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FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Social- og
Sundhedsudvalgets møde
den 11. juni 2018

-----

Lundebjerggård, Lundebjergvej 48, Frederikssund kl. 08.15

Referat

aq

Godkendelse af dagsorden

Beslutning
Godkendt.

50 Meddelelser

Sagsfremstilling
• Kommende arrangementer indenfor udvalgets område
• Dagsorden for udvalgets dialogmøde med de brugerstyrede centre er vedlagt som bilag.
• Der er planlagt indvielse på Mødestedet Parkvej 2 den 10. august - invitation omdeles på mødet.
• Opfølgning på dialogmøder om sundhedsaftalen (materiale fra dialogmøde den 8. maj i Hørsholm
vedlægges til orientering)
• Dialogmøde med Handicaprådet og bruger- og pårørenderådene om budgetforslag 2019 den 3.
september 2018 kl. 17 -19.
• Budgetforslag om tandregulering udgår af handlingskatalog.
• Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet og bruger-/ pårørenderådene
vedr. drøftelse af ønsker til handicappolitik, herunder input til vision, indsatsområder og
målsætninger den 28. juni 2018 kl. 15-17.
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Beslutning
Taget til efterretning. Udvalget ønsker procesplan for udvikling af en tværgående
sundhedsuge fra 2020 udarbejdet. Jesper Wittenburg (A) orienterede om projekt
om HandiLeg, der er finansieret af Trygfonden. HandiLeg er et tilbud under
Gerlevlegepark. Deltagelse de første seks gange er finansieret af projektet, men
videre deltagelse skal der findes en finansiering til. Administrationen undersøger
muligheder for evt. deltagelse i projektet.
• Hospitalsplan præsentation klvnaemøde 8. mai 2018
• Præsentation til politisk klvnaedialoamøde om SAa d. 8. mai 2018 i Hørsholm.pdf
• Dialoamøde med de bruaerstvrede centre oa Social oa Sundhedsudvalaet.docx
• Saasliste Social- oa Sundhedsudvalget 2018 Bilag til Social- oa
Sundhedsudvalgets møde n. juni 2018
SI

Status på de bruaerstyrede centre

Sagsfremstilling
Med denne sag forelægges Social- og Sundhedsudvalget en status for de
brugerstyrede centre. Sagen tjener desuden som oplæg til Social- og
Sundhedsudvalgets dialogmøde den n. juni 2018 med repræsentanter fra
brugerrådene.

Baggrund
Frederikssund Kommune har fire brugerstyrede centre beliggende på fem
matrikler. De brugerstyrede centre yder en stor forebyggende indsats for borgere
fra 60 år og opefter. Centrene giver borgerne i målgruppen mulighed for at indgå i
fællesskaber, holde sig i gang og dyrke forskellige interesser. Centrene drives
fortrinsvis af frivillige, som lægger mange ressourcer i drift, ledelse og
gennemførsel af diverse aktiviteter og arrangementer.
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Fælles for de brugerstyrede centre er, at de
• benyttes af borgere, der er over 60 år eller modtager førtidspension eller efterløn, og at de er åbne
for alle i målgruppen, som kan klare sig selv
• har brugervalgte centerråd, som varetager ledelse af centrene samt organisering af de frivillige
indsatser
• administrerer en hjemmeside med information om centrene og deres aktiviteter. Derudover
udarbejder de medlemsblade, aktivitetsoversigter, invitationer til arrangementer mv.
• tilbyder en række aktiviteter og arrangementer og at alle centre er velbesøgte
• modtager økonomiske støtte fra Frederikssund Kommune og at de derfor aflægger årsregnskab.

Med budgetaftalen fra oktober 2015 blev det besluttet at gennemføre en analyse
af de brugerstyrede centre med henblik på at finde en samlet årlig besparelse på
250.000 ler. på centrene med virkning fra 2017. Med budgetaftalen 2017-2020 blev
besparelsen rullet tilbage. Analysen af de brugerstyrede centre blev forelagt for
Velfærdsudvalget i august 2016. Velfærdsudvalget vedtog efterfølgende på mødet
i december 2016 en række justeringer og tilpasninger af de brugerstyrede centre.

Velfærdsudvalget besluttede at:
• Sammenlægge brugerråd for Tolleruphøj og Lundebjerggård.
• Flytte aktiviteter fra Mødestedet Vinkelvej til lokaler på De Tre Ege.
• Tilpasse centrenes ressourcer og vilkår, herunder give centrene ansvar for eget budget og sikre
momskompensation.
• Afdække muligheder for fysiske aktiviteter på centrene.

Neden for følger en aktuel status for hvert enkelt center.

Ældrecenteret Nyvej i Skibby
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Ældrecenteret deler hus og lokaler med øvrige frivillige foreninger og
ungdomsskolen på Nyvej. Lokalerne bookes for en sæson af gangen efter "først til
mølle" princippet. Centerrådets fællesrum, køkken og kontor er primært
forbeholdt Ældrecenteret. Ældrecenteret benytter sig desuden af hallens lokaler
og produktionsskolen ved større arrangementer og til gymnastik.

Der blev i forbindelse med analysen i 2016 etableret en aftale med Teknisk Service,
så brugerrådet 10-12 gange årligt får hjælp til opsætning af borde og stole ved
større arrangementer i salen. Samarbejdet fungerer godt til stor glæde for
brugerne og foreningen.

Mødestedet Parkvej 2 i Jægerspris (erstatter Mødestedet Vinkelvej)
Mødestedet huser ca. 14 foreninger. Brugerrådet koordinerer lån af lokaler og
arrangerer få fællesarrangementer.

Som en del af "bedre brug af fælles faciliteter" flytter Mødestedet Vinkelvej til
lokaler på De Tre Ege. Administrationen har haft et tæt samarbejde med
brugerrådet Vinkelvej, og flytningen sker i juni 2018, så lokalerne står klar til brug
primo august. Der udarbejdes en samarbejdsaftale i forbindelse med indflytningen
mellem Omsorgscenteret De Tre Ege og brugerrådet Vinkelvej. Administrationen
hjælper med flytningen i forhold til det praktiske, herunder flytning af
foreningernes skabe, inventar m.m. Indvielsen på Mødestedet Parkvej 2 er
planlagt til den 10. august.

Aktivitetshuset Kongshøj i Slangerup
Aktivitetshuset Kongshøj er en selvejende institution, som holder til i selvstændig
ejendom og har driftsoverenskomst med kommunen. Aktivitetshuset Kongshøj
arrangerer en lang række aktiviteter og lægger også hus til arrangementer, som
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Slangerups Seniorer og Ældresagen står for. Aktivitetshuset har ansat en
aktivitetsmedarbejder, og derudover benyttes mange frivillige instruktører på
samme vis som på de øvrige centre.

Aktivitetscenter Tolleruphøj og Lundebjerggård
Sammenlægningen afdriften af Tolleruphøj og Lundebjerggård er gennemført, og
der er etableret et fælles centerråd, som har fået nye fælles vedtægter. Derudover
er der etableret to lokale brugerråd.

• Brugerrådet Tolleruphøj holder til på omsorgscenteret Tolleruphøj. Brugerrådet har eget kontor med
mødefaciliteter og kan derudover låne fælleslokaler på omsorgscenteret. Brugerrådet arrangerer en
del større musikarrangementer, som alle er velbesøgte. Tolleruphøjs beboere og pårørende har
mulighed for at deltage i centerets arrangementer.

• Aktivitetscenteret Lundebjerggård ligger i en selvstændig ejendom. Centeret har åbent i det omfang,
hvor der er en centervagt til stede til at hjælpe med praktiske opgaver og til at bistå brugerne med
hjælp og vejledning. Derudover kan der afholdes arrangementer uden for centerets åbningstid.
Lokalerne kan anvendes af frivillige foreninger efter aftale med Brugerrådet. På Lundebjerggård er
tilknyttet en cafe, som administreres af kostfagligt personale tilknyttet Omsorgscenteret Tolleruphøj.

Centerrådet har afholdt en fælles udflugt i august 2017. Derudover afholdes få
fælles arrangementer og større arrangementer koordineres, så de ikke planlægges
de samme dage. Som noget særligt arrangerer centrene billardturneringer på
tværs. Begge centre udarbejder nyhedsblade med oplysning om hinandens
arrangementer. Centrenes brugerråd har lagt mange kræfter i arbejdet omkring
at sammenlægge de to centre. Administrationen har stor ros til det arbejde, som
de frivillige har bidraget med i forbindelse med sammenlægningen.

Tilpasning af centrenes ressourcer og vilkår
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Centrene modtager kommunalt tilskud i henhold til jr 79 i Lov om Social Service,
som giver kommunalbestyrelsen mulighed for at iværksætte eller give tilskud til
generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Aktivitetshuset Kongshøj
er endvidere etableret som selvejende institution.

Centrenes tilskud går til at afholde aktiviteter og arrangementer. Udgifter til
vedligeholdelse af bygninger og udenomsarealer afholdes af et centralt budget i
Frederikssund Kommune undtagen Aktivitetshuset Kongshøj, som selv afholder
udgifter hertil, da der er tale om en selvejende institution med driftsoverenskomst.

Siden Velfærdsudvalgets behandling af sagen i december 2016 er følgende tiltag
gennemført:
• Centrenes budget er tilpasset. De har alle et selvstændigt budget, som de selv har ansvaret for, og
har modtaget en regnskabsskabelon som støtte til budgetstyring og til udarbejdelse afårsregnskab
• Kongshøj modtager hjælp til regningsbetaling fra kommunens økonomiafdeling
• Centrene Tolleruphøj og Lundebjerggård har fået momsfritagelse

Fysisk aktivitet på centrene
Centrene har på forskellig vis indrettet sig med tilbud til træning for brugerne:
• På Lundebjerggård har de indrettet et fitnessrum, som er velbesøgt med ca. 400 brugere om ugen
• På Tolleruphøj er et samarbejde omkring indretning af et fælles træningsrum påbegyndt med
centrets ledelse. Træningsheden har nogle træningsredskaber, som de har ladet stå, da enheden
fraflyttede Tolleruphøj, som vurderes kan anvendes til formålet.
• Kongshøj benytter sig af hallens faciliteter til træning og af tilbud i svømmehallen.
• Nyvej benytter hallen til gymnastik og dans og har etableret en petanquebane. Brugerrådet har
henvendt sig til Kommunale Ejendomme med et ønske om at badeforholdene i hallen renoveres.
Badefaciliteterne er af ældre dato, og i dag er der ikke mulighed for at adskille mænd og kvinder.
• Flere centre har endvidere tilbud om stavgang m.m. som ikke kræver et fitnessrum
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Lundebjerggård har desuden etableret et samarbejde med Træningsenheden,
hvor en terapeut en gang om måneden instruerer brugerne til
træningsfaciliteterne. Træningsenheden går gerne i dialog med de øvrige
brugerstyrede centre om tilsvarende ønsker.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
sendes til udvalgets medlemmer snarest muligt.

Høringssvar Handicaprådet:
Sagen tages til efterretning.

Høringssvar Ældrerådet:
Status på de brugerstyrede aktivitetscentre viser, at de udgør en stor forbyggende
indsats for borgere over 60 år. Det betyder, at kommunen for ganske få penge,
med hjælp fra frivillige, kan modvirke ensomhed, - holde borgere fysisk i gang,
samt give dem mulighed for at dyrke forskellige interesser.
Ældrerådet anbefaler, at kommunen tilbyder de nødvendige ressourcer, og ikke
beslutter forvaltningens forslag til besparelser på området, således at de
brugerstyrede Centre kan fortsætte det gode arbejde. Indsatsen på de
brugerstyrede centre har stor betydning for at holde de ældre i gang både fysisk
og psykisk.

Økonomi
Sagen er til efterretning og haringen bevillingsmæssige konsekvenser.
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Indstilling
Sundhedschefen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

1. Sagen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.

52

Tandsundhedsplan

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget forelægges dette dagsordenspunkt med henblik på
at drøfte forslag til Tandsundhedsplan 2018-2021 og træffe beslutning om at
sende denne i høring.

Overtandlæge Camilla Tardini deltager under dette punkt.

Baggrund
I budgetforliget for 2017 blev det besluttet at udarbejde en analyse af Tandplejens
organisering og sundhedstilbud. Analysen blev udarbejdet af Konsulenthuset BDO.
Den mundede ud i forslag til, hvordan Tandplejens forebyggelses- og
sundhedstilbud fremadrettet skal organiseres, så borgerne får tilbud af høj
kvalitet, og Tandplejen drives så omkostningseffektivt som muligt. Der er indlagt
en rammebesparelse på 400.000 ler. fra 2018.

Sundhedsudvalget har gennem det seneste t/2 år drøftet organiseringen af
Tandplejen på følgende møder:
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•Januar2017: godkendte kommissorium foranalysen og tidsplan (sag nr. 6)
•April 2017: godkendte en revideret tidsplan for analysearbejdet (sag nr. 34)
•December 2017: drøftede analysen af Tandplejen og besluttede at oversende
sagen til Social- og Sundhedsudvalget med henblik på at kvalificere materialet
yderligere (sag nr. 108)

På Social- og Sundhedsudvalgets møde i februar 2018 blev det besluttet, at
udarbejde en tandsundhedsplan (sag nr. 7). På mødet drøftede udvalget muligt
indhold og en tids- og procesplan for udarbejdelse af tandsundhedsplanen blev
godkendt. Frederikssund Kommune har ikke tidligere haft en politisk besluttet
tandsundhedsplan.

Service- og kvalitetsniveau i Tandplejen i dag
Tandplejen fungerer på flere områder godt. Det ses blandt andet ved, at
tandsundheden blandt børn- og unge er på samme høje niveau som i Region
Hovedstaden, og medarbejdertilfredsheden er høj. Tandplejen er dog udfordret af
stor personaleomsætning og vanskelighed ved at tiltrække især erfarne
tandlæger. Desuden er det svært at bemande alle klinikker med tandlæger og
dermed sikre en god og ensartet service til borgerne. Flere klinikker har lukket
flere dage om ugen, da der ikke er tilstrækkeligt mange børn tilknyttet til at kunne
opretholde fuld åbningstid. Ved sygdom blandt tandlæger er Tandplejen nødsaget
til at aflyse aftaler med borgerne, da der kun er én eller få tandlæger på hver
matrikel, hvilket gør, at det ikke er muligt at dække ind for hinanden. Der arbejdes
i nogle mindre faglige miljøer, som vurderes at være en barriere for at sikre
ensartet praksis og faglig sparring.

Tandsundhedsplanen
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Tandsundhedsplanen har til formål at sætte en tydelig retning for udviklingen af
faglighed og kvalitet i Tandplejen. Samtidig skal den være med til at fastsætte et
ensartet serviceniveau for brugerne af Tandplejens tilbud. Tandsundhedsplanen er
gældende i perioden 2018-2021 og er målrettet børn og unge (0-18 år), ældre
borgere, der er i målgruppen for omsorgstandpleje, og borgere med
funktionsnedsættelse, som er i målgruppen for specialtandpleje.
Tandsundhedsplanen er vedlagt som bilag.

Målet er, at tandsundhedsplanen understøtter en udvikling i Tandplejen, som
sikrer at:
• Børn og unge har den bedst mulige tandsundhed.
• Borgerne oplever en god service.
• Det faglige miljø og kvaliteten udvikles.
• Dygtige medarbejdere fastholdes, og at Tandplejen er en attraktiv arbejdsplads.

Tandsundhedsplanen er bygget op om tre temaer, som hver indeholder ét eller
flere initiativ(er). Under hvert initiativ, findes der én eller flere anbefaling(er). De
udfordringer, som Tandplejen står over for, danner afsæt for anbefalingerne.
Temaerne er:

i. Den faglige kvalitet
Temaet handler om fastholdelse og udvikling af den faglige kvalitet i Tandplejen
blandt andet i forhold til, hvor ofte børn og unge skal indkaldes til undersøgelse.
Initiativerne er:
•Indkaldeintervaller
•Forældreinvolvering
•Kvalitetsstandard for Specialtandplejen
Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen.

2. Oplevet kvalitet
Temaet handler om borgernes oplevelse i mødet med Tandplejen. Initiativerne er
•Åbningstider
•Aflysninger ved sygdom
•Digitale løsninger

3. Ressourcer
Temaet handler om ressourcerne i Tandplejen herunder bemanding af tandlæger
på klinikkerne og aflysning af aftaler som følge af sygdom blandt personalet.
Initiativerne er:
•Tandlægedækning og teamsammensætning
•Udeblivelse fra aftale

Udmøntning af tandsundhedsplanen
Social- og Sundhedsudvalget får på deres møde den n. august 2018 forelagt
forslag til, hvordan tandsundhedsplanen kan udmøntes ved at arbejde med en
ændret organisering af Tandplejen jf. forslag til budget 2019 om etablering afen
3-klinik struktur ellen-klinik struktur. En gang om året forelægges Social- og
Sundhedsudvalget en status på udmøntningen af tandsundhedsplanen.

Høring
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Efter behandling i Social- og Sundhedsudvalget sendes tandsundhedsplanen i
høring i Lokal-MED i Tandplejen, samt alle skolebestyrelser og bestyrelser for
dagtilbud. Høringsbrev er vedlagt som bilag. Bestyrelserne er varslet om en mulig
høring tæt på ferieperioden.

Høringsfristen er 30. juli 2018. Den endelige tandsundhedsplan vil blive forelagt
Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse i august 2018. På dette møde vil der
også blive forelagt forslag til, hvordan tandsundhedsplanen kan udmøntes, blandt
andet gennem en ændret organisering af Tandplejen.

Sagen er sendt til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Evt. høringssvar
fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Handicaprådet:
Sagen tages til efterretning.

Høringssvar Ældrerådet:
Ældrerådet anbefaler at visitatorerne har større fokus på borgere til
omsorgstandplejen.

Økonomi
Tandsundhedsplanen vurderes ikke at have bevillingsmæssige konsekvenser, idet
serviceniveau og organisering i Tandplejen ikke ændres. Økonomiske
konsekvenser af en ændret organisering af Tandplejen behandles i særskilt sag på
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Social- og Sundhedsudvalgets møde den n. august 2018. Økonomiske
konsekvenser af eventuelle ændringer i serviceniveau for Specialtandplejen og
Omsorgstandplejen vil blive behandlet i respektive kvalitetsstandarder.

Indstilling
Sundhedschefen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

1. Drøfte forslag til Tandsundhedsplan 2018-2021.
2. Godkende at forslag til Tandsundhedsplan 2018-2021 med evt. justeringer sendes i høring.

Beslutning
Indstillingens punkt 1 blev drøftet.
Indstillingens punkt 2 blev godkendt.
• Tandsundhedsplan 2018-2021
• Hørinasbrev
5a Revision af retningslinier for beboer- oa pårørenderåd

Sagsfremstilling
Denne sag omhandler en revision af de nuværende retningslinjer for beboer- og
pårørenderåd i de kommunale botilbud på henholdsvis handicap- og
psykiatriområdet.

Retningslinjerne har været sendt ud i høring hos samtlige beboer- og
pårørenderåd med henblik på input og forslag til justering af de nuværende
rammer for brugerindflydelse/inddragelse i de kommunale bo- og dagtilbud i
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kommunen. Ved høringsfristens udløb den i6. maj 2018 var der indkommet 4
forslag til ændringer af retningslinjerne, som er bilagt dagsorden i et notat
sammen med administrationens bemærkninger.

De nuværende retningslinjer blev godkendt af det tidligere Sundhedsudvalg på
deres møde den 2. juni 2015, sag nr. 47.

Rammerne for rådenes arbejde og brugerindflydelse er blevet til på baggrund af et
pilotprojekt for beboer- og pårørenderåd i to af kommunens tilbud, hvor en
evalueringsrapport kom med en række anbefalinger for rådenes arbejde, ligesom
Handicaprådet samt de 14 kommunale botilbud forinden retningslinjernes
vedtagelse i juni 2015 blev hørt og har haft indflydelse på udformningen af disse.

På handicapområdet eksisterer der i dag syv beboer- og pårørenderåd på de
kommunale botilbud (Egeparken, Vangedevej, Linde Alle, Møllehaven, Kongshøj
Alle, Nordmandshusene, Lunden og Rosenfeldthusene). Dog har Kongshøj Alle,
der er et mindre botilbud fælles beboer- og pårørenderåd med botilbuddet på
Møllehaven. Herudover er der på de kommunale dagtilbud Gnisten og Ejegod
tilsvarende oprettet råd, og i Klub Stjerneskud arbejdes der ligeledes med
brugerindflydelse og inddragelse.

På psykiatriområdet er der tilsvarende 3 beboerråd på kommunens botilbud
(Klintegården, Skibbyhøj og Parkvej 12), ligesom der på det åbne aktivitets- og
samværstilbud "Livskilden" arbejdes med brugerindflydelse og inddragelse.

Retningslinjerne for beboer- og pårørenderådets rammer og brugerindflydelse
omfatter følgende:
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1. Høringsret
2. Informationer om rådets arbejde og tilgængeligheden af dette på tilbuddenes hjemmeside
3. Hvem der kan være repræsenteret i rådet
4. Muligheden for fælles råd for de mindre boenheder
5. Mødevirksomhed
6. Netværk
7. Kontakten mellem beboer- og pårørenderåd samt Frederikssund Kommune (den politiske dialog
med Social- og Sundhedsudvalget)

For uddybning af retningslinjerne på henholdsvis handicap- og psykiatriområdet
henvises dertil dagsordens bilag.

Administrationen skal på baggrund af de indkomne høringssvar, samt
erfaringerne med arbejdet for brugerindflydelse og inddragelse indtil dato, foreslå
følgende ændringer i overskriftsform:

• Ændring og opblødning i beboerrådets sammensætning på psykiatriområdet
• Justering i teksten omkring mødevirksomhed og varetagelse af sekretærfunktionen
• Sproglig og formuleringsmæssig tilretning i handicapområdets retningslinjer under punkterne formål,
rådenes opgave/kompetence samt frist for afholdelse af valg
• Overvejelser om behovet for fælles retningslinjer for kommunens dagtilbud - f.eks. Livskilden, Klub
Stjerneskud, Gnisten og Ejegod
• Dialogen mellem råd og udvalg foreslås ændret fra 1 årlig dialogmøde til 2 årlige dialogmøder.
Dialogmøderne afholdes i foråret/efteråret f.eks. i maj og september måned.
• Retningslinjer gennemskrives i forhold til nuværende organisation, herunder antallet af botilbud m.v.

Forslag til ændringer er nærmere beskrevet i vedlagte notat til dagsordenen.
Ændringen til 2 årlige dialogmøder følger gældende praksis.

Fløringssvar fra tilbuddenes beboer-/pårørenderåd er vedlagt som bilag.
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Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Handicaprådet:
Sagen tages til efterretning, men den bemærkning af Rådet bakker op om
høringssvaret fra Livskilden.

Høringssvar Ældrerådet:
Ældrerådet anbefaler at de mange gode høringssvar tages konkret med ved
beslutningerne omkring revision af retningslinjer for Beboer- og pårørende råd.

Økonomi
Dagsordenspunktet har ingen direkte bevillingsmæssige eller økonomiske
konsekvenser.

Indstilling
Ældre og Socialchefen indstiller overfor Social- og Sundhedsudvalget, at:

1. Administrationens forslag til ændringer af retningslinjer godkendes og indarbejdes i et revideret
sæt retningslinjer, som forlægges udvalget til endelig godkendelse på møde den 13. august
2018
2. Spørgsmål om behovet for formaliseret retningslinjer for brugerråd i dagtilbud drøftes på
dialogmødet den 3. september 2018 mellem Social- og Sundhedsudvalg, beboer- og
pårørenderåd samt Handicaprådet.
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Beslutning
Indstillingens punkt i godkendt, idet udvalget ønsker dialogmødet afviklet førend
de reviderede retningslinier godkendes endeligt i udvalget.
Indstillingens punkt 2 godkendt.
• Nuværende retningslinier for Beboer- oa pårørenderåd på Handicapområdet
• Nuværende retningslinier for Beboerråd på psvkiatriområdet
• Høringssvar -Ændringer for psvkiatriområdet l^.mai 2018.
• Input til ændring/iustering af retningslinier for Beboer-Pårørenderåd
• Høringssvar vedr, beboerråd for psvkiatriområdet
• Notat Opsamling på høringssvar vedr, retningslinier for beboer- og pårørenderåd
i de kommunale botil
• Høringssvar vedr, retningslinier for Beboer- og pårørenderåd på
handicapområdet
• Retningslinier for Brugerrådet i Socialpsykiatrien - Livskilden
54 Udfasning af bofællesskabet Konoshøi Alle i Slangerup

Sagsfremstilling
Denne sag omhandler en stillingtagen til en påtænkt udfasning (lukning) af
bofællesskabet Kongshøj Allé i Slangerup, da Socialtilsynet vil tilbagekalde
kommunens godkendelse af den fortsatte drift af tilbuddet som følge afen
sammenblanding af den juridiske konstruktion og visitationsgrundlag.

Den nye Frederikssund Kommune har siden 2007 drevet bofællesskabet Kongshøj
Allé i Slangerup som et midlertidigt tilbud efter Servicelovens jr 107 for
målgruppen af borgere i aldersgruppen 18-65 år med udviklingshæmning.
Tilbuddet har reelt været i drift i det daværende Slangerup Kommune, der tog
bygningerne i anvendelse januar 1995, hvor fire beboere flyttede ind med egen
lejekontrakt i en selvstændig bolig.
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Botilbuddet er opført af Landsforeningen Evnesvages Vel (LEV), der er ejer af
bygningen, men bygningen er med en erhvervslejekontrakt udlejet til
Frederikssund Kommune. Bofællesskabet rummer fire mindre boliger på 32 1712,
der består af to værelser heraf det ene rum er til stue/soverum, og det andet rum
er til toilet/bad. Til boligen er tilknyttet fælles arealer med køkken, stue m.v. Det
samlede areal for boligerne inklusiv fælles funktioner er på 62 1712.

Det er for Kongshøj Allé som bofællesskab uforeneligt, at borgere visiteret til
midlertidige botilbud efter servicelovens
servicelovens

s 107 har en lejekontrakt, da det følger af

s m, at boformer efter serviceloven ikke er omfattet af

lejelovgivningen.

Socialtilsynet har siden 2014 i forbindelse med re-godkendelse og i forbindelse
med de driftsmæssige tilsyn gjort Frederikssund Kommune opmærksom på, at
pladserne ikke kan godkendes, så lang tid der ikke er overensstemmelse mellem
den juridiske konstruktion og visitationsgrundlag.

Det daværende Sundhedsudvalg er af administrationen løbende blevet orienteret
om problemstillingen med den juridiske konstruktion, når årsredegørelserne for
tilsynsvirksomheden på botilbuddene er forelagt.

Desuden har der politisk mellem Sundhedsudvalget og Velfærdsudvalget været
tilrettelagt en proces i 2016/2017 for udvikling af de fysiske rammer på voksen- og
ældreområdet, hvor man på fællesmøder har drøftet udfordringen og mulige
løsninger på at lovliggøre de botilbud, der var i "farezonen" for, at Socialtilsynet
ville tilbagekalde godkendelsen til fortsat drift.
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Socialtilsynet havde den 20. marts 2018 indkaldt Frederikssund Kommune til et
dialogmøde på baggrund af den uholdbare situation med en sammenblanding af
juridisk konstruktion og visitationsgrundlag. Dette møde resulterede i, at
Frederikssund Kommune hurtigst muligt skal fremlægge en handle- og tidsplan
for, hvordan og hvornår kommunen har bragt den ulovlige konstruktion til ophør.
Socialtilsynet og Frederikssund kommune har i enighed aftalt en frist for
lovliggørelse af botilbuddet, som skal sikre dette sker med udgangen afuge 39 2018.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet 9. april 2018, sag nr. 29, at en af
administrationen udarbejdet tids- og handleplan, som omfatter udfasning af
Kongshøj Allé, kunne iværksættes, idet beboere, pårørende og medarbejdere
inddrages og høres inden sag om udfasning af botilbud forelægges udvalget til
endelig beslutning.

Ud over at Socialtilsynet vil fratage godkendelsen til fortsat drift, er der tale om et
mindre utidssvarende tilbud, som ikke er fremtidssikret i forhold til beboernes
behov. Bofællesskabet er et mindre tilbud, der dels ikke i fremtiden opfylder
beboernes behov for mere støtte/personlig pleje, og dels er der er det ikke muligt
indenfor tilbuddets eksisterende rammer at etablere tilstrækkelige
personalefaciliteter til et døgndækket tilbud med sovende nattevagt. Flerudover
er bofællesskabet på sigt udfordret med mangel på handicapvenlige rum, hvor
borgeren kan såvel liftes i seng eller ved badning. Fagområdet har på baggrund
heraf fundet det udsigtsløs at drive bofællesskabet videre, da tilbuddet ikke er
fremtidssikret og samtidig med så få pladser vil blive en relativ omkostningstung
enhed at drive.

Som en konsekvens af den påtænkte udfasning skal de fire beboere på Kongshøj
Allé flyttes til en anden boform, der er afpasset borgerens behov for stigende
støtte og pleje. Udflytningen fra Kongshøj Allé vil ske i samarbejde med borgerens
handlekommune og i et tæt samspil mellem beboerne og deres pårørende med
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henblik på at finde den bedste løsning for den enkelte borger, og under
iagttagelse af procedurerne i serviceloven om informeret samtykke. Ingen af de
nuværende beboere har Frederikssund Kommune som handle- og
betalingskommune.

Med henblik på at træffe en politisk beslutning har administrationen sendt sagen i
høring i MED-udvalg samt i beboer- og pårørende råd. Høringsfristen er sat til
den i6. maj 2018, og de enkelte svar er lagt på dagsordenen som bilag til sagen
sammen med administrationens bemærkninger (notat). Ved høringsfristens udløb
var der indkommet fem høringssvar.

I høringssvarene foreslås det blandt andet som alternativ at revisitere beboerne
fra

s 107 til S 108 mod at lejekontrakten (lejemålet opsiges) tilbageleveres og

erstattes med et boligdokument. Dette er en juridisk mulig løsning, men vil ikke
løse problemstillingen med, at tilbuddet på sigt vil være udfordret i at
imødekomme beboernes ændrede behov, ligesom tilbuddet vil ændre status fra et
midlertidigt til et længerevarende tilbud.

For så vidt den økonomiske side af en eventuel udfasning (lukning) af Kongshøj
Allé, så har det marginal indvirkning på kommunens økonomi, da alle fire pladser
sælges til andre kommuner, der dækker udgifterne i forbindelse med genplacering
af beboerne. Dog vil kommunen miste indtægter fra den del af takstbetalingen,
som omfatter overhead til centrale administrative funktioner (konto 6 under
Økonomiudvalget). I 2018 omfatter det indtægter for henholdsvis 101.800 ler.

I forhold til LEV, der ejer bygningerne, vil der sammen med tilbuddets drift
iværksættes en endelig afviklingsplan med henblik på lukning inden årets udgang.
I forbindelse med afhændelse af ejendommen kan der være mindre kommunale
forpligtigelser, som kan blive en kommunal udgift i henhold til de aftaler, der er
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fastlagt i erhvervslejekontrakten mellem LEV og Frederikssund Kommune. På
mødet vil administrationen afdække den økonomiske forpligtigelse ved
udtrædelse af erhvervslejemålet.

Vedlagt er en tids- og handleplan for udfasning af tilbuddet, der blandt andet
beskriver proces for inddragelse af beboere, pårørende og medarbejdere.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Handicaprådet:
Handicaprådet er enige med høringssvaret fra Beboer/Pårørenderådet af 15. maj
2018, høringssvaret fra LokalMED og enige med de 3 svar fra Personalet i Kongshøj
Alle.
I opsamlingen fra Administrationen fremgår det, at man vil lukke Kongshøj Alle
p.g.a. af størrelsen, hvilket Rådet finder forkert, man kunne gøre det, at man får
lovliggjort forholdene omkring lejekontrakt/boligbevis og overflytning til jr 108 fra

S 107, og således kunne bofællesskabet fortsætte, og man kunne have fælles
ledelse med Møllehaven, hvorefter man kunne tælle enheden med 17 personer og
ikke kun 4.

Høringssvar Ældrerådet:
Sagen handler om at lukke bofællesskabet Kongshøj Alle i Slangerup, da
Socialtilsynet tilbage fra 2014 har gjort Frederikssund Kommune opmærksom på
at konstruktionen er ulovlig. Beboerne, der er udviklingshæmmede, bor på
opholdsstedet efter servicelovens

s 107, der handler om midlertidige botilbud.
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Ældrerådet mener, at det vil have store menneskelige konsekvenser for beboerne,
at skulle flytte fra der velfungerende botilbud, og anbefaler Frederikssund
Kommune at få lovliggjort botilbuddet på Kongshøj Alle. Det kræver, at tilbuddet
gives efter servicelovens jr io8 der handler om længerevarende botilbud.

Økonomi
Såfremt indstilling i følges vil der være en mindre indtægt fra takstbetalinger til
dækning af administrative overheadomkostninger. Påvirkningen er af en
størrelsesorden, som kan håndteres gennem tilpasning. På baggrund af
sagsfremstillingen kan der ikke redegøres for konsekvenser relateret til opsigelse
af erhvervslejekontrakten, hvilket bør belyses inden endelig vedtagelse.

Såfremt indstilling 2 eller 3 følges vil vurdering af evt. økonomiske konsekvenser
indgå i efterfølgende forløb.

Indstilling
Ældre og Socialchefen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Bofællesskabet Kongshøj Allé i løbet af 2018 lukkes ned begrundet, i at tilbuddet dels mister sin
godkendelse og dels ikke er et fremtidssikret og tidssvarende tilbud at videreføre,

eller
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2. Administrationen - ud fra hensynet til de nuværende beboere - indleder en dialog med
beboernes handlekommune om muligheden for en revisitation til § 108 med et boligdokument.
Ved ændring i den nuværende beboersammensætning skal udvalget på ny tage stilling til
tilbuddets status.
3. Der i forlængelse af den kommende handicap- og psykiatri politik udarbejdes en plan for det
samlede botilbudsområdes fremtidige udvikling, der tager højde for organisering og kapacitet.

Beslutning
Administrationen omdelte et notat vedrørende de økonomiske konsekvenser i
forbindelse med en evt. lukning af tilbuddet. Notatet vedlægges sagen.

Indstillingens punkt 2 og 3 godkendt.
• Høringssvar fra beboer- oo pårørenderåd på Konoshøi Alle
• Høringssvar fra Lokal MED - handicap oo Botilbud.docx
• Høringssvar vedrørende udfasning af bofællesskabet Konoshøi Allé.doc
• Høringssvar fra medarbejder på Konoshøi Alle
• Høringssvar vedr, lukning af konoshøi.
• Notat opsamling på høringssvar vedr, påtænkt udfasning af bofællesskabet
Konoshøi Alle i Slanoe
• Tids- 00 handleplan - pr. 2a. mai 2018
• Notat Kommunens økonomiske forpligtigelse i forbindelse med udtrædelse af
erhvervsleiemålet på Konoshøi Alle
55 Udfasning af bofællesskabet Parkvei 12 i læoerspris

Sagsfremstilling
Denne sag omhandler en stillingtagen til en påtænkt udfasning (lukning) af
udslusningsboligerne på Parkvej 10 (3 pladser) samt bofællesskabet Parkvej 12 (6
pladser) i Jægerspris, da Socialtilsynet vil tilbagekalde kommunens godkendelse af
den fortsatte drift af tilbuddet som følge afen sammenblanding af den juridiske
konstruktion og visitationsgrundlag.
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I 2010 åbnede Frederikssund Kommune det socialpsykiatrisk bofællesskab på
Parkvej 12 og siden hen blev udslusningsboligerne på Parkvej i o A-E i 2013
tilknyttet som et supplement for beboerne i overgangen til egen bolig.

Formålet med at indrette Parkvej 12 til et socialpsykiatrisk bofællesskab var at
skabe en mellemstation i det lokale miljø som borgerne færdes i, for at borgeren
kunne opleve det som den "mindst indgribende foranstaltning" i dagligdagen, med
henblik på at komme i egen bolig. Borgere kan også visiteres til tilbuddet med
henblik på en afklaring af, om borgeren skal i botilbud eller i egen bolig. Et
bofællesskab i nærmiljøet tæt på det naturlige netværk, familie og de øvrige
kendte aktivitets- og fritidstilbud i kommunen som f.eks. idrætsforeningen
Vikingerne.

Målgruppen af borgere, der benytter sig af Parkvej 10-12, er personer i alderen fra
18 til 35 år, med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige psykosociale
problemer. Borgere, som har svært ved at leve i egen bolig uden støtte og
fællesskab. Tilbuddet er ikke døgndækket, og beboerne skal derfor kunne være
alene om natten, perioder i weekenden samt på helligdage.

Udslusningsboligerne på Parkvej io A-E er 4 mindre boliger på 34 1712 med eget
værelse, køkken og bad, hvoraf området for tiden råder over de 3 af boligerne, der
er godkendt som midlertidig botilbud efter Servicelovens

s 107. Beboerne, der

efter ophold på Parkvej 12 er i botræning, modtager lettere pædagogisk støtte og
motiveres til uddannelse/job samt søgning til egen bolig. Ejendommen Parkvej io
A-E ejes af kommunen.
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Bygningerne, der rummer bofællesskabet Parkvej u, er opført efter
almenboligloven jr 105 (det støttede byggeri) i 1995, og blev oprindeligt anvendt
som demens-enhed. Siden 2012 har bygningerne været anvendt til et
socialpsykiatrisk bofællesskab. Bofællesskabet rummer 6 boliger på 57 m2 med
eget værelse/stue og bad. Til boligen er tilknyttet fælles arealer med køkken, stue
m.v.

I det støttede byggeri efter almenboligloven er det uforenelig, at borgerne ikke
har en lejekontrakt, og derfor kan beboerne ikke som i dette tilfælde visiteres til
disse boliger efter servicelovens jr 107, da det fremgår af servicelovens jr m at
boformer efter serviceloven ikke er omfattet af lejelovgivningen. Beboerne har
med deres nuværende forsørgelsesgrundlag ikke råd til at betale husleje efter
lejelovgivningen, og betaler i stedet en egenbetaling fastsat efter reglerne i
servicelovens jr 107.

Socialtilsynet har siden 2014 i forbindelse med re-godkendelse og i forbindelse
med de driftsmæssige tilsyn gjort Frederikssund Kommune opmærksom på, at
pladserne ikke kan godkendes, så længe der ikke er overensstemmelse mellem
den juridiske konstruktion og visitationsgrundlag.

Det tidligere Sundhedsudvalg er af fagområdet løbende blevet orienteret om
problemstillingen med den juridiske konstruktion, når årsredegørelserne for
tilsynsvirksomheden på botilbuddene er forelagt.

Desuden har der politisk mellem Sundhedsudvalget og Velfærdsudvalget været
tilrettelagt en proces for udvikling af de fysiske rammer på voksen - og
ældreområdet, hvor man på fællesmøder har drøftet udfordringen og mulige
løsninger på at lovliggøre de botilbud, der var i "farezonen" for at Socialtilsynet vil
tilbagekalde godkendelsen til fortsat drift.

På et fællesmøde den 15. juni 2017 mellem Sundhedsudvalget og Velfærdsudvalget
blev der præsenteret 3 mulige løsninger, som kan imødekomme en lovliggørelse
af Parkvej 12:

1. De almene boliger nedlægges og kommunen overtager bygningen og driver det som et
midlertidigt botilbud efter § 107
2. Boligselskabet sælger bygningen til tredjemand , og kommunen nedlægger bofællesskabet
3. De almene boliger bibeholdes, men kommunen nedlægger bofællesskabet.

På fællesmødet blev forslag 1 vurderet til at have omkostninger for kommunen i
forbindelse med indfrielse af lån svarende til 2,8 mio. ler., så boligselskabet holdes
udgiftsneutral i forbindelse med afhændelsen. Forslag 2 blev vurderet til ikke at
have økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt salgsprisen til tredjepart
var lig med eller oversteg indfrielsen af lån. Forslag 2 vurderes dog ikke at være en
realistisk mulighed, da boligselskabet vurderer, at der vil være for store
usikkerheder forbundet med et salg til tredjepart og derfor ikke ønsker at forfølge
denne løsning. Forslag 3 blev vurderet til at have omkostninger for kommunen til
tomgangsleje, indtil der findes andet formål for boligerne, på ialt 0,419 mio. ler.
årligt.

Nedlæggelse af de almene boliger (forslag 1) kræver godkendelse i Transport-,
Bygnings-, og Boligministeriet, hvilket er en proces, der kan vare op mod 2 år. I
den mellemliggende periode forventes det, at tilbuddet vil kunne opretholde sin
godkendelse under betingelse af, at kommunen har indledt processen for
overtagelse af tilbuddet og omdannelse til midlertidigt botilbud.

Den endelig stillingtagen til ovenstående blev udskudt, da der i aftale for
kommunernes økonomi for 2018 blev stillet i udsigt, at regeringen ville arbejde på
muligheden for en mere fleksibel anvendelse af boliger efter almenboligloven, som
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understøtter den rehabiliterende indsats på socialområdet samt tiltag til
billiggørelse af boliger. Resultatet af økonomiaftalen har endnu ikke mundet ud i
ny lovgivning, og de første udkast til lovændringer stillet i efteråret 2017 blev efter
en høringsperiode trukket tilbage.

Socialtilsynet havde den 20. marts 2018 indkaldt Frederikssund Kommune til et
dialogmøde på baggrund af den uholdbare situation med en sammenblanding af
juridisk konstruktion og visitationsgrundlag. Dette møde resulterede i, at
Frederikssund Kommune hurtigst muligt skulle fremlægge en handle- og tidsplan
for, hvordan og hvornår kommunen har bragt den ulovlige konstruktion til ophør.
Socialtilsynet og Frederikssund Kommune har i enighed aftalt en frist for
lovliggørelse af botilbuddet, som skal sikre dette sker med udgangen afuge 39 2018.

På møde den 9. april 2018 godkendte Social- og Sundhedsudvalget, at en af
administrationen udarbejdet tids- og handleplan omfattende udfasning af Parkvej
10-12 (forslag 3) kunne iværksættes, idet beboere, pårørende og medarbejdere
inddrages og høres inden sag om udfasning af botilbud forelægges udvalget til
endelig beslutning (sag nr. 29).

Som en konsekvens af udfasning af Parkvej 10-12 vurderer myndigheden, at der for
7 ud af de 9 beboere skal ske en genplacering til et andet midlertidigt botilbud og
2 af beboerne kan udsluses til egen bolig. Frederikssund Kommune er handle- og
betalingskommune for samtlige af de 9 beboere.

Udflytning fra Parkvej 10-12 vil ske i et tæt samarbejde mellem myndigheden
(Voksenafdelingen), beboerne og deres pårørende med henblik på at finde den
bedste løsning for den enkelte borger, og under iagttagelse af procedurerne i
serviceloven om informeret samtykke.
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Med henblik på at træffe en politisk beslutning har administrationen sendt sagen i
høring i med-udvalg samt i beboer- og pårørenderåd. Høringsfristen er sat til den
i6. maj 2018 og de enkelte svar er lagt på dagsordenen som bilag til sagen
sammen med administrationens bemærkninger i et notat. Ved høringsfristens
udløb var der indkommet 5 høringssvar.

Administrationen har samtidig foretaget en økonomisk beregning ved
konsekvenserne af forslag 3, der bibeholder de almene boliger, men samtidig
nedlægger bofællesskabet med udgangen af 2018. De økonomiske forudsætninger
bygger dels på, at ejendommen indtil videre skal anvendes til andet kommunalt
formål med en dertil forbunden udgift for kommunen til tomgangsleje, og dels på
at 7 af de 9 beboere skal genplaceres i et nyt midlertidig botilbud og de sidste 2
beboere udsluses til egen bolig. Den estimerede udgift ved lukning af Parkvej 10-12
vil betyde en kommunal årlig merudgift på 0,239 mio. ler. som følge af udgifter til
tomgangsleje samt genplacering af borgere i andre tilbud. Det kan forventes at
denne merudgift nedbringes, når der findes anden kommunal anvendelse af
bygningen. Der henvises til særskilt notat for disse beregninger bilagt sagen.

Vedlagt som bilag er en tids- og handleplan for udfasning af tilbuddet, der blandt
andet beskriver proces for inddragelse af beboere, pårørende og medarbejdere.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at der i forbindelse med den kommende
handicap- og psykiatripolitik kan blive udarbejdet en plan for det samlede
botilbudsområdes fremtidige udvikling, der tager højde for organisering og
kapacitet, såfremt det er et politisk ønske (jf- sa9 ° m udfasning af bofællesskabet
Kongshøj Allé).

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
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fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Handicaprådet:
Handicaprådet støtter de høringssvar der er fremsendt og vil støtte indstilling 2 i
sagsfremstillingen, således at tilbuddet kan fortsætte.

Høringssvar Ældrerådet:
Sagen handler om at lukke bofællesskabet Parkvej 12 i Jægerspris, da Socialtilsynet
har gjort Frederikssund Kommune opmærksom på, at konstruktionen er ulovlig.
Parkvej 12 er et socialpsykiatrisk botilbud og Socialtilsynet vil tilbagekalde
godkendelsen af bostedet da beboerne boer på opholdsstedet efter servicelovens

S 107, der handler om midlertidige botilbud.
Ældrerådet mener, at det vil have store menneskelige konsekvenser for beboerne,
at skulle flytte fra der velfungerende botilbud, og anbefaler Frederikssund
kommune at få lovliggjort botilbuddet på Kongshøj Alle. Det kræver at tilbuddet
gives efter servicelovens

s 108 der handler om længerevarende botilbud.

Økonomi

Såfremt indstilling 1 følges anslås lukningen af Parkvej 10-12 at medføre en årlig
merudgift på 0,239 mio. ler. fra 2019 og frem. Merudgiften kan i udgangspunktet
ikke finansieres inden for eksisterende rammer. Lukningen af Parkvej 10-12 indgår
imidlertid i handlingskataloget, der præsenteres på temadrøftelse den 19. og 20.
juni. Bevilling til merudgiften er således betinget af vedtagelse af dette
handlingskatalogpunkt. Under alle omstændigheder vil en merudgift have en
negativ likviditetspåvirkning i 2019 og frem.
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På baggrund af sagsfremstillingen kan der ikke redegøres nærmere for de
økonomiske konsekvenser af et køb af ejendommen. Såfremt indstilling 2 følges
vil der på et senere tidspunkt skulle tages stilling til de konkrete bevillingsmæssige
konsekvenser, herunder beløb og tidspunkt. Merudgifter til køb af ejendommen vil
have en negativ indvirkning på kommunens likviditet og økonomiske råderum. Et
køb vil skulle tænkes ind i det løbende arbejde med bedre brug af fælles faciliteter
og intensiveret salgsindsats.

Indstilling
Ældre og Socialchefen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Bofællesskabet Parkvej 10-12 i løbet af 2018 udfases i henhold til tids- og handleplanen.

eller:

2. Udvalget oversender ønske om køb af Parkvej 12 til budgetforhandlingerne, således tilbuddet
kan opretholde sin godkendelse.

Beslutning
Indstillingens punkt 2 anbefales.
• Hørrinossvar vedrørende nedlæggelse af Botilbuddet Parkvei 12
• Høringssvar vedr. Parkvei 12 Skibbyhøi.docx
• Høringssvar fra beboerne på botilbuddet Parkvei.pdf
• Høringssvar vedrørende nedlæggelse af Botilbuddet Parkvei 12
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• Medarbejderne på Botilbud Parkvei afgiver nedenstående høringssvar
vedrørende den påtænkte udfasning af Botilbud Parkvei io.
• Notat opsamling på høringssvar vedr, påtænkt udfasning af bofællesskabet
Parkvei 12 i læoerspri
• Tids- op handleplan - pr. 2a. mai 2018
• Notat - beregninger af konsekvenserne ved lukning af Parkvei 10-12
56 Forsikring af frivillige

Sagsfremstilling
På dialogmøde med de brugerstyrede centre den 7. maj 2018 blev spørgsmålet
vedr. forsikring af frivillige rejst. Udvalgsformanden har i forlængelse heraf bedt
om at få forelagt en sag, der belyser spørgsmålet vedr. forsikring af frivillige,
herunder forskellen mellem hhv. frivilligt arbejde og frivillig indsats.

Baggrund
Administrationen har udarbejdet et notat, som belyser spørgsmålet om forsikring
af frivillige (notatet er vedlagt som bilag). Det fremgår heraf, at der i lovgivningen
omkring forsikring af frivillige skelnes mellem betegnelserne frivilligt arbejde og
frivillig indsats.

Frivilligt arbejde dækker over frivillige opgaver i en kontekst, hvor der er et
arbejdsgiverlignende forhold med instruktionsbeføjelse. Det vil sige, at
arbejdsgiveren har ret til at lede og fordele arbejdet, herunder f.eks. i form af
vagtplaner (hvis en frivillig melder afbud, indkaldes en anden i stedet). Ved frivilligt
arbejde er der tale om frivillige, der udfører arbejde i lovens forstand. Endvidere
har frivilligt arbejde nytteværdi af enten fysisk eller immateriel karakter for
arbejdsgiveren. Det er således ikke afgørende, om der udbetales løn. Eksempler på
frivilligt arbejde er indsamlinger, frivillige i genbrugsbutikker, frivillige gartnere
(havehjælp på plejehjem) og frivillige rådgivere (som gældsrådgivning).
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Kommunerne har pligt til efter arbejdsskadeloven at forsikre de borgere, der
udfører frivilligt arbejde i tilknytning til den kommunale opgaveløsning.

Frivillig indsats dækker derimod over frivillige opgaver, der ikke kan sidestilles med
et ansættelseslignende forhold. Ved frivilligt indsats forstås alle de indsatser, som
bliver udført af frivillige personer, uden at der er tale om arbejde i lovens forstand.
Sociale og humanitære indsatser karakteriseres ofte ved, at den frivillige yder
samvær og venskab med en anden person, som har brug for dette. Dette er ikke
arbejde i lovens forstand, idet det er at betragte som organiseret
samvær/venskab, hvor den frivillige selv får noget socialt ud af samværet. Der er
ikke en vagtplan, og hvis en frivillig melder afbud, bliver aktiviteten aflyst. Der er
således tale om en form for ekstra indsats, som ikke normalt ville blive udført af
kommunen. Eksempler på frivillig indsats er f.eks. besøgsvenner, besøgshunde,
frivillig i en cafe for udsatte borgere, lektiehjælp, vågekone, eller folk der viser vej
på hospitalerne m.v.

Ændring af lovgivning om forsikring af frivilligt arbejde
Den i. juli 2017 trådte en ændring af Serviceloven i kraft, der gør det muligt for
kommunerne at forsikre frivillige, der yder en frivillig indsats. Formålet med
lovændringen er, at det skal være muligt for kommunerne at forsikre borgere, der
leverer en frivillig indsats på lige fod med borgere, der laver frivilligt arbejde. Ifølge
den nye lovændring, er det op til den enkelte kommune at beslutte, hvorvidt man
ønsker at forsikre frivillige indsatser og i så fald hvilke indsatser, der skal omfattes
af forsikringer.

Byrådet har godkendt Frivillig Strategien i juni 2017 hvor det fremgår, at borgere,
der udfører en frivillig indsats, opfordres til selv at tegne en
heltidsulykkesforsikring og ansvarsforsikring for at være dækket i tilfælde af
skader på sig selv eller skader, de forvolder på andre. Det er derfor Byrådet der
skal drøfte spørgsmålet om forsikring af frivillige.
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Kultur og Fritid vurderer i vedlagte notat, at der er en række forhold der skal tages
stilling til, hvis forsikringsområdet udvides til også at omfatte den frivillige indsats.
I første omgang vil være nødvendigt indsamle yderligere viden og data på
området. Samtidig skal der tages stilling til, hvilke målgrupper der skal dækkes,
idet lovgivningen åbner mulighed for, at kommunen selv kan vælge, om det kun er
udvalgte grupper, der skal forsikres. Der vil endvidere skulle tages stilling til
dækningsmuligheder samt valg af forsikringsmodel (se vedlagte notat side 3-4).

Det er på det foreliggende grundlag ikke muligt at vurdere de økonomiske
konsekvenser, ved at forsikre borgere, der yder en frivillig indsats. Det kræver, at
der skabes et detaljeret overblik over den aktuelle frivillige indsats i Frederikssund
Kommune opgjort i både antal timer og frivillige, hvilket er et omfattende arbejde.
Samtidig skal det afdækkes, hvorvidt de frivillige allerede er dækket
forsikringsmæssigt fx igennem de selvstændige foreninger, de er tilknyttet som
frivillige (det kan fx være Ældresagen eller Røde Kors). Det er ikke lovens
intention, at der skal ske en overforsikring, forstået som at den frivillige er
forsikret gennem flere forskellige forsikringer.

Det brugerstyrede center Kongshøj i Slangerup har driftsoverenskomst med
Frederikssund Kommune og centeret er selv ansvarlig for vedligeholdelse af
bygningerne. De har derfor en række praktiske opgaver forbundet hermed inkl.
havehold. Kongshøj havde tidligere en pedel ansat, som de har valgt at opsige og
opgaverne løses derfor nu af de frivillige selv. Centeret oplyser, at de har tegnet en
særskilt ansvarsforsikring for deres frivillige. Udgifterne hertil udgør ca. 7.000
kr./årligt. Kongshøj har herudover en erhvervsforsikring, som også dækker de
frivillige, der er tilknyttet centeret.

Sagen er sendt i høring i Flandicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
sendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.
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Høringssvar Handicaprådet:
Sagen tages til efterretning.

Høringssvar Ældrerådet:
På møde med de brugerstyrede centre opstod spørgsmålet om forsikring af
frivillige. De frivillige udfører mange aktiviteter til glæde og gavn for kommunens
ældre borgere. Dette arbejde skulle gerne kunne udføres uden omkostninger for
den enkelte frivillig.
Ældrerådet bakker op om, at borgere der yder en frivillig ansvarsforsikres af
kommunen.

Økonomi
Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser. Såfremt muligheden for
forsikring af frivillig indsats skal undersøges yderligere, vil økonomiske
konsekvenser også skulle vurderes.

Indstilling
Sundhedschefen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget overfor
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Borgere, der udfører frivillig indsats, fortsat opfordres til at tegne en privat heltidsulykkes- og
ansvarsforsikring, jævnfør Frivillig Strategien.

Eller:
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2. Borgere, der udfører en frivillig indsats ansvarsforsikres af kommunen ift. tingskade eller
personskade forvoldt af den frivillige.

Beslutning
Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at mulighederne for at
ansvarsforsikre frivillige inden for de forskellige sektorer undersøges nærmere
med henblik på at afdække omfanget af antallet af forsikrede og økonomien i at
forsikre de frivillige, inden der træffes beslutning om at fastholde den nuværende
frivilligstrategis forsikringsprincip eller ændre dette til at kommunen
ansvarsforsikrer borgere, der yder en frivillig indsats.
• Frivillighed oa forsikring mai 2018 notat fra Kultur oa Fritid
• Frivilliahedsstrateai - 20082017
52 Status på faste læaer tilknyttet botilbud efter ir 108 for boraere med
psykiske lidelse
Sagsfremstilling
Med udmøntning af satspuljen for 2017-2020 blev givet midler til etablering af en
ordning med fast tilknyttede læger på længerevarende botilbud efter
servicelovens

s 108, der har borgere med psykiske lidelser som målgruppe.

Midlerne bliver givet som en del af aftalen om "Flandlingsplan til forebyggelse af
vold på botilbud", som omfatter en række initiativer. Det tidligere
Sundhedsudvalg blev i december 2017 orienteret om dette.

Ordningen på botilbud svarer til en eksisterende ordning med fast tilknyttede
læger på plejecentre, hvor der indgås en kontrakt med en eller flere praktiserende
læger. Ved indgåelse af en kontrakt forpligter lægen sig til følgende:

1. Lægen yder generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på botilbuddet og bidrager med sin
viden og kliniske erfaring. Den sundhedsfaglige rådgivning af personalet kan både være generel,
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fx om medicinhåndtering, og konkret i forhold oplevede problemstillinger på botilbuddet. Lægen
honoreres for dette efter en timetakst.
2. Lægen yder almenmedicinsk lægehjælp til de beboere, der vælger lægen som deres
praktiserende læge. Behandlingen sker i henhold til overenskomst om almen praksis inkl. evt.
lokalaftaler. Beboerne har fortsat frit valg af praktiserende læge.

I Frederikssund Kommune er kun det socialpsykiatriske botilbud Klintegården
omfattet af aftalen. Klintegården har 67 pladser, heraf ca. 50 pladser efter
servicelovens

s 108. Der er afsat 39.000 ler. i 2018 og 2019 til ordningen. 39.000 ler.

svarer til ca. 41 timers sundhedsfaglig rådgivning på et år (ekskl. lægens
forberedelse og honorering af transport).

Klintegårdens beboere er i dag tilknyttet flere forskellige læger/lægehuse, som har
fra en enkelt og op til 30 patienter fra botilbuddet. De fleste beboere møder op i
lægens praksis, når de skal til konsultation, og det skal fortsat være
udgangspunktet. Nogle beboere har dog, fx pga. psykoser, behov for, at lægen
tilser dem på botilbuddet, hvilket også er tilfældet i dag. Erfaringerne fra
omsorgscentrene tyder på, at det vil være lettest at indgå aftaler med lægerne om
mindre grupper af borgere, fx 25 borgere. Det er derfor ønsket, at der indgås
kontrakt med 2-3 læger, der i forvejen har patienter på botilbuddet. Disse læger
kan så deles om undervisning og rådgivning inden for ovenstående økonomiske
ramme.

Ordningen blev drøftet i det kommunallægelige udvalg den 23. november 2017.
Lægerne opfordrede Frederikssund Kommune til at kontakte de relevante
lægehuse og tog derudover emnet med til et efterfølgende lægelaugsmøde.
Frederikssund Kommune har taget kontakt til de tre læger/lægehuse, der betjener
flest af Klintegårdens beboere, men lægerne er ikke vendt tilbage på
henvendelserne. Ordningen tages op igen i det kommunallægelige udvalg den 18.
juni 2018 med henblik på en drøftelse af, hvad der skal til, for at lægerne er
interesseret i at gå ind i ordningen, og hvordan lægerne kan understøtte
implementeringen.
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Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
sendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Høringssvar Handicaprådet:
Sagen tages til efterretning.

Høringssvar Ældrerådet:
Ældrerådet har ingen bemærkninger til punktet.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Området er takstfinansieret og
underlagt et hvile-i-sig-selv princip.

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

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.

58 Orientering om arbejdet med risikobaseret tilsyn på det specialiserede
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voksenområde
Sagsfremstilling
Det tidligere Sundhedsudvalg har den 4. oktober 2016 og den 3. oktober 2017 fået
information om det nye risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
Udvalget er samtidig blevet orienteret om de tiltag, fagområdet har iværksat for
at forberede sig på tilsynet.

Det risikobaserede tilsyn trådte i kraft i. januar 2017. Tilsynet omfatter alle steder,
hvor der udføres sundhedsfaglig behandling, herunder kommunens dag- og
døgntilbud på det specialiserede voksenområde.

På landsplan vil ca. 10 % afalle behandlingssteder årligt få et tilsynsbesøg.

I denne sag forelægges udvalget en orientering om fagområdets arbejde med at
sikre, at tilbuddene lever op til kravene fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sundhedsfaglige opgaver på det specialiserede voksenområde
Det specialiserede voksenområde er kendetegnet ved mange forskelligartede
tilbud, både hvad angår målgrupper, tilbuddenes størrelse og omfanget af
sundhedsfaglige kompetencer. Det pædagogiske personale løser enkle
sundhedsfaglige opgaver efter delegering fra borgerens egen læge. Hvis der er tale
om mere specialiserede opgaver, løses opgaven typisk af Døgnplejen.

Nogle af de større tilbud har én eller få sygeplejersker eller social- og
sundhedsassistenter ansat, mens særligt handicapområdet og de mindre
bofællesskabertypisk ikke har sundhedsfagligt personale.
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Status på iværksatte tiltag
I forbindelse med at det nye risikobaserede tilsyn blev iværksat, vurderede
fagområdet, at der var behov for at iværksætte tiltag, der skulle sikre, at
tilbuddene lever op Styrelsen for Patientsikkerheds krav om sundhedsfaglige
instrukser og sundhedsfaglig dokumentation. På den baggrund nedsattes i maj
2017 en arbejdsgruppe og en følgegruppe, der skulle sikre, at opgaven blev løftet.

Arbejdsgruppen har bestået af medarbejdere og en leder fra driften, herunder
sundhedsfagligt uddannet personale samt en konsulent fra Staben, der har
fungeret som tovholder. I følgegruppen har siddet ledere og medarbejdere fra de
tilbud, der er i målgruppen for tilsynet samt en centersygeplejerske fra et
omsorgscenter. Sidstnævnte har bidraget med erfaringer med tilsvarende tilsyn i
omsorgscentrene.

Med afsæt i en handleplan og med juridisk og sundhedsfaglig bistand fra Staben,
et omsorgscenter og fra Sundhed har arbejdsgruppen siden sommeren 2017
løbende udarbejdet de nødvendige sundhedsfaglige instrukser til området, i alt
otte instrukser. Det gælder f.eks. instrukser om fravalg af livsforlængende
behandling, samarbejdet med læge, hygiejneinstruks og instruks om informeret
samtykke. Dér, hvor det har givet mening, er instrukserne blevet udarbejdet med
inspiration fra omsorgscentrenes instrukser. Instruksen, der beskriver delegation
og ansvar er i overordnet form blevet udarbejdet som en fælles instruks for både
Ældre og Social Service og Sundhed.

De udarbejdede instrukser er vedlagt som bilag til sagen.

Status pr. 20. maj 2018 er, at den sidste instruks er i høring. Arbejdsgruppens
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opgave er dermed afsluttet.

Ledelsen på de enkelte tilbud har ansvaret for den lokale implementering.
Implementeringen er i gang og forventes at fortsætte ind i 2019. Administrationen
vil være særligt opmærksom på behov for at understøtte implementeringen i de
tilbud på handicapområdet, hvor der ikke er sundhedsfagligt personale ansat.

Læring fra gennemførte tilsyn
I tilsynets levetid (2017 og 2018) har der indtil nu været gennemført to tilsyn på
det specialiserede voksenområde; på henholdsvis Botilbuddet Lunden og Parkvej
12. Det er dog kun rapporten for Lunden, der foreligger.

Da tilsynet er nyt for fagområdet og instrukserne er blevet udarbejdet i løbet af 2.
halvår 2017 og i. halvår 2018 har der været en forventning om, at de første tilsyn
ville afstedkomme en del bemærkninger fra tilsynet.

I rapporten for Lunden har tilsynet da også påtalt de manglende instrukser men
har samtidig vurderet, at tilbuddet har gode arbejdsgange og hensigtsmæssige
praktiske procedurer.

Læringen fra de to tilsynsbesøg har især været, at der er behov for større
systematik i den sundhedsfaglige dokumentation. Her er fagområdet dog
udfordret af, at det nuværende fagsystem - EKJ - ikke er indrettet, så det
understøtter dokumentationskravene. Desuden er fagsystemet opbygget
forskelligt i de enkelte tilbud, og tilbuddene arbejder derfor i nogen grad med
individuelle dokumentationsløsninger. Fagområdet ser derfor også frem til
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etablering af det nye fagsystem CURA, som man forventer er mere
hensigtsmæssigt i indhold og opbygning, sådan at den fornødne dokumentation
kan foretages så enkelt og overskueligt som muligt.

Fremtidig opfølgning
Fremover vil Staben formidle ny lovgivning og information fra Styrelsen for
Patientsikkerhedsamt til tilbuddene samt sørge for, at de udarbejdede instrukser
bliver opdateret minimum én gang årligt. Kvaliteten af dette arbejde sikres ved, at
medarbejdere eller ledere fra tilbuddene bliver inddraget i arbejdet, ligesom der
også kan trækkes på konsulentbistand fra Sundhed.

Følgegruppen mødes fremover 2 gange årligt - og derudover ved behov - med
henblik på videndeling og erfaringsudveksling f.eks. om gennemførte tilsynsbesøg.
På møderne kan oplevede udfordringer eller behov for tiltag på området også
drøftes.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
sendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Høringssvar Ældrerådet:
Ældrerådet har ingen bemærkninger til punktet.
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Økonomi
Sagen er til efterretning og haringen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

i. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
• Instruks for delegation oa rammedeleaation
• Instruks om medicinhåndtering
• Instruks for samarbejdet med behandlinasansvarlia læae
• Instruks om fravalg af livsforlænaende behandling
• Instruks om informeret samtykke videregivelse af oplysninger oa
samtvkkekompetence i forbindelse med sundhedsfaalia behandling
• Hvaieineinstruks
• Instruks om sundhedsfaalia dokumentation
• Instruks for personalets opgaver i forbindelse med borgers behov for behandling
5a Forebyggende hjemmebesøg - status for afprøvning af kollektive

arrangementer
Sagsfremstilling
Baggrund
Social- og Sundhedsudvalget blev senest i februar 2018 orienteret om status for
arbejdet med de forebyggende hjemmebesøg og implementering af nye regler på
området. I den forbindelse godkendte Social- og Sundhedsudvalget, at der i
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foråret 2018 blev afprøvet kollektive arrangementer som alternativ til et
forebyggende hjemmebesøg for en gruppe ældre borgere. Udvalget forelægges
hermed status for afprøvningen af kollektive arrangementer til beslutning om
eventuel fortsættelse.

Erfaringer fra afprøvning af kollektive arrangementer
Som led i at udvikle indsatsen omkring de forebyggende hjemmebesøg har
Sundhedssekretariatet i foråret 2018 afprøvet kollektive arrangementer for hhv.
borgere der er fyldt 75 år og 8o+-årige borgere samt deres eventuelle
ægtefæller/samlevere. Arrangementerne er afholdt i samarbejde med de
brugerstyrede centre. Programmet for arrangementerne har indeholdt et generelt
oplæg om forebyggelse for ældre, oplæg om fysisk aktivitet samt hhv. oplæg om
kost og inkontinens. Borgerne har frit kunne vælge mellem to arrangementer med
forskellige oplægsholdere (invitation til arrangementerne er vedlagt som bilag 1).

Vi har hørt fra cirka halvdelen af de inviterede, hvilket er meget tilfredsstillende. Til
sammenligning kan det oplyses, at ved udsendelse af passive invitationer til
forebyggende hjemmebesøg (en invitation til et forebyggende hjemmebesøg,
hvor borgeren selv skal henvende sig for en aftale) svarer cirka 40 % af borgerne
på invitationen. Antallet af inviterede og tilmeldte fremgår af tabel 1 neden for.

Tabel i: Oversigt over antal inviterede og antal tilmeldte til de kollektive
arrangementer, forår 2018

Arrangementer for +75-

Inviterede, i alt

Tilmeldte, i alt

"■73

50

202

6i

årige
Arrangementer for +80årige
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I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen i februar
2018 udtrykte Ældrerådet bekymring for, at henvendelsesformen var gennem
e-boks. I praksis er 13 % af de 65-74-årige, 36 % af de 75-84-årige, 66 % af de 8594-årige og 88 % af de 95+årige frameldt e-boks. Borgere der er frameldt e-boks
får automatisk tilsendt et postbesørget brev. Invitationen kan besvares gennem
e-boks eller per telefon. Sundhedssekretariatet vil i starten af juni kontakte en
andel af de borgere, der ikke har besvaret invitationen til arrangementet, med
henblik på at afdække årsagerne hertil.

Arrangementer for 75-årige
Der er afholdt to arrangementer for 75-årige borgere. I alt 173 borgere, der fyldte
75 år fra november til februar 2018, blev indbudt til at deltage. På det første
arrangement på Tolleruphøj deltog 32 borgere og 14 ledsagere og på det andet
arrangement på Nyvej deltog 18 borgere og 8 ledsagere. 4 borgere, svarende til 2
% af de inviterede, ønskede at få et forebyggende hjemmebesøg i stedet for at
deltage i et kollektivt arrangement.

Der har generelt været stor tilfredshed med arrangementerne og oplægsholderne,
jf. vedlagte evaluering af arrangementerne. Størstedelen af borgerne giver udtryk
for at være meget tilfredse med oplæggene, mens enkelte borgere giver udtryk
for, at oplæggene præsenterede dem for viden, de allerede havde. Arrangementet
på Tolleruphøj var desværre præget af store problemer med stedets lydanlæg,
hvilket vurderes at have påvirket evalueringerne.

Arrangementer for 80+ årige
For borgere over 80 år foretager forebyggelseskonsulenterne en individuel
vurdering af, hvem der kunne have gavn af et kollektivt arrangement som
alternativ til et forebyggende hjemmebesøg. Det kan fx være, hvis vedkommende
vurderes at have en høj grad af mestring af eget liv, eller hvis vedkommende har
takket nej til tidligere invitationer til individuelle besøg.
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I alt 202 borgere blev indbudt til at deltage enten den 9. maj på Lundebjerggård
eller den 29. maj i Aktivitetshuset Kongshøj, Slangerup. Antal deltagere samt
deltagerevaluering er på nuværende tidspunkt ikke endeligt opgjort. Foreløbigt
har ca. halvdelen af de inviterede besvaret invitationen og 6i borgere er tilmeldt
de to arrangementer.

Fortsat afholdelse af kollektive arrangementer
På baggrund af de første erfaringer med at afholde kollektive arrangementer, er
det vurderingen, at arrangementerne er et godt tilbud som alternativ til et
forebyggende hjemmebesøg. Generelle budskaber om forebyggelse når ud til flere
ældre borgere, samtidig med at de ressourcer, der bruges på besøg i hjemmet, kan
koncentreres til de sårbare borgere. De borgere, der har deltaget i
arrangementerne, har været positive overfor initiativet (tal for evaluering af
arrangementerne er vedlagt som bilag 2). På den baggrund ønsker
Sundhedssekretariatet at fortsætte med at afholde kollektive arrangementer som
alternativ til forebyggende hjemmebesøg, for udvalgte ældre borgere. Der
forventes at være behov for 6-8 arrangementer årligt.

Sundhedsområdet vil involvere Ældrerådet i den videre udvikling og målretning af
de kollektive arrangementer.

Det koncept, der vil blive arbejdet videre med er:
• Arrangementerne afholdes fortsat på skift i samarbejde med De Brugerstyrede Centre, der alle har
tilkendegivet at de fortsat ønsker at være værter.
• Arrangementets varighed udvides med 1/4 time (til i alt 2,5 time), hvilket giver plads til endnu et
oplæg, ensretning af arrangementerne og bedre tid til netværksdannelse. Der inviteres fremadrettet
både 75-årige og 80+-årige til arrangementerne, da dette giver borgerne større valgfrihed i forhold til
dato og sted for arrangementerne, og da målgrupperne vurderes at kunne have glæde af samme
type arrangement.
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• 80+-årige inviteres på baggrund af forebyggelseskonsulenternes faglige vurdering af, hvilke
forebyggelsestilbud der bedst møder borgerens behov. I invitationen til et kollektivt arrangement
bliver borgeren samtidig gjort opmærksom på, at de i stedet kan vælge at få et forebyggende
hjemmebesøg.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Handicaprådet:
Sagen tages til efterretning.

Høringssvar Ældrerådet:
Ældrerådet har ingen bemærkninger til punktet.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der indstilles til at anvende
kollektive arrangementer som alternativ til forebyggende hjemmebesøg inden for
eksisterende budget. Eventuelle frigjorte ressourcer ved kollektive arrangementer
anvendes i øget indsats til særlig sårbare borgere.

Indstilling
Sundhedschefen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:1

1. Godkende at de kollektive arrangementer bliver en fast del af indsatsen omkring de
forebyggende hjemmebesøg til udvalgte ældre borgere.
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Beslutning
Godkendt.
• Bilag i Invitation til arrangement om Forebyggelse for Ældre
• Bilag 2 evaluering af kollektive arrangementer
6o Ledelsesinformation til Social- oa Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget forelægges ledelsesinformation for udviklingen på
social- og sundhedsområdet til orientering. Ledelsesinformationen forelægges
kvartalsvis og blev sidst præsenteret på udvalgsmødet i marts 2018.

Sundhedsområdet
Ledelsesinformationen for sundhedsområdet indeholder i dette kvartal ikke tal for
udviklingen i forbruget af regionale sundhedsydelser. Dette skyldes en forsinket
opdatering af data til eSundhed, som er den database Sundhedsstaben trækker
data fra. Data vil blive præsenteret i forbindelse med næste planlagte
Ledelsesinformation i september. Sundhedssekretariatet vil undersøge om der
fremadrettet kan præsenteres tilsvarende data, der er genereret af Region
Hovedstaden, som alternativ til at der trækkes data fra eSundhed for
Frederikssund Kommune. Region Hovedstadens dataopgørelser giver mulighed
for sammenligning med andre kommuner.

På baggrund af manglende oplysninger fra eSundhed, er der hvad angår
kommunal medfinansiering inddraget data fra Økonomiafdelingen. Data herfra,
baseret på den aktuelle bogføring for deti. kvartal på kommunal medfinansiering,
tyder på et højere udgiftsniveau på ca. 5 mio. ler. sammenlignet med i. kvartal
sidste år.
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Nøgletal for Tandplejen viser at efterslæbet på indkaldelse til regelmæssigt
tandeftersyn efter en periode med stigning er stagneret eller faldet på de fem
klinikker. Ventetiden til specialtandpleje og til tandregulering stiger fortsat og
ligger nu på henholdsvis ca. 7 måneder og ca. 24 måneder. Efter et lille fald i 4 kvt.
2017 er antallet af borgere på venteliste til tandregulering igen steget.

Nøgletal for Sundhedsplejen viser, at Sundhedsplejen foretager et stigende antal
behovsbesøg, herunder ammebesøg. Der er også sket en stigning i antallet af
barselsbesøg, som følge af at fødende udskrives tidligere fra fødegangen.

Socialområdet
Ledelsesinformationen på socialområdet viser udviklingen frem til og med marts
2018 i antallet af borgere i de enkelte tilbud på området samt enhedsprisen pr.
borger (udgiften for kommunen).

Tilbud til beskyttet beskæftigelse under jr 103 og aktivitets- og samværstilbud
under jr 104 viser et svagt fald i antal borgere i første kvartal, mens enhedspriser
er stort set uændret.

Udviklingen i botilbudslignende tilbud efter jr 85 har været stort set uændret i
løbet afårets første tre måneder. Det skal bemærkes, at flere institutioner fra i.
januar har ændret juridisk tilknytning fra henholdsvis TT 107 og 108 til at være
botilbudslignende tilbud efter t 85. Det giver en stigning i antal borgere
henregnet under botilbudslignende tilbud efter t 85 og tilsvarende et fald i antal
borgere i botilbud under TT 107 og 108. Skiftet betyder også højere enhedspriser
for botilbudslignende tilbud efter t 85, idet enhedspriserne for forløb under t 107
og T 108 er væsentlig højere, og det derfor er relativt dyrere forløb som skifter
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paragraf. Enhedsprisen for botilbudslignende tilbud efter jr 85 er desuden steget
som følge af omkategorisering af et antal forløb med lave enhedsomkostninger
fra botilbudslignende tilbud til 1 85 støtte i eget hjem.

Som følge af skiftet til botilbudslignende tilbud efter 1 85 ses der tilsvarende fald i
antal borgere i midlertidige botilbud under 1 107 og længerevarende botilbud
under 1 108.1 øvrigt har udviklingen i første kvartal været stort set uændret.

Sagen er sendt til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
sendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Høringssvar Handicaprådet:
Det ønskes oplyst, hvorledes flere institutioner kan ændre juridisk tilknytning fra
1 1 1 0 7 og 108 til 1 85. Er det alene for, at kommunen kan spare penge eller er folk
blevet mere raske?

Høringssvar Ældrerådet:
Ældrerådet har ingen bemærkninger til punktet.

Økonomi
Sagen er til efterretning og haringen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling
Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til Social- og
Sundhedsudvalget, at:
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1. Sagen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning. På baggrund af LIS-tallene for Sundhedsplejens aktivitet,
ønsker udvalget en sag om udvikling og aktivitet i Sundhedsplejen.
• Ledelsesinformation for sundhedsområdet luni 2018
• Ledelsesinformation - Social Service - juni 2018

