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Sag nr. 53

Udarbejdelse af bidrag til budget 2011-2014

Journal nr.:

029018-2009

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse kap. V

Sagsfremstilling:

På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene
behandle forslag til driftsbudget, herunder eventuelle omprioriteringer
inden for budgetrammerne i udvalgenes juni møder.
Budgetlægningen for 2011-2014 blev startet ved et seminar for Byrådet den 19. maj 2010, hvor administrationen bl.a. redegjorde for det
foreløbige regnskab for 2009 og de aktuelle forventninger til budgetgrundlaget for 2011.
Udvalget skal behandle budgetforslaget og vurdere eventuelle omprioriteringer og omplaceringer inden for udvalgets budgetramme. Endvidere skal udvalget drøfte forslag til nødvendige anlægsinvesteringer.
Forslag til servicetilpasninger forelægges på budgetseminaret for Byrådet den 26.-27. august.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sagen danner grundlag for det videre arbejde med budget 2011-2014

Indstilling:

Budgetchefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at
1. udvalget drøfter administrativt forslag til budgetinitiativer, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme
2. udvalget drøfter nødvendige anlægsinvesteringer inden for udvalgets ramme

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Udvalget har drøftet det administrative forslag.

Side 3 af 16

Sag nr. 54

Kvalitetskontrakt Frederikssund Kommune 2010

Journal nr.:

016299-2010

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse:
I medfør af §§ 62 stk.2, og 62a, stik 2, i lov om kommunernes styrelse,
jf. lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009, fastsættes:
§ 1. Efter lovens § 62, stk. 1. 1.pkt. skal Byrådet i en kvalitetskontrakt
vurdere, hvordan kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse kan
udvikles.
§ 2. Byrådets kvalitetskontrakt, jr. §1, skal indeholde:
1. Kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen, jf.
lovens § 62, stk, 1,2. pkt.
2. En beskrivelse af hvordan Byrådet påtænker at opfylde de opstillede mål for hvert serviceområde.
§ 3. Byrådet skal sikre, at kvalitetskontrakten til stadighed er ajourført
med Byrådets mål for udviklingen af kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse.

Sagsfremstilling:

Som følge af ændring i Styrelsesloven skal Frederikssund kommune
udarbejde og offentliggøre en kvalitetskontrakt.
Kvalitetskontrakterne skal være offentliggjort senest den 1. juli 2010
på www.brugerinformation.dk og på kommunens hjemmeside.
Gennem kvalitetskontrakterne pålægger loven Byrådet at vurdere,
hvordan kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse kan udvikles.
Dette skal ske ved at opsætte kvantificerbare mål for kvaliteten for
hvert serviceområde i kommunen.
Dog beslutter Byrådet selv, hvilke delområder/opgaver, der sættes
fokus på, og hvilke service- og kvalitetsmål, der opstilles.
Det fremgår endvidere af loven, at Byrådet senest samtidig med vedtagelsen af efterfølgende års budget, skal offentliggøre en redegørelse for hvordan Byrådet vil følge op på den vedtagne kvalitetskontrakt.
Frederikssund kommune udarbejder Kvalitetskontrakt ved at alle serviceområder opstiller maximalt 3 enkle kvantificerbare mål med afsæt i
fokusområder udpeget af serviceområderne.
Der opfordres til at områderne tager afsæt i allerede fastsatte mål.

Kvalitetskontrakten 2010 udgaven betragtes som en version 01, da
der er tale om udarbejdelsen samt offentliggørelse af en ny type borgerrettet information.

Koordinationen af udarbejdelsen og offentliggørelsen af den samlede
kvalitetskontrakt varetages af Udviklingsafdelingen i samarbejde med
Kommunikation.
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Administrationen indstiller følgende forslag til kvalitetskontrakter for
henholdsvis Social Service, Ældre Service samt Sundhed og forebyggelse:
•
•
•
•
•
•

Optimerer den pædagogiske kvalitet, med det formål at højne
den udviklingshæmmede livskvalitet
Andelen af visiterede til lokale tilbud skal stige, frem for visitation til eksterne tilbud
Give borgere indenfor socialpsykiatrien større velvære og livsglæde - gennem forskellige idrætsaktiviteter
Fokus på visitationspraksis
Fokus på en tidligere træningsindsats
Ændring af efterforløbet

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Social-, Ældreog Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler
at:
1. Godkende de opstillede 6 mål i kvalitetskontrakten for områderne Social Service, Ældre Service samt Sundhed og Forebyggelse

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Udvalget anbefaler målene med justeringer i overskrift og tekst.

Bilag:

Mål - andelen af visisterede til lokale tilbud - kort version
Mål - optimerer den pædagogiske kvalitet - kort version
Mål - større velvære og livsglæde - kort version
Opstilling af 3 kvalitetsmål - ældre og sundhed
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Sag nr. 55

Fastsættelse af antal medlemmer i Handicaprådet

Journal nr.:

024384-2009

Lovgrundlag:

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 37a
og Retssikkerhedsbekendtgørelsen §§48-52 (Bek. nr. 709 af 3/7
2009).

Sagsfremstilling:

Byrådet foretog i sit møde den 5. januar 2010 valg til Handicaprådet.
Der er nu opstået en situation, hvor sammensætningen af udvalget
ikke opfylder lovens bestemmelser, og der skal derfor foretages nyt
valg af Handicapråd.
Byrådet har ansvaret for valg af Handicapråd, og at det sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige interesseområder i kommunen, herunder både
børn og voksne med handicap.
Det er ligeledes Byrådet, der bestemmer antallet af medlemmer.
Handicaprådet skal bestå af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne og 3-7 medlemmer udpeget af Byrådet, og sammensættes således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal
medlemmer som medlemmer udpeget af Byrådet.
Det nuværende Handicapråd består af 10 medlemmer.
Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet.
Handicaprådet vælger selv sin formand og næstformand blandt medlemmerne i rådet.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger, da sagen ikke har økonomiske konsekvenser.
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Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler overfor Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget, at man overfor Økonomiudvalget og
Byråd indstiller at:
1. Handicaprådet kommer til at bestå af 4 repræsentanter fra
handicaporganisationerne og 4 repræsentanter udpeget af Byrådet.
2. Byrådet udpeger sine 4 medlemmer samt 4 stedfortrædere.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Udvalget fastholder, at der fortsat skal være 10 medlemmer i Handicaprådet, heraf 5 repræsentanter fra handicaporganisationerne og 5
repræsentanter udpeget af Byrådet.
Byrådet udpeger sine 5 repræsentanter samt stedfortrædere.
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Sag nr. 56

Udpegelse af bestyrelse til legat oprettet i forbindelse med arv,
skænket af Ebba K.A.Olsen,

Journal nr.:

009370-2009

Lovgrundlag:

Fondslovens § 11 stk. 2

Sagsfremstilling:

Forslag til vedtægt (fundats) for mejerist Chresten Marius Olsen og
Hustrus mindelegat, blev godkendt på Byrådets møde den 24. februar
2010.
Civilstyrelsen bekræfter i skrivelse af 23. april 2010, at have modtaget
vedtægten og meddelelse om, hvem der er udpeget til revisor.
Samtidig anmoder Civilstyrelsen om en fortegnelse over fondens bestyrelse, hvor navne og privatadresser er oplyst, jf. fondslovens § 11
stk.2.
Jf. vedtægtens § 6, skal legatet bestyres af Frederikssund Byråd, men
administreres af en af Byrådet nedsat bestyrelse, som består af 3
medlemmer valgt for Byrådets valgperiode og hvoraf mindst 2 skal
være medlemmer af byrådet, mens det tredje medlem kan være èn
person, som er bekendt med sociale forhold (i lighed med Werdelins
mindelegat).
Da der ikke blev udpeget en bestyrelse i forbindelse med Byrådets
konstituering, anmodes Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget om at
forslå 3 personer til bestyrelsen for Mejerist Chresten Marius Olsen og
Hustrus mindelegat, for resten af byrådsperioden.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Social-, Ældreog Sundhedsudvalget, fremsender til Økonomiudvalget og Byrådet:
1.

Et forslag på navne på 3 personer til bestyrelsen for resten af
byrådsperioden.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Udvalget anbefaler følgende navne til bestyrelsen: Tina Tving Stauning, Lis Olsen, Peer Huniche

Bilag:

Fundats med underskrifter
Svarskrivelse fra Civilstyrelsen af 23. april 2010
Beslutning fra møde i Byrådet d. 24.02.2010 kl. 19:00
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Sag nr. 57

Redegørelse for tilsynet med plejeboligerne 2009

Journal nr.:

012357-2010

Lovgrundlag:

Lovgrundlaget for tilsynet med plejehjem / plejeboliger er indeholdt i
Lov om Social service § 151, og Sundhedslovens § 219.

Sagsfremstilling:

På ældreområdet er der flere former for tilsyn med plejehjem/plejeboliger. Embedslægeinstitutionen varetager uanmeldte tilsyn i henhold til § 151 i Sundhedsloven.
Derudover skal kommunen selv foretage tilsyn med boligerne i forhold
til øvrige ikke sundhedsmæssige forhold.
Dette sker i henhold til Servicelovens § 219. Der skal foretages såvel
anmeldte som uanmeldte tilsyn.
Kommunen har firmaet Revas til at udføre tilsynet efter Serviceloven.
Samlet konklusion af tilsynet i relation til Sundhedslovens § 219:
Embedslægeinstitutionen har aflagt 5 uanmeldte tilsyn på Frederikssund Kommunes plejehjem / plejeboliger.
Embedslægeinstitutionen har påpeget fejl og mangler, og der
er iværksat administrative tiltag for at imødekomme disse.
To institutioner har fulgt godt op på anbefalinger fra 2008, og to har
fået skærpet opmærksomhed, fordi der ikke i tilstrækkelig grad er fulgt
op på tilsynet i 2008.
Embedslægen har noteret sig, at de hygiejniske forhold efterlever
Sundhedsstyrelsen anbefalinger på alle fem institutioner.
I forhold til Sundhedsstyrelsens tema for 2009, om registrering af fejl
og mangler på medicinhåndtering, konkluderer embedslægen, at alle fem institutioner registrerer fejl og mangler med medicinhåndtering,
og at der foregår en systematisk opfølgning på sagerne.
Samlet konklusion af tilsynet i relation til Servicelovens § 151:
Firmaet Revas vurderer, at der generelt leves op til lovgivningen og
kommunens kvalitetsstandarder.
Medarbejderne arbejder efter Frederikssund Kommunes værdier
og lokalt udarbejdet værdigrundlag.
Medarbejderne yder kvalificeret hjælp, der tager hensyn til den enkelte
beboers ønsker og behov, og hjælpen ydes i forståelse for det handicap eller den sygdom, som ligger til grund for behovet for hjælp.
Ledere og medarbejdere er engagerede og har forudsætninger for at
løse opgaven.
De fysiske rammer er generelt velegnede og af god standard.
De steder, hvor rammerne er utidssvarende, er der iværksat initiativer,
som forsøger at imødekomme tidens krav.
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Revas vurderer, at der er en god atmosfære og en god omgangstone,
og samarbejdet med beboerne er respektfuldt, ligesom de også
har noteret sig, at omorganisationen med ændrede forhold på ledelsesfeltet, giver god mulighed for synlig ledelse og en ensartet støtte
og vejledning til medarbejderne. De skriver endvidere at alle, såvel
medarbejdere som ledere, giver udtryk for at være tilfredse med den
nye ledelsesstruktur.
Supplerende sagsfremstilling til mødet den 2. juni 2010:
Sagen genoptages efter at den har været til høring i Ældrerådet og
Bruger & Pårørenderådene.
Ældrerådet har følgende bemærkninger, jf. deres referat fra mødet
den 19. april 2010:
"For at højne kvaliteten og medicinordinationen, kunne der med fordel
ansættes en læge i kommunal regi, selvom det bryder mod principperne om det frie valg for borgeren.
Der stilles forslag om, at annullerer de af kommunens anmeldte besøg, da konklusionen efter disse, er meget sammenfaldende.
Det tilstræbes, at man følger de anbefalinger som Embedslægetilsynet har påpeget".
Bemærkningerne fra Bruger & Pårørenderådene er hæftet som bilag.
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger, da sagen ikke har økonomiske konsekvenser.

Indstilling:

Indstilling 7/4 2010:
Direktøren for Vældfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at:
1. Redegørelsen tages til efterretning.
2. Redegørelsen fremsendes til høring i Ældrerådet.
3. Redegørelsen anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets
godkendelse.
Ny indstilling 2/6 2010:
Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Social, - Ældreog Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler
at:
Redegørelsen for tilsynet med plejeboligerne 2009 samt bemærkninger fra Ældrerådet og Bruger & Pårørenderådene tages efterretning.
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Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den
07. april 2010
Anbefales.
Sagen optages på Økonomiudvalget og Byrådets møde i maj måned.

Beslutninger:

Anbefalet.

Bilag:

Bilag 1 Information om indhold og omfang af tilsynet med plejeboligerne
Bilag 2 Samlet redegørelse for tilsynene 2009
Bilag 3 Nordhøj
Bilag 4 De Tre Ege
Bilag 5 Østergården
Bilag 6 Tolleruphøj
Bilag 7 Solgården
Bilag 8 Årsrapport Embedslægen
Bilag 9 Årsrapport Revas
Høringssvar fra Bruger og Pårørenderåd
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Sag nr. 58

Opfølgning på tilsyn med plejehjem og plejeboliger 2009/2010, Solgården

Journal nr.:

017229-2010

Lovgrundlag:

Lovgrundlaget for tilsynet er indeholdt i loven om: "Tilsyn med indsatsen over for ældre" og indeholdt i lov om social service. Bekendtgørelse 944 af 16. oktober 2000.
Senere ændret i lov 285 af 25. april 2001.
I 2007 er loven suppleret med bekendtgørelse nummer 0 af 29. juni
2007.

Sagsfremstilling:

Ved det ordinære tilsyn den 18. november 2009 vurderede Sundhedsstyrelsen, at Omsorgscentret Solgården ikke fungerede tilfredsstillende på det sundhedsfaglige område. Der blev fundet fejl og mangler.
Sundhedsstyrelsen har foretaget et opfølgende besøg den 9. april
2010, og det blev konstateret, at Omsorgscentret Solgården havde
arbejdet konstruktivt med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Der var imidlertid fortsat behov for en fokuseret indsats vedrørende
eksempelvis udarbejdelse af behandlingsplaner og korrekt dokumentation af de sygeplejefaglige ydelser.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger, da sagen ikke har økonomiske konsekvenser.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler overfor Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget at:
1. Tilsynsrapporten tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag:

Tilsynsrapport 2010 Omsorgscentret Solgården
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Sag nr. 59

Aftale om fortrinsret til husstande med 1 eller flere børn til udvalgte
boliger. Frederikssund Andels Boligforening.

Journal nr.:

018037-2010

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger § 4 og § 40

Sagsfremstilling:

Pr. 1. januar 2010 er bekendtgørelse om udlejning af almene boliger
ændret, og reglerne om fortrinsret til husstande med 1 eller flere børn
til boliger med 3 eller flere beboelsesrum bortfalder pr. 1. juni 2010.
Der er i udlejningsbekendtgørelsen imidlertid hjemlet mulighed for, at
en boligorganisation og kommunen kan aftale, at husstande med 1
eller flere børn har fortrinsret til boliger med 3 eller flere beboelsesrum.
Frederikssund Kommune har den 21. maj 2010 modtaget en anmodning fra Frederikssund Andels Boligforening (FAB) om indgåelse af en
aftale, der giver fortrinsret til børnefamilier til visse udvalgte boliger.
FAB har tilkendegivet, at der på trods af ændringen af bekendtgørelsen stadig er behov for at forbeholde visse gode, billige og velbeliggende familieboliger til familier med 1 eller flere børn.
Aftalen ønskes at gælde for udvalgte boliger med henholdsvis 4 og 5
beboelsesrum i følgende afdelinger:
Afdeling
Nørresvinget 10-16
Falkenborgvej 8-26
Kocksvej 15
Lundeparken
Maglehøjparken
Heimdalsvej 11-49

Antal boliger

Type

28
59
10
10
6
20
I alt
133

4-rums
4-rums
4-rums
4-rums
5-rums
5-rums

FAB råder samlet over 963 boliger fordelt på 13 afdelinger.
FAB har oplyst, at de udvalgte boliger er beliggende i afdelinger med
store friarealer og gode legemuligheder. De udvalgte 5-rums boliger
har alle have.
Administrationen anbefaler, at der indgås aftale med FAB om fortrinsret til husstande med 1 eller flere børn til de udvalgte boliger.
Det anbefales, at aftalen gælder i 4 år fra 1. juni 2010 og herefter tages op til revision. Er parterne enige om det, kan aftalen revideres
inden udløbet af 4-årsperioden. Det anbefales desuden, at der stilles
krav om, at FAB årligt indsender en rapportering over udlejningssituationen til kommunen, samt at der mindst hver 4. år fremsendes en
evaluering af ordningen.
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Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Sekretariatschefen anbefaler, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
indstiller til Økonomiudvalget at:
1. administrationen bemyndiges til indenfor de i sagsfremstillingen nævnte rammer at indgå aftale med Frederikssund Andels
Boligforening, herunder foretage revision, justeringer samt
eventuelle forlængelser af aftalen.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Indstillingen tiltrådt.
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Sag nr. 60

Meddelelser

Journal nr.:

000220-2010

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

1) Administrationen orienterede udvalget om en aktuel sag i medierne.
2) Udvalget drøftede det sociale årsmøde i Ålborg.
3) Udvalget har foreslået at mødes med Ældrerådet torsdag den 23.
september 2010.
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Møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Onsdag den 02. juni 2010. Mødet sluttede kl.
11.15
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