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Møde i skole-, social- og sundhedsudvalget den 27. april
2004.

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

Afbud:

Fra administrationen:
Jette Søe
Preben Kristensen
Kirsten Nørskov

Mødedato:

27. april 2004

Mødetidspunkt:

kl. 08.00

Mødested:

I mødelokale 3

Mødets afslutning:

kl. 09.20

Bemærkninger:

Praktiske oplysninger:

Indholdsfortegnelse:
Opsummering af det pædagogiske tilsvn med ungdomsboligerne samt orientering om Café
Guldsmeden
Optagelse til dagpleie/daginstitutioner
Kapacitet i dagpasningstilbud
Tidsplan for om - og tilbygning på Marbæk og Ferslev skoler
Licitation. Skuldelev børnehave
Ombygning af Skuldelev børnehave
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Ansøgning fra Ferslev skole og Klub Strædet om tillægsbevilling på opsætning af hegn
omkring søen ved skolen.
Fælles koordinationsudvalg for kommunerne Skibby. Jæoerspris. Frederikssund. Stenløse.
Ølstykke og Slangerup.
Styrelsesvedtægt og forretningsorden for Det fælles koordinationsudvalg mellem
kommunerne Frederikssund. Jægerspris. Skibby. Slangerup, Stenløse og Ølstykke
Forslag til løsning af problem vedrørende forebyggende besøg til borgere +75 år
Tilsvnsrapport for plejeboligerne Nordhøi 4 og de beskyttede boliger
Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejecentre i Skibby kommune i 2003.
Ansøgning om midler fra S 115-oulien til Musikfestival på Skibbvhøis arealer
Efterretningssager
Meddelelser fra formanden

1.

Opsummering af det pædagogiske tilsvn med ungdomsboligerne samt orientering
om Café Guldsmeden
J. nr. SSSF 16.03.30/31
Til orientering
Udvalget fik på sidste møde en opsummering af det pædagogiske tilsyn med
Ungdomssboligerne samt en orientering om Café Guldsmeden.
Det blev besluttet, at anmode Lederen af Børne- og ungeområdet om et oplæg.
Lederen har anmodet om at få udsat sagen til maj-mødet, grundet sygdom.
Skole-, social- og sundhedsudvalget har på sit møde den 27. april 2004 taget
ovennævnte til efterretning.

2.
Optagelse til dagoleie/daginstitutioner
]. nr. SSSF 16.06
Til efterretning
Forvaltningen fremlægger optageliste pr. maj 2004 samt en særskilt opgørelse over
dagplejen.
Skole-, social- og sundhedsudvalget har på sit møde den 27. april 2004 taget
ovennævnte til efterretning.

3.
Kapacitet i dagpasningstilbud
J. nr. SSSF 16.05.00
Afgøres af Skole-, social og sundhedsudvalget
Skole-, social og sundhedsudvalget besluttede på sit sidste møde, at sagen skulle
genoptages. Udvalget besluttede at forvaltningen skulle arbejde videre med, at få mere
præcise prognoser for kommende behov for institutionspladser.
Der har i den mellemliggende periode været arbejdet med dels prognosen og dels en analyse
af hvilke parametre der har indflydelse på kapaciteten i pasningstilbuddene og indflydelse på
efterspørgslen af pasningstilbud.

Side 3 af 10

Dagsorden til S S SU

I forhold til prognosen, så er det aftalt at der fra teknisk afdelings side udarbejdes et notat
der belyser hvilke parametre der indgår i beregningerne i prognosen. Der er justeret lidt på
enkelte parametre, men dette ændrer ikke meget ved endelig prognose. Notatet fra teknisk
afdeling vedlægges som bilag til sagen.
I forhold til en analyse af hvilke parametre der påvirker såvel udbud som efterspørgsel kan
følgende forhold nævnes:
❖
Den samlede kapacitet i 0-6 års gruppen er 144 dagplejepladser, 233 børnehaveplad
ser, incl. Skovbørnehaven ( pr. 1.9.04 øges kapaciteten med 12 børnehavepladser.
❖

Det skal bemærkes at den samlede dagplejekapacitet på 144 pladser, ikke kan
udnyttes. Erfaringerne fra de seneste år viser at ca. 10 - 12% af pladserne ikke kan
udnyttes p.g.a. sygdom og barsel mv. Hvis der fratrækkes 15 - 20 pladser i
kapaciteten 0 - 6 år, vil der i de kommende 2 år mangle ca. 5 - 8 pladser, i løbet af
vinter/forårsperioden.( se også notat fra sidste udvalgsmøde om dette)

❖

Forvaltningens prognoser som udarbejdes i samarbejde med Dynasoft viser at den
behovsprocent som pt. er gældende i 0-3 årsalderen er på 78%. Denne % er noget
lavere end tidligere år og nu lavere end andre kommuner. Hvis der kommer en
stigende efterspørgsel så procenten stiger til f.eks. 85, vil behovet i Skibby kommune
stige med 7 - 1 0 pladser i denne aldersgruppe.
Der er jfr. kommunes befolkningsstatistik pr. 1. jan, 82 børn som er født i 2003.
Den befolkningsprognose som udkom i 2003 havde forventet 70 børn.
Samme prognose forventer 65 børn født i 2004.
Der er i de første 3 måneder ved manuel optælling konstateret 19 børn født i 1
kvartal
2004. Hvis der fødes 75 børn vil der være et øget behov for pasning af 6 8 børn mere i løbet af 2005.

❖

❖

Kapaciteten i børnehavegrupperne, i de integrerede institutioner, vil blive påvirket
af, at der er for mange fritidshjemsbørn i disse institutioner. Kapaciteten påvirkes pga.
at der ikke kan være flere børn end institutionerne fysisk kan rumme. Det vil nedsætte
kapaciteten i Pilehuset, Børnehuset og Skibbyssen i de kommende 2 år med (anslået
15 - 20 børn i alderen 3-6 år)
Ovennævnte problemstillinger giver et bekymrende billede af den samlede kapacitet.

Fortsættes...

3. fortsat
Det værst tænkelige scenarie med stigende efterspørgsel i 0 - 3 årsgruppen, vil betyde at det
samlede behov kan opgøres ved: dagplejekapacitet 5 - 8 pladser + realistisk efterspørgsel i
0-3 årsalderen 7 - 1 0 børn, større fødselstal i 2004 end forudsat i prognosen 6 - 8 børn +
nedsættelse af børnehavekapacitet pga. flere fritidshjemsbørn i integrerede institutioner 15 20 pladser. I alt er der i denne risikovurdering brug for 33 - 46 pladser yderligere i de næste
to år i aldersgruppen 0 -6 år.
For at få yderligere tal der kan be- eller afkræfte det billede der kan tegnes, har forvaltningen
skrevet til de to sygehuse, hvor borgere fra Skibby Kommune følges i forbindelse med
graviditet og fødsel. Dette med henblik på at supplere vore tal med indberetninger fra
jordmødrene evt. 3 gange årligt. Der er ikke svar på dette endnu.
Hvis man ser på analyserne kan de give anledning til en række overvejelser over mulige
tiltag alt efter en samlet vurdering af, om det er 20-30 flere børn, omkring 50 børn eller
under 20 flere børn man skal stille pasningsmulighed til rådighed for. Nedenfor skal listes
nogle forslag til tiltag, i uprioriteret rækkefølge:
• •
Bruge dagplejen som buffer, ved ansættelse af flere dagplejere
• • Omfordele så der ikke længere er børnehavebørn i Skibbyssen, bliver plads til
fritids
•
børn og børnehaven flytter til nyt byggeri
• • Bygge institution til de 0-3årige for at udnytte kapaciteten bedre end i dagplejen
• • At der opføres en ny institution, 0-6 år, og der senere tages stilling til om der kan

Side 4 af 10

Dagsorden til S S SU

•
overflyttes børn som pt. Passes i andet tilbud
• • Vurdere kvalitetsmål ( belægningsgrad!)og på den måde give mere plads
• • Tage hele børnepasningstilbuddet op til revidering og skabe bedre kvalitet og plads.
Dette kræver, at der gives politiske bud på hvilken vej man vil der skal undersøges
Det indstilles.
At Skole-, social- og sundhedsudvalget drøfter de beskrevne problemanalyser og giver
forvaltningen mandat til hvilken vej der skal arbejdes og hvilke yderligere analyser der er
behov for til næste møde.
At det tages til efterretning at prognosen ikke for nuværende kan danne det endelige
grundlag for stillingtagen, til hvordan Skibby kommunes kapacitet skal udformes, og at
forvaltningen arbejder videre med at få konkrete oplysninger fra sygehusene om
forventede fødsler.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 27. april 2004 godkendt at
forvaltningen arbejder videre med planer om at der etableres en institution til 60 børn.

4.
Tidsplan for om - oa tilbygning på Marbæk oa Ferslev skoler
J. nr. SSSF 82.06.04
Afgøres af Skole-, social og sundhedsudvalget
På sidste møde i Skole-, social og sundhedsudvalget blev frigivet midler til arkitekt med
henblik på gennemgang af Ferslev og Marbæk skoler, for bedre udnyttelse af eksisterende
kvadratmeter og udbygning af Ferslev skole. Samtidig blev forvaltningen bedt om at komme
med en tidsplan for arbejdet til udvalget.
Nedenfor er en meget stram tidsplan, og der tages forbehold for om vi kan få arkitektfirmaet
til at udføre arbejdet på den korte tid. De har tidligere udtalt at de skulle bruge 3 måneder.
Kan de ikke gøre det på 2 måneder, som forudsat i tidsplanen, vil denne forrykkes sådan at
udvalget først vil få forslaget til om- og tilbygning til godkendelse på sit møde i august. Vi
forventer at have afklaret dette til udvalgets møde.
En væsentlig del af tidsplanen er også at høre de relevante parter. Forvaltningen har
udarbejdet forslag til høringsskrivelse til udvalget godkendelse. Høringsskrivelsen skal sendes
til skolebestyrelserne, samarbejdsudvalg og ungdomsråd.
21. april 2004

Byrådet beslutter iværksættelse af undersøgelse på Marbækskolen
og Ferslev skole, samt anmoder arkitektfirma om af komme med
skitseforslag til udbygning af Ferslev skole

22. april

Firma anmodes om at påbegynde undersøgelserne og arbejdet med
skitseforslag til udbygning af Ferslev skole

27. april

SSSU godkender tidsplan for opgave og beslutter høringsudsendelse
vedr. skolestruktur.

18. maj

Høringsfrist for bestyrelser mv.

25. maj

SSSU behandler høringssvar og anbefaler over for Byrådet

16. juni

Byrådet godkender SSSU' s anbefaling.

22.juni

SSSU godkender forslag stillet af arkitektfirmaet til om - og
tilbygninger på Ferslev og Marbæk skoler og arkitektfirmaet
arbejder videre i feriemånederne
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23. juni

MTU godkender og iværksætter tiltag i forbindelse med om- og
tilbygninger.

31. august

SSSU godkender forslag til licitation af valgte om- og tilbygninger.
Fortsættes...

4. fortsat
25. august

MTU behandler forslag til licitation af valgte om- og tilbygninger

14.september

ØU behandler forslag til licitation af valgte om- og tilbygninger

22. september
23. september23. oktober

Byrådet behandler forslag til licitation af valgte om- og tilbygninger

Arbejde i licitation

30. november

SSSU tager stilling til hvem der skal udføre opgaven og indstiller
dette til byrådet

14.december

ØU behandler SSSU 's indstilling og indstiller dette til byrådet

22.december

Byrådet godkender valgte entreprenør og godkender frigivelse af
midler

24. januar 2005

Byggeriet går i gang

primo juni 2005
Byggeriet afsluttes
Det indstilles.
At udvalget godkender tidsplan for arbejdet med om- og tilbygning på Ferslev og Marbæk
skoler.
At udvalget godkender høringsskrivelse og høringsparter.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 27. april 2004 godkendt
tidsplanen og høringssvarene udsendes til de berørte parter.

5.
Licitation, Skuldelev børnehave
J. nr. 82.20.00022/JOH
Afgøres af Skole-, social- og sundhedsudvalget
Der har d. 14. april 2004 været afholdt offentlig licitation på om- og tilbygning af Skuldelev
børnehave.
Ved licitationen indkom 3 tilbud.
Som følge af konstaterede problemer under detailprojekteringen med ekstrafundering og
totaludskiftning af kloaksystemet kan den samlede bevilling på 4.641.600,- kr. ikke
overholdes uden besparelser.
Sagen behandles på miljø- og teknikudvalgets møde, d. 28. april 2004.
Det indstilles.
At refererende til indstillingsbilaget anbefales, at de foreslåede besparelser godkendes.
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Skole-, social- oa sundhedsudvalget kan på sit møde den 27. april 2004 godkende
indstillingen, bortset fra at børnehavens rammebeløb på kr. 61.600,- ikke medtages, men
tillægges byggesagen.

6.
Ombygning af Skuldelev børnehave
J. nr. SSSF 82.20.00022
Afgøres af Byrådet
Lederen af daginstitutionsområdet fremsender skrivelse, hvori det meddeles, at
rammetidsplan for ombygningen indebærer, at børnehaven skal være rømmet for inventar
senest uge 26. Der er foreløbig lavet aftale med Klub 7éren, at så snart de nye lokaler er klar
til ibrugtagning, flytter børnehaven midlertidig ind i lokalerne. Klubben har accepteret at
deres indflytningsdato ændres til omkr. 1.-9.
Da der er stor usikkerhed i hvornår halbyggeriet forventes færdig, har jeg aftalt med
Skuldelev skole og Børnehaven, at der kan lånes lokaler på skolen i uge 26+27+28.
Hvis vi får brug for denne midlertidige ordning, skal børnehavens inventar opbevares i en
container. Desuden bliver der brug for mandskab til flytningen. Her har vi foreløbig kontaktet
vejafdelingen og bedt om hjælp d. 16.-18 juni.
Omkostningerne til ovenstående er ikke indregnet i byggeprojektet.
John O. oplyser at der kan forventes en udgift på ca. kr. 20.000 til leje af container
og lønudgift til vejafdelingen.
Det indstilles.
At der søges om tilladelse til at afholde udgiften, som senere anvises som tillægsbevilling i
forbindelse med budgetrevisionen senere på året.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 27. april 2004
indstillingen.

7.
Ansøgning fra Ferslev skole oa Klub Strædet om tillægsbevilling på opsætning af
hean omkring søen ved skolen.
J.nr. SSSF 82.11.00
Afgøres af Skole-, social- og sundhedsudvalget
Ferslev skole og Klub Strædet fremsender ansøgning om tillægsbevilling på ca. kr. 32.000,til opsætning af hegn omkring søen ved skolen.
Der har i vinter været en stigende interesse for at stå på skøjter eller anden form for leg på
isen. Sommeren er på vej og udendørsarealet skal bruges. Idrætspladsen ligger ned til søen,
og en af de store aktiviteter er rundbold og andre former for boldspil. Det er tit og ofte, at
bolden bliver kastet så langt, at den havner nede ved søens kant, som er på en skråning og
man er bange for at børnene en dag ryger i søen.
Området bliver ligeledes brugt af børnene, som udflugtsmål, i deres fritid.
Det indstilles.
At der findes en lokal løsning i lighed med den man brugte i forbindelse med fjernelse af hegn
på gadekærene i kommunen.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 27. april 2004 drøftet sagen,
men overlader det til skolen og klubben selv at finde en løsning som de selv finansierer.
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8.

Fælles koordinationsudvalg for kommunerne Skibby. Jæaerspris. Frederikssund.
Stenløse. Ølstykke oa Slangerup.
J. nr. SSSF 15.00
Afgøres af Byrådet
På baggrund af den kommende strukturreform og sandsynlige sammenlægning af kommuner
pr 1. januar 2006 skønnes fortsat deltagelse i det fælles koordinationsudvalg ikke
hensigtsmæssigt efter den 31. december 2005. Efter forretningsordenens § 11 kan
samarbejdet opsiges med 1 års varsel.
Skibby Kommune skal i forbindelse med en evt. kommunesammenlægning indgå i en ny
sammenhæng, hvor der skal etableres et nyt koordinationsudvalg, uanset om der indgås
aftale om sammenlægning mod nord eller syd. Det skønnes hensigtsmæssigt i fremtiden at
anbefale et koordinationsudvalg med færre medlemmer. Minimumskravet til antallet af
medlemmer og til repræsentation ved sammensætning af koordinationsudvalget fremgår af
lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats §43 som følger:
Koordinationsudvalget består af mindst 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen blandt
dens medlemmer, og følgende organisationer udpeger hver mindst 1 medlem:
1)

De Samvirkende Invalideorganisationer.

2)
Landsorganisationen i Danmark.
3)
Dansk Arbejdsgiverforening.
4)
Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd.
5)
Praktiserende Lægers Organisation i deres egenskab af repræsentant for erhvervet
praktiserende læger.

6)
Den regionale arbejdsformidling.
Derudover udpeger det lokale integrationsråd 1 medlem.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvor mange medlemmer udvalget skal bestå af. De
organisationer, der er nævnt i stk. 1, skal have tilbud om at have samme antal medlemmer i
udvalget. Antallet af medlemmer fra kommunalbestyrelsen kan ikke være større end det
antal medlemmer, som de enkelte organisationer får tilbud om at udpege.
Stk. 3. Medlemmerne af organisationerne, jf. stk. 1, nr. 1-6, skal repræsentere
vedkommende lokale organisationer, afdelinger el.lign.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan herudover udpege medlemmer, der repræsenterer andre
organisationer eller private i lokalområdet.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter forretningsordenen for koordinationsudvalget.
Ved møde i koordinationsudvalgets arbejdsgruppe den 5. april 2004 blev der orienteret om,
at Skibby Kommune har til hensigt at opsige samarbejdet.
Det indstilles.
at opsigelse af deltagelse i det fælleskommunale koordinationsudvalg med virkning fra den
31. december 2005 anbefales overfor Byrådet.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 27. april 2004
indstillingen.

9.
Styrelsesvedtægt oa forretningsorden for Det fælles koordinationsudvalg mellem
kommunerne Frederikssund. Jæaerspris. Skibby. Slangerup. Stenløse oa Ølstykke
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J. nr. SSSF 00.01A16
Afgøres af Byrådet
Det fælles koordinationsudvalg har fremsendt forslag til rettelser i udvalgets styrelsesvedtægt
og forretningsorden.
Den nuværende vedtægt og forretningsorden er fra august 2001.
Rettelserne er markeret med rødt.
Det indstilles.
At udvalget anbefaler rettelserne.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 27. april 2004 rettelserne
i styrelsesvedtægten.

10.
Forslaa til løsning af problem vedrørende forebyggende besøg til boraere +75 år
J. nr. SSSF 16.20.10
Afgøres af Byrådet
Ældreservice fremsender forslag til en opnormering på 30 timer ugt. specifik med
ergoterapeutisk uddannelse.
Skibby kommune har siden loven om forebyggende besøg til +75 årige, alene tilbudt
besøgene til borgere der ikke var i regi i Sundhedsafdelingen. Ordningen kunne legaliseres,
da alle borgere der var i regi fik besøg af sygeplejerske som tilbud forebyggende indsats.
Siden indførelsen af Lov om frit leverandørvalg den 1. januar 2003 er sygeplejerskerne
udskilt i selvstændige leverandørgruppe og kommer kun hos borgerne efter henvisning fra
læge eller visitator. Konsekvensen er, at kommunen ikke opfylder loven om forebyggende
besøg til +75 årige.
Siden 1. juli 1996 har alle kommuner været forpligtet til at tilbyde alle ældre, der er fyldt 75
år mindst 2 årlige forebyggende besøg.
I Skibby kommune blev loven udmøntet således, at de forebyggende besøg blev varetaget af
de sygeplejersker, der alligevel kørte i distriktet, og kun til borgere der ikke modtog ydelser
fra Sundhedsafdelingen. I 1996 drejede det sig om ca. 221 borgere. Der blev ved lovens
implementering bevilget 24 timer ugt. til besøgene, hvilket svarede til 155 min. pr. besøg.
Herudover var der brug for administrativ tid til statistik, møder, uddannelse m.m. dette blev
taget fra almindelig sygeplejerskenormering.
Skal de forebyggende besøg til de +75 årige tilbydes alle berettigede borgere, vil det være
nødvendigt at øge timetallet til forebyggende besøg med yderligere 24 timer ugt. til selve
besøgene samt 6 timer ugt. til afledte opgaver.
For at sikre en generelt bredere indfaldsvinkel til forebyggelse hos borgerne, kan det
anbefales, at de 30 timer ugt. besættes med en ergoterapeut. Ergoterapeuten kan sikre og
styrke forebyggelse inden for ADL (daily livning) og bevarelse af det daglige funktionsniveau
hos borgerne.
De forebyggende besøg kan planlægges, så borgerne får 1 årligt besøg af
forebyggelsessygeplejersken og 1 årligt besøg af forebyggelsesergoterapeuten.
Økonomi: Forebyggelseskoordinator 30 timer ugt. = kr. 23.000,- pr. måned incl. pension og
feriegodtgørelse = kr. 276.000,- årligt.
Der er indhentet udtalelse fra Økonomisk forvaltning.
Det indstilles.
At der ansættes en 30 timers medarbejder til kr. 276.000,- pr. år.
At forvaltningen fremkommer med et besparelsesforslag til finansieringen hvorefter sagen
genoptages.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 27. april 2004 at der
ansættes en 30 timers medarbejder til kr. 276.000,- pr. år.
Forvaltningen arbejder videre med at finde besparelsen.
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11.
Tilsvnsrapport for plejeboligerne Nordhøi 4 oa de beskyttede boliger
3.nr. SSSF 16.07.00
Til orientering
Der har den 11. og 12. februar 2004 været foretaget uanmeldt faglig tilsyn på plejeboligerne
Nordhøj 4 og de beskyttede boliger, jf. reglerne, udstedt i 2001 fra Socialministeriet, hvor
kommunerne blev pålagt at kontrollere serviceindsatsen overfor beboerne på plejehjem og
lignende boenheder. Kravet er mindst 2 årlige kommunale tilsynsbesøg - 1 anmeldt og 1
uanmeldt.
Konklusion:
Generelt er borgerne meget tilfredse med at bo på Nordhøj. De føler sig velsoignerede, er
tilfredse med maden og den hjælp de får.
Det fremgår ikke umiddelbart i ydelsestildelingen at der er taget hensyn til borgernes
tidligere livsstil og vaner.
Der synes at være et ønske om et større aktivitetstilbud i forhold til træning, gåture.
Borgerne oplever travlhed hos personalet og derfor synes borgerne ikke de kan fremkomme
med ønsker om mere hjælp.
Der er ikke opstillet mål for plejen, ernæring og aktivitet/træning i plejeplanen.
Plejeplanen er ikke fremadrettet. Det er ikke synligt, hvorvidt der bliver fulgt op på
problemområder. Plejeplanen fremstår som en beskrivelse af borgerens døgnrytme og
mestringsevne.
Den hygiejniske standard er i orden, men der synes ikke at være taget hensyn til borgerens
egne normer i ydelsestildelingen.
Forslag til indsatsområder:
At der udarbejdes fremadrettede handleplaner på alle borgere.
At borgerne i højere grad medinddrages i tilrettelæggelsen af dagens aktiviteter.
At der kommer øget fokus på indflytningssamtaler.
At der kommer øget fokus på borgernes mulighed for vedligeholdelsestræning/gåtur/frisk
luft.
At der kommer øget fokus på personalets travlhed kontra borgernes tilbageholdenhed.
At kvaliteten (hyppigheden) af rengøringen for borgerne der opholder sig i samme rum det
meste af døgnet drøftes.
Fremover vil borgere uanset evnen til at kommunikere med de personer, som forestår
tilsynet. Der er naturligvis et etisk dilemma, da borgerne ikke kan sige fra, men samtidig vil
det heller ikke være etisk og fagligt forsvarligt, hvis ikke plejen i forhold til de svageste
borgere også blev vurderet på de uanmeldte tilsynsbesøg.
Ældre- og handicaprådet har fået tilsendt rapporten.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 27. april 2004 taget
ovennævnte til efterretning.

12.
Embedslæaeinstitutionens tilsvn med plejecentre i Skibby kommune i 2QQ3.
J. nr. SSSF 16.07
Til orientering
Embedslægeinstitutionen har aflagt tilsynsbesøg på Nordhøj. Der henvises til
Embedslægeinstitutionens rapporter for tilsynet, der tidligere er fremsendt til kommunen, til
bruger- og pårørenderåd samt til Ældreråd og handicaprådet.
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Forholdene i plejecentret i Skibby kommune adskiller sig ikke væsentligt fra plejecentrene i
amtets øvrige kommuner, og har ikke givet anledning til opfølgende tilsyn. Der henvises til
vedlagte bilag om tilsynene i Frederiksborg amt i 2003.
Forholdene er generelt tilfredsstillende og der er kun givet får anbefalinger.
De væsentligste anbefalinger har drejet sig om området omkring skriftlige retningslinier.
Embedslægeinstitutionen vil efter tilsynet i 2004 vurdere og rapportere i hvilket omfang
anbefalingerne er blevet fulgt.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 27. april 2004 taget
ovennævnte til efterretning.

13.
Ansøgning om midler fra S 115-pulien til Musikfestival på Skibbvhøis arealer
J.nr. SSSF 16.00.13
Afgøres af Skole-, social- og sundhedsudvalget
Festudvalget for Skibbyhøj fremsender ansøgning om tilskud fra § 115-puljen til en
Musikfestival på Skibbyhøjs arealer fredag den 18. juni 2004. Festivalen vil være for
sindslindende primært i Frederiksborg amt.
Festudvalget forestiller sig en festival med musikudøvelse, der så vidt muligt består af
sindslindende fra amtet. Der vil være en stor scene til bands samt en mindre workshop, hvor
enkelte personer kan udfolde sig musikalsk.
Det påtænkes, at involvere Amtets Socialpsykiatriske institutioner samt bo- og væresteder i
Vestregionens kommuner. Dette vil sandsynligvis blive en festival med 150 - 200 betalende
gæster, med et forventet budget på kr. 25.000 - 30.000,-.
Der ansøges om kr. 10.000,- fra Skibby kommune.
Det indstilles.
At ansøgningen medtages i forbindelse med Den tværkommunale frivilligpulje, som holder
møde den 10. maj i Stenløse, da arrangementet omfatter hele amtet.
At det anbefales, at der gives et tilskud.
Skole-, social- og sundhedsudvalget har på sit møde den 27. april 2004 godkendt
indstillingen.

14.
Efterretningssager
a.
Ældre- og handicaprådet fremsender referat fra møde den 13. april 2004.
Skole-, social- og sundhedsudvalget har på sit møde den 27. april 2004 taget
ovennævnte til efterretning.

15.
Meddelelser fra formanden
a.
Et firma er ved at lave en analyse for koordinationsudvalget omkring dagpengeområdet. Der
kommer en færdig rapport.

