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FREDERIKSSUND KOMMUNE

U D S K R IF T
Det sociale udvalg

Den 17. februar 2003 kl. 18.30 - 22.00

i mødelokale 8

Mødedeltagere:

Lis Olsen, Tina Tving Stauning, Kurt Mikkelsen, Grethe
Olsen, Morten Skovgaard.
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Mødet slut:

kl. 22.00
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Orientering om nye regler om helbredstillæg og udbud i forbindelse med indgåelse
af prisaftaler
Sag nr. 11
Ændring i medfinansiering af Aktivitets- og Værestedet "Under Elmen"
Sag nr. 12
Forslag om ændring af udgivelse af pensionistbladet "Pensionisten stævner ud"
Sag nr. 13
Orienteringssager til udvalget
Sag nr. 14
Eventuelt.

Lukket møde
Sag nr. 15
Forslag til omorganisering af psykiatriområdet.
Sag nr. 16
Forslag til omorganisering af flygtningeområdet
Sag nr. 17
Personsag
Sag nr. 18
Afgørelser fra Det Sociale Nævn.

Sag nr. 9

Boligpolitik

Journal nr.:

01.02.03G01/3808

Lovgrundlag:

Planloven

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget har i sit møde den 27. januar 2003- sag
nr. 10 godkendt en projektbeskrivelse af en samlet
boligpolitik og s e n d e r. den til orientering i Det Sociale
Udvalg.
Temaet vil blive drøftet på Byrådets temadag d. 6. marts
2003.

Bevilling:

-
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Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:
Bilag:

1. Udskrift af sag nr. 10 på Økonomiudvalgets møde d.
27. januar 2003.
2. Projektbeskrivelse for udarbejdelse af en samlet
boligpolitik udarbejdet af Teknisk Forvaltning af 9.
januar 2003.

Indstilling:

Til udvalgets orientering.

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 17. februar 2003:
Orienteringen taget til efterretning

Sag nr. 10

Orientering nye regler om helbredstillæg og udbud i
forbindelse med indgåelse af prisaftaler.

Journal nr.:

16.16.10 022/3825

Lovgrundlag:

Lov om social pension

Sagsfremstilling:

Regeringen har vedtaget nye regler d. 17. december 2002
om helbredstillæg, således at de pensionister, som er
berettiget til helbredstillæg - ca. 900 personer, vil kunne
ansøge om tilskud til briller, tandproteser og fodpleje efter
fastsatte tilskudsregler.
Tilskudsandelen udgør 85% af regningen - restandelen på
15% kan søges som personligt tillæg, såfremt pensionistens
økonomiske forhold er ganske særlig vanskelige.
I lovgivningen åbnes mulighed for, at kommunen kan indgå
prisaftaler med leverandørerne af de ydelser, der er omfattet
af de nye regler: Tandlæger, kliniske tandteknikere,
laboratorietandteknikere, optikere, fodterapeuter og andre
fodbehandlere.
Kommunen skal have indgået disse prisaftaler inden den
31.3.2003.
Da briller er omfattet af vareindkøbsdirektivet, er prisaftaler
herom udbudspligtige efter EU-reglerne.
Indgåelse af prisaftaler vedrørende tandproteser og
fodbehandling er alene omfattet af tjenesteydelsesdirektivets
bilag IB kategori 25 artikel 14 og 16 samt EF-traktatens
generelle bestemmelserom ligebehandling,
gennemsigtighed og konkurrence.
Indkøbschefen har i samarbejde med forvaltningen
udarbejdet kravsspecifikationer, som er/bliver sendt til
interesserede tilbudsgivere.
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Tilbud skal være indkøbskontoret i hænde senest den
14.3.2003. Efterfølgende underskrives kontrakt, og herefter
skal Voksenafdelingen inden den 1.4.2003 refundere alle
ansøgninger/regninger fra pensionister, som har søgt om
tilskud efter den 1.1.2003 - efter de nye godkendte
takster/kontrakter.
Bevilling:

-

Økonomi og personale Der forventes øgede udgifter til helbredstillæg, væsentlig
mæssige
flere ansøgninger og derved øget administration.
konsekvenser:
I forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. april 2003 vil der
ske en opfølgning på konsekvenserne af den ny lovgivning.
Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller at udvalget tager orienteringen til
efterretning.

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 17. februar 2003:
Orienteringen taget til efterretning

Sag nr. 11

Ændring i medfinansiering af Aktivitets- og Værestedet
"Under Elmen".

Journal nr.:

16.15.05 P27/3413

Lovgrundlag:

Servicelovens §88 stk. 3 og Servicelovens § 131 d stk. 2.

Sagsfremstilling:

Vedrørende Aktivitets- og værestedet "Under Elmen" skal
driftsudgifterne i.flg. samarbejdsaftale mellem
Frederiksborg amt, Skibby og Frederikssund kommunes
(senest underskrevet november måned 1999) deles med
50% til amtskommunen og resten fordeles mellem
Frederikssund og Skibby kommuner i forhold til
indbyggerantallet pr. 1.1 .året før driftsåret.
Som følge af indførelse af grundtakstfinansiering for visse
sociale serviceydelser har Frederiksborg amt overfor
Frederikssund kommune gjort gældende, at Frederiksborg
amt ikke længere mener de er forpligtet til en 50%
medfinansierng,.
Frederikssund kommune har imidlertid ment, at aftalen
fortsat er gældende, idet det af samarbejdsaftalen fremgår
at denne tidligst kan opsiges efter 1.1.2002 og skal ske
med eet års varsel.
Frederikssund kommune har foreholdt Frederiksborg amt
denne problematik. På Frederiksborg amts psykiatriudvalgs
møde den 11. december besluttede man at afvise
Frederikssund kommunes anmodning om fortsat
medfinansiering af "Under Elmen"
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På baggrund af ovenstående beslutning har Skibby
kommunes skole-, social- og sundhedsudvalg på sit møde
den 17. december besluttet at opsige driftsaftalen pr. 31.
december 2002.
Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen for så vidt angår 2003, idet der ikke er budgetteret
med tilskud fra Frederiksborg amt.
Budget 2004 og overslagsårene skal justeres med en
mindreindtægt på kr. 376.110, svarende til Skibby
kommunes andel.
På grundlag af Skibby kommunes opsigelse af
samarbejdsaftalen, vil Frederikssund kommune sålede
være alene om at finansiere driftsudgifterne kr. 1.429.040
for "Under Elmen med virkning fra 1. januar 2004.

Bilag:

1. Frederiksborg amts psykiatriudvalgs sag af 11.
december 2002 vedrørende amtslig medfinansiering
af aktivitets- og værestedet "Under Elmen" i
Frederikssund
2. Opsigelse fra Skibby kommune af 19. december
2002.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller at orienteringen tages til efterretning
og sagen vil blive taget op i forbindelse med sagen
vedrørende omorganisering af psykiatriområdet.

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 17. februar 2002:
Taget til efterretning

Sag nr. 12

Forslag til ændring af udgivelse af pensionistbladet
"Pensionister stævner ud".

Journal nr.:

16.00.00 P21/3921

Lovgrundlag:

Ingen

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede i forbindelse med de fremsendte
besparelsesforslag at det skulle undersøges, hvorvidt
pensionistbladet "Pensionister stævner ud" kan udgives på
en billigere måde.
Forvaltningen har efterfølgende haft kontakt til Bjarne
Varberg, Frederikssund Avis, som tilbyder at producere
bladet på følgende vilkår:
• Bladet finansieres af annoncer, som tegnes og
administreres af Frederikssund Marketing, som
samtidig påtager sig ansvaret for, at der ikke indrykkes
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•

•

•

•
•

•

annoncer, der kan virke stødende og vildledende for
modtagergrupperne.
Lederen af Voksenafdelingen vil fortsat være redaktør
for bladet og den nedsatte redaktionskomite har fortsat
ansvaret for bladet læsestof.
Omkostninger til tegninger, omkostninger til
redaktionskomiteen samt portoudgiften fortsætter
uændret i Frederikssund kommunes regi. Selve
bladudgivelsen vil være gratis for kommunen.
Bladet vil blive produceret i A4 format i en kvalitet som
er lidt kraftigere end avispapir. For- og bagside vil
være farvet.
Produktionen tilbydes foreløbig i et år fra nu.
Aftalen videreføres automatisk for år 2004 og 2005,
hvis Frederikssund Marketing ønsker det, og hvis
Frederikssund kommune i øvrigt anser bladets
produktion som tilfredsstillende i henhold til aftalen.
Aftalen genforhandles senest i oktober/november
måned 2005.

Bjarne Varberg fremsender herudover følgende forslag til
Forsendelsesomkostningerne:

Forslag 1: Frederikssund kommune afholder de nødvendige
forsendelsesomkostninger i år 2003. Ved udgangen af året,
hvor vi ved, hvordan annonce-muligheden modtages af de
potentielle annoncører, tages denne del af omkostningerne
op til genforhandling med følgende muligheder:
A. Omkostningerne forbliver hos kommunen
B. Omkostningerne overføres fremover til Frederikssund
Marketing
C. Omkostningerne fordeles mellem parterne

Forslag 2:
Frederikssund Marketing afholder fra starten de nødvendige
forsendelsesomkostninger. I denne situation må de dog
forbeholde sig ret til at trække sig ud af arrangementet efter
2 udgivelser, hvis en tilstrækkelig annoncedækning ikke kan
opnås.
Redaktionsgruppen havde møde den 5.2.2003, hvor
ændring af bladet blev drøftet. Pensionisterne, som laver
alle indlæg til bladet, meldte klart ud, at såfremt bladet bliver
kommercielt, ønsker ingen af dem at fortsætte i
redaktionen, som herefter er uden frivillig arbejdskraft.
Bevilling:

Der er i budgettet afsat:
Social- og Sundhedsforvaltningen kr. 21.010,00
Udgifter til trykning og porto(skøn) kr. 160.000,00

Socialudvalget den 17. februar 2003

Side 7 af 8

betales via central konto.
Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:
Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller sagen til drøftelse i udvalget.

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 17. februar 2003:
Udvalget anbefaler at:
"Pensionisten stævner ud" fremover udgives 2 gange årligt i
nuværende form.
Et flertal i Udvalget fremsender forslaget til høring i
Ældrerådet.
Morten Skovgaard tager forbehold for anbefalingen.

Sag nr. 13

Orienteringssager til udvalget

Journal nr.:

16.00.00 A14

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Bevilling:

1. Orienterino fra udvalosformanden
1. Budoetopfølonina
Materiale vedlagt.
2. Nøoletal på aktiviteter
Materiale vedlagt.
3. Forvaltninoens årsvirke
Socialdirektøren orienterer om forvaltningens årsvirke,
herunder årsplan for Det Sociale Udvalg.
4. Flørinosvar fra Ældrerådet vedrørende
kvalitetsstandarder
Forvaltningen gennemgår høringssvaret fra
Ældrerådet.
Bilag vedlagt.
1. Fastsættelse af dato i marts måned for dialoamøde
med frivilliae oraanisationer
Ingen.

Økonomi og personale Ingen.
mæssige
konsekvenser:
Bilag:

Fremgår af de enkelte punkter.

Indstilling:

Til udvalgets orientering.

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 17. februar 2003:
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1. Der fremsendes afbud til Auskog-Høland, på grund af
den økonomiske situation i Frederikssund
2. Pkt. 2 + 3 + 4 + 5 taget til efterretning
3. Pkt. 6 fastsat til den 24. marts kl. 19.00

Sag nr. 14

Eventuelt

Journal nr.:

16.00.00 A14

Beslutninger:

Det Sociale udvalg den 17. februar 2003:
Intet

