også op og studerer opslagene udenfor, men ikke ret mange (17)
har indtil nu vovet sig ind i butikken.
I den forbindelse er placeringen af butikken måske lidt problematisk. Mange mennesker har
ikke lyst til at skilte med at de har brug for hjælp / vejledning, og kan måske let komme til
at føle sig som fisk i et akvarium med de store, åbne vinduer ud til det ret befærdede fortov.
Det statistiske materiale er meget spinkelt, men viser dog at der har været en ligelig
fordeling af formiddags- og eftermiddagsbesøg, en lille overvægt af kvinder i forhold til
mænd og en jævn aldersspredning dog med en vis overvægt af de 70-80 årige.
Pr. 1. februar 04 vil åbningstiden forsøgsvis blive skåret ned til l 1/2 time 1 x ugentligt :
tirsdage kl. 14 -15.30 og butikken vil kun være bemandet med sygeplejersker, idet det
vurderes at der er brug for generalister frem for specialister.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 27. januar 2004 taget
ovennævnte til efterretning.
4.
Ambulanceresponstider i Skibby kommune
SSSF 16.00.40
Til efterretning
Kommunen fremsendte skrivelse den 3. november 2003, på baggrund af oversigter over
ambulanceresponstider for 1. og 2. kvartal af 2003, som udvalget behandlede i sit møde den
28. oktober 2003.
Udvalget ønskede en nærmere redegørelse omkring de lange responstider, herunder hvilke
tidspunkter på døgnet disse kørsler havde fundet sted, evt. trafiktætheden på vejen eller
andet.
Endvidere ønskes oplyst, hvorvidt responstiderne kunne nedbringes, hvis der var rekvireret
ambulance fra Kirke Hyllinge.
Frederiksborg amt, Sundhedsvæsenet har den 15. december 2003 fremsendt redegørelse fra
Falck.
Samtidig konkluderes,
• at den gennemsnitlige responstid for akutambulancer i første halvår 2003 har været
på 14 minutter.
• At den gennemsnitlige responstid for første vogn på stedet (akutbil eller ambulance)
var i første halvår 2003 på 12,4 minutter.
Hovedparten af ambulancekørsler med over 15 minutter responstid har været i dagtiden. I
gennemsnit har der, ved alle ambulancekørsler over 15 minutter, været en akutbil til stede i
66,7% af tilfældene.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 27. januar 2004 taget
ovennævnte til efterretning. Der rettes fornyet henvendelse, evt. i samarbejde med
Jægerspris, med henblik på nærmere oplysninger omkring responstiderne - tidspunkter og
områder, samt dato for aftale omkring brug af ambulance fra Kirke Hyllinge.

5.
Efterretningssager
a.
Tandlægevagtordningen i Frederiksborg amt fremsender endeligt regnskab (årsrapport) for
2002, godkendt og underskrevet af bestyrelsen.
Derudover fremsendes beretning (årsrapport for årene 2001 og 2002.
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Rapporterne beror i sagen,
b.
Ældre- og handicaprådet fremsender referat fra møde den 6. januar 2004.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 27. januar 2004 taget
ovennævnte til efterretning.

6.
Meddelelser fra formanden
a.
Det er Skole-, social- og sundhedsudvalget skal forestå det dialogbaseret tilsyn på
plejehjemmet. Det faglige tilsyn forventes afholdt snarest. Det forslås derfor, at det
dialogbaseret tilsyn lægges efter sommerferien. Tilsynet skal ligge enten formiddag evt. fra
kl. 10.00 eller kl. 10.30 eller om eftermiddagen efter kl. 14.30, da beboerne sover i
tidsrummet 12.00 - 14.30.
b.
Jette Søe starter 4. februar 2004.
c.
Værestedet er flyttet til Skuldelevvej fra Saltsøvej. Man har været nød til at ændre
toiletforholdene på Saltsøvej, efter udflytningen, da der skal indrettes en lejlighed.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 27. januar 2004 taget
ovennævnte til efterretning.

