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Journal nr.:
020094-2011

Sag nr. 91

Fælles hjælpemiddeldepot for Egedal
og Frederikssund Kommuner
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelserne i Egedal og Frederikssund kommuner skal godkende
vedhæftede forslag til vedtægterne for §60 selskabet ”Egedal & Frederikssund
Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S”.
Der er såvel i oplæg til beregning af åbningsbalancen som i afregning for
driften søgt en så ubureaukratisk løsning som muligt, således at selskabets
medarbejderressourcer kan anvendes på kerneopgaven.
Åbningsbalancen vil foreligge til kommunalbestyrelsernes endelige behandling
af sagen i december 2011.
Det foreslås, at kun aktiver, der ved anskaffelsen havde en værdi på 50.000
kr. eller derover indgår i åbningsbalancen.
Kommunalbestyrelserne skal endvidere tage stilling til forslag om, at opgaven
med IT registrering af alle hjælpemidler i Frederikssund Kommune, efter
samme metode som Egedal Kommuner anvender i dag, overgives til § 60
selskabet, mod at Frederikssund Kommune dækker udgifterne til dette. Dette
sker i erkendelse af, at det ikke vil være muligt at gennemføre registreringen
inden den 1.1.2012.
Selskabet skal indkøbe, vedligeholde og distribuere standardhjælpemidler
beskrevet i bilag til vedtægterne, vedligeholde og distribuere specialiserede
hjælpemidler for begge kommuner samt håndtere nødkald og nøglebokse.
De specialiserede hjælpemidler indkøbes af de respektive kommuner og indgår
efter første brug i det fælles depot. Kun specialiserede hjælpemidler til
100.000 kr. eller derover skal medfører en mellemkommunal afregning inden
for en afskrivningsperiode på 3 år.
Kommunernes indkøbsafdelinger forbereder, at sende alle
standardhjælpemidler relevante for depotet i udbud primo 2012 sammen med
andre interesserede kommuner, således at en ny indkøbsaftale kan være
gældende fra 1.7.2012. Indtil da vil §60 selskabet benytte Egedal Kommunes
nuværende indkøbsaftale.
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Frederikssund Kommune står for alle etableringsudgifter i forbindelse med
udvidelse og indretning af depotet til den øgede opgave.
Udvidelsen af depotet vil være med 50% i forhold til arealet i dag. Dette skal
ses i forhold til, at antallet af håndteringer forventes at blive tredoblet i forhold
til nu.
Kommunalbestyrelsen i Frederikssund vil blive bedt om at godkende, at
etablering af udvidelse og ombygning af depotfaciliteterne samt leasing af 2
biler kan sættes i gang nu, således at depotet kan fungere fra 1.1.2012.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at:
1. Vedtægterne for "Egedal & Frederikssund Kommuners
Hjælpemiddeldepot I/S" godkendes.
2. Principperne for udarbejdelsen af åbningsbalancen godkendes.
3. Det godkendes, at opgaven med IT-registrering af Frederikssund
Kommunes hjælpemidler overføres til §60 selskabet, mod at
Frederikssund Kommune betaler selskabet for denne opgave.
4. Der med virkning fra 1. november 2011 indgås lejemål, således at
udvidelse og ombygning af depotfaciliteterne kan være færdige og
klar til ibrugtagning pr. 1. januar 2012.
5. Det med virkning fra 1. november 2011 godkendes, at der leases to
biler.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Pkt. 1 til 4 anbefales.
Pkt. 5 anbefales med den tilføjelse at bilerne efterfølgende indgår i § 60
selskabet.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.
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Bilag:
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Standard hjælpemidler på fællesdepotet med Frederikssund revideret udgave 27 09 2011 (2)
Fælles Hjælpemiddeldepot - Forslag til vedtægter for §60-selskab - (270911)
(2)

Journal nr.:
015638-2011

Sag nr. 92

Rammeaftale 2012
Lovgrundlag:

Lov om Social Service § 6.
BEK nr 205 af 13/03/2011.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen skal, jf. Lov om Social Service § 6, en gang årligt
godkende det kommende års rammeaftale.
Rammeaftalen omhandler højt specialiserede tilbud indenfor det specialiserede
socialområde og vedrører målgrupperne børn, unge og voksne med nedsat
funktionsevne og/eller psykiatriske og/eller sociale problemstillinger og/eller
misbrug.
Sikrede afdelinger for unge domfældte indgår ligeledes i rammeaftalen.
Hvor det tidligere var Regionsrådet, der var ansvarlig for at udarbejdelse af en
årlig rammeaftale om drift og udvikling af sociale tilbud og institutioner i
Regionen, har kommunerne med bekendtgørelsen fra marts 2011 overtaget
ansvaret for at udarbejde en årlig udviklingsstrategi samt en årlig
udviklingsaftale (= Rammeaftale).
Styringen af denne opgave er lagt hos et fælles kommunalt
rammeaftalelsessekretariat.
Udviklingsstrategi og styringsaftale er drøftet i KKR Hovedstaden den 26.
august 2011 og blev anbefalet til godkendelse i kommunalbestyrelserne, der
senest den 15. oktober 2011 skal melde tilbage til sekretariatet, om
kommunens godkendelse af rammeaftalen.
Udviklingsstrategi generelt:
Udviklingsstrategien for 2012 baserer sig på den afgrænsning, som blev
udviklet sammen med Region Hovedstaden til rammeaftalen for 2011.
Afgrænsningen betyder, at strategien koncentrerer sig om tilbud til borgere
med de mest komplekse og specielle behov samt tilbud som kræver et stort
befolkningsunderlag, for at tilbuddet kan drives rentabelt.
Udviklingsstrategien rummer således de højt specialiserede tilbud - og tilbud,
der bruges af mange kommuner.
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Aftalen rummer også højtspecialiserede enheder, som organisatorisk drives
sammen med mindre specialiserede tilbud.
Det er således koordinationsbehovet, der afgør, om et tilbud er omfattet af
aftalen.
For at opfylde lovgivningens krav er alle regionsdrevne tilbud medtaget i
aftalen.
Særlige udviklingstemaer i udviklingsstrategien:
•
•
•

Dyre særforanstaltninger/enkeltmandsprojekter
Tilbud til personer med erhvervet hjerneskade. (Herunder øget
koordinering mellem den sundhedsfaglige og den socialfaglige indsats)
Tilpasning af lovgivningen, så også koordinering af
specialundervisningsområdet indgår i rammeaftalen fra 2013

Styringsaftale generelt:
Formålet er, at styringsaftalen skal være med til at lægge rammerne for
kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i
kommunerne i regionen.
Indførelsen af styringsaftaler har til formål at øge bevidstheden om - og
stillingtagen til - de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det
specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på
sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne.
Særlige temaer i styringsstrategien:
•
•
•

Principper for håndtering af driftsherrens udgifter forbundet med
oprettelse og lukning af tilbud.
Tilpasning til bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster og
efterregulering.
Takstudvikling og - niveau i 2012.

Administrationernes bemærkninger:
Administrationen har ingen bemærkninger til den fremsendte
udviklingsstrategi og udviklingsaftale, idet begge papirer er fornuftige og
relevante spilleregler for et nødvendigt samarbejde på det specialiserede
socialområde i Region Hovedstaden. Administrationen kan derfor anbefale at
såvel udviklingsstrategien som udviklingsaftalen tiltrædes.

Bevilling:
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Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Socialchefen og familiechefen indstiller, at Social, Ældre- og Sundhedsudvalget
samt Opvækst- og Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet
anbefaler, at:
1. Udkast til Rammeaftale af september 2011 for det specialiserede
socialområde godkendes.
2. Sagen efterfølgende sendes til orientering i Handicaprådet.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Mandag den 3.
oktober 2011
Anbefales.

Anbefalet.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.

Bilag:
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Rammeaftale - Udviklingsstrategi2012
Rammeaftale - Styringsaftale2012

Journal nr.:
032418-2010

Sag nr. 93

Handleplan for Ældre 2011-2015
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Der har gennem foråret 2011 været afholdt en række møder, hvor borgere,
politikere, medarbejdere og øvrige interessenter har drøftet aktuelle og
fremtidige udfordringer på ældreområdet. Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget har på baggrund heraf tidligere drøftet og godkendt de
temaer, som på baggrund af input fra møderne er blevet valgt som de centrale
pejlemærker på ældreområdet. Endvidere har udvalget drøftet og godkendt de
idéskitser til handlinger og indsatser på ældreområdet, som skal danne
udgangspunkt for udarbejdelsen af Handleplan for Ældre 2011-2015.
På baggrund af drøftelserne på møderne med interessenterne og de hidtidige
drøftelser i Social- Ældre- og Sundhedsudvalget, foreligger første udkast til
Handleplan for Ældre 2011-2015.
Såfremt udvalget godkender det foreliggende udkast, sendes dette til høring.
Når høringssvar foreligger genbehandles Handleplan for Ældre 2011-2015 i
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget. Endelig behandling og godkendelse
forventes at kunne ske på Byrådets møde i januar 2012.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ældre- og Sundhedschefen indstiller overfor Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget, at
1. Vedhæftede udkast til Handleplan for Ældre 2011-2015 anbefales
2. Udkastet sendes i høring i perioden 6. oktober - 10. november 2011
3. Sagen genoptages på Social-, Ældre- og Sundhedsvalgets møde den
30. november 2011.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Anbefalet.

Torben Petterson (A) deltog ikke i dette punkt.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.

Bilag:
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Ideskitse Handleplan for Ældre 2011 - 2015 DOK1048841

Journal nr.:
019560-2011

Sag nr. 94

Mødekalender 2012 for Social-, Ældreog Sundhedsudvalget
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Styrelsesloven.

Mødeplanen for 2012 forelægges hermed til udvalgenes godkendelse af egne
mødedatoer.
Forslaget er udarbejdet ud fra et princip om, at byrådsmøderne ligger den
sidste onsdag i måneden, Økonomiudvalgets møde en uge før, og at
fagudvalgene holder møder 2 uger før Økonomiudvalget. Princippet er enkelte
måneder modificeret som følge af helligdage, ferier, budgetproces etc.
Følgende datoer foreslås i forhold til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget:
11. januar
8. februar
7. marts
18. april
9. maj
13. juni
15. august
5. september
10. oktober
7. november
5. december

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Det indstilles overfor Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at:
1. Mødeplanen for 2012 godkendes.
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Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:
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Mødeplan godkendt og mødetidspunkt er fortsat kl. 8.15.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.

Forslag til Politisk Kalender 2012

Journal nr.:
032298-2010

Sag nr. 95

Det politiske årshjul 2011 - 2012 for
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Administrationen har revideret plan for kommende sager til politisk behandling
- Årshjul 2011 - 2012.
Det politiske årshjul skal ses som et dynamisk arbejdsredskab for udvalget.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller til Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget, at:
1. Udvalget tager sagen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 17.
august 2011
Administrationen opfordres til at revidere årshjulet fra september 2011-2012.
Sagen genoptages den 7. september.
Susan Stauersbøl (F) var fraværende.

Beslutninger:

Udvalget tager sagen til efterretning og administrationen opdaterer de sager,
der skal i høring.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.

Bilag:
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årshjul 2011-2012 sept11

Journal nr.:
034381-2010

Sag nr. 96

Meddelelser
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Sundhedsstyrelsen afholder konferencen "Samarbejde på tværs af
forvaltninger - med sundhed som middel" den 13. december 2011.
Udvalgsformændene holder fællesmøde om "sundhed" den 26. oktober 2011
kl. 16.00.

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

1) Mandag den 10. oktobber kl. 19 afholdes der et arrangement i byrådssalen,
hvor Lunden og Team 2010 fortæller blandt andet om Tour de Bornholm
2) Udvalgsformanden orienterede om budget 2012
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.
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