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Sag nr. 96

Budget 2014
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Styrelsesloven.
I budget 2014 indgår besparelser, budgetudvidelser og anlægsprojekter vedr.
Ældre og Sundhed. Nedenfor er status for arbejdet med implementering af
beslutningerne i budget 2014.
Nedlæggelse af cafe på Tolleruphøj
Der skal gennemføres en besparelse på 185.000 kr. Cafeen nedlægges fra 1.
januar 2014, og der er indgået aftale med de frivillige på Tolleruphøj om fremtidigt serviceniveau.
Nye visitationskriterier for Movia (handicapkørsel)
Der gennemføres løbende en revisitation af borgere, som har bevilget handicapkørsel.
Velfærdsteknologi - toiletbesøg
Der skal gennemføres en besparelse på 700.000 kr. i 2014 og 800.000 kr. i
2015. Besparelsen opnås gennem hverdagsrehabilitering af 10 borgere, som
modtager ydelsen toiletbesøg. Samtidig bevilges de berørte borgere et særligt
toilet, som hjælpemiddel, der sammen med hverdagsrehabiliteringen kan
medvirke til, at borgerne selv kan klare toiletbesøg. Projektet igangsættes i
2014 og implementeres løbende.
Dagaktivitetstilbud, daghjem og daghjem for demente
På Østergården etableres somatisk daghjem med 18 pladser, daghjem til demente udvides fra nuværende 12 pladser til 24 pladser, og antallet af pladser i
dagaktiviteten halveres til 14. Implementeringen vil ske løbende, så alle de
borgere der i dag er visiteret til dagaktivitet sikres et tilbud fremover.
Det somatiske daghjem bliver et tilbud til borgere, som hjemsendes fra rehabiliteringsafdelingen, står på venteliste til plejebolig, har mange timer i hjemmeplejen, eller hvor pårørende har behov for aflastning. Daghjem for demente
udvides med 12 pladser, så der sikres overensstemmelse mellem kapaciteten
og behovet. Tilbuddene kan implementeres fra ca. 1. maj 2014, efter en ombygning af Østergården.
Samlet set er der tale om en budgetudvidelse på ca. 2 mio. kr. i 2014. Anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. søges frigivet i december 2013, hvorefter ombyg-
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ningen af Østergården kan igangsættes.
Klipning af tånegle
Nyt serviceniveau indarbejdes i Kvalitetsstandard for 2014, som forventes
godkendt i marts 2014. Der arbejdes med beskrivelse af opgave og løsningsmuligheder i hjemmeplejen og på omsorgscentrene.
Nye rehabiliteringsboliger
I anlægsbudgettet er afsat 53 mio. kr. fordelt over årene 2014 - 2017. Det
forventes, at der kan forelægges sag om fysisk placering af rehabiliteringsboligerne i januar / februar 2014. Samtidig forberedes sag om frigivelse af anlægsmidler, så planlægningsarbejdet kan påbegyndes, ligesom der allerede nu
planlægges besigtigelser af andre rehabiliteringsafdelinger.
Nye plejeboliger
I anlægsbudgettet er afsat midler til 50 nye plejeboliger, hvoraf 36 boliger
etableres i fortsættelse af det nuværende Pedershave. Der søges om frigivelse
af anlægsbudget i dette møde, og arbejdet med planlægning påbegyndes
derefter.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Ældre- og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
at:
1. Sagen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Taget til efterretning.

Journal nr.:
021938-2013

Sag nr. 97

Anlægsmidler til etablering af daghjem
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Social Service § 84 og § 85.
Ved vedtagelsen af budgettet for 2014 blev det besluttet at etablere et somatisk daghjem på Østergården, hvor Ældre og Sundhed i forvejen råder over et
dagaktivitetstilbud og et demensdaghjem. Desuden udvides kapaciteten i det
eksisterende daghjem for demente.
Målgruppen er borgere, der hjemsendes fra rehabiliteringsafdelingen, borgere
skrevet op til plejebolig, borgere med mange timer i hjemmeplejen, eller hvor
pårørende har behov for aflastning. Formålet er at forbedre livskvaliteten for
målgruppen og aflaste pårørende.
Det somatiske daghjem etableres med 18 pladser dagligt, og borgerne kan
anvende tilbuddet i varieret omfang efter individuelt behov. Kapaciteten er
således, at op til 90 borgere ugentligt kan få tilbud om daghjemsplads. Daghjem for demente udvides fra 12 til 24 pladser dagligt.
Ved at udvide Østergården med somatisk daghjem etableres i praksis en enhed med dagtilbud til en bred vifte af målgrupper. Hermed styrkes forudsætningerne for en effektiv ressourceanvendelse og en høj faglig kvalitet. Der vil
ske en gradvis implementering af de nye daghjemstilbud, således at ændringen ikke får betydning for de borgere, der i dag har et aktivitetstilbud.
Ombygningen indbefatter, at der i eksisterende badeværelse opsættes loftlift
og lægges ny gulvbelægning. Der indrettes thekøkken i demensdaghjem, og
sygeplejeklikken får etableret egen indgang. Herudover bliver der sat skillevægge op, og lokaler bliver lagt sammen. Afdelingen for Byggeri og Natur
vurderer, at de bygningsmæssige ændringer beløber sig til 1.450.000 kr., samt
et mindre beløb til inventar på ca. 150.000 kr. I budgettet for 2014 er afsat
1,6 mio. kr. på anlægsbudgettet til gennemførelse af projektet.
Afdelingen for Byggeri og Natur vurderer, at der fra beslutning om indretningen, godkendelse af ombygningen og meddelelse af anlægsbevilling vil gå op
til fem måneder før de nye lokaler kan tages i anvendelse.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
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Der søges en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til daghjemspladser på Østergården, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2014 på anlægsprojekt nr.
532104 Daghjemstilbud.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

bemærkninger:
Indstilling:

Ældre- og sundhedschefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Ombygningen på Østergården godkendes.
2. Der meddeles en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til daghjemspladser
på Østergården, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr. 532104 Daghjemstilbud i 2014.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Anbefales.

Journal nr.:
021915-2013

Sag nr. 98

Etablering af nye plejeboliger ved Pedershave
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Ved vedtagelsen af Budget 2014 blev der afsat anlægsbudget til kommunens
forventede udgifter ved opførelse af 36 plejeboliger. Boligerne er planlagt opført af kommunen som bygherre ved og som en del af det eksisterende Pedershave Omsorgscenter i Frederikssund.
Plejeboligerne opføres som støttet boligbyggeri med såvel boligarealer som
tilhørende servicearealer. Servicearealerne finansieres 100 % af kommunen,
hertil er der afsat 4,7 mio. kr. i kommunens anlægsbudget fordelt over perioden 2014 - 2016. Efter byggeriets afslutning modtager kommunen et engangstilskud fra staten på 40.000 kr. pr. bolig, dvs. samlet 1,4 mio. kr., der ligeledes
er afsat i budgettet.
Boligarealerne finansieres ved realkreditlåntagning (88 %), ved beboerindskud
(2 %) og ved at kommunen yder et grundkapitaltilskud (10 %). I kommunens
budget er der afsat 6,1 mio. kr. til ydelse af grundkapitalskud til byggeriet,
ligesom der er afsat en forventet indtægt på 5,9 mio. kr. fra kommunens salg
af grund til byggeriet. Tilbagebetalingen af realkreditlånet samt renter indregnes i huslejen, som beboerne betaler, og er således ikke en kommunal udgift.
I denne sag søges der om en anlægsbevilling til at afholde udgifter til rådgivning m.v. i forbindelse med projektets opstart og planlægning, finansieret af
det afsatte anlægsbudget.
Når der er beregnet nærmere på den samlede anlægsøkonomi for projektet,
vil budgettet for hele byggeriet blive fremlagt til politisk godkendelse, herunder med ansøgning om bevilling til opførelse af byggeriets boligarealer og
lånoptagelsen hertil. Ligeledes vil der forud for byggeriets start blive forelagt
et skema A til godkendelse af Byrådet.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
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Der søges om en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til at afholde udgifter til rådgivning m.v. i forbindelse med projektets opstart og planlægning, finansieret
af det afsatte anlægsbudget.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Ældre- og sundhedschefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Meddele anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til at afholde udgifter til rådgivning m.v. i forbindelse med opførelse af 36 nye plejeboliger, finansieret af det afsatte anlægsbudget.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Anbefales.

Journal nr.:
021822-2013

Sag nr. 99

Sundhedsaftale III
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Sundhedsloven § 205.
I Kommunekontaktråd-regi (KKR) er udarbejdet et fælleskommunalt forslag til
vision og strategiske målsætninger i den kommende fælles sundhedsaftale
mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner i Region Hovedstaden.
Den nuværende sundhedsaftale mellem Frederikssund Kommune og Region
Hovedstaden udløber ved udgangen af 2014, og der skal derfor indgås en ny
sundhedsaftale gældende for perioden 2015 - 2018.
Rammerne for den kommende sundhedsaftale er ændret, og fremover vil der
kun blive indgået én aftale pr. region. Dette betyder, at kommunerne i Region
Hovedstaden i fællesskab indgår Sundhedsaftale III med Region Hovedstaden.
I forbindelse med forberedelsen af den nye sundhedsaftale er der i regi af
KKRs Embedsmandsudvalg for Sundhed udarbejdet et fælleskommunalt oplæg
med en vision for den kommende sundhedsaftale. Udkast til visioner og målsætninger er udarbejdet med input fra et administrativt- og et politisk dialogmøde afholdt i efteråret 2013. De fælles visioner og målsætninger skal danne
grundlag for kommende drøftelser med Region Hovedstaden vedrørende udformningen af sundhedsaftalen. Oplægget er sendt til høring i de 29 kommuner til lokal drøftelse og høring.
Der er udarbejdet to oplæg vedrørende visioner og målsætninger for sundhedsaftalen. Et oplæg vedrørende somatik og et oplæg vedrørende psykiatri.
Oplæg til vision for det somatiske område:
Vision
•
•

Tager udgangspunkt i borgerens behov og ressourcer.
Understøtter sammenhængende forløb i kommuner, almen praksis og
region.

Visionen har tilknyttet fire strategiske målsætninger. Det drejer sig om ”Forebyggelse”, ”Pleje og behandling”, ”Rehabilitering og træning” samt ”Kvalitet og
dokumentation”, der går på tværs af de tre øvrige målsætninger.
Oplæg til vision for det psykiatriske område:
Vision
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•
•

Fremmer mental sundhed og recovery.
Understøtter sammenhængende forløb i kommuner, almen praksis og
region.

Visionen har tilknyttet fire strategiske målsætninger. Det drejer sig om ”Tidlig
indsats”, ”Støtte og behandling”, ”Rehabilitering” samt ”Dokumentation og
metodeudvikling”, der går på tværs af de tre øvrige målsætninger.
I det videre arbejde med sundhedsaftalen vil der ud fra de strategiske målsætninger for somatik og psykiatri blive udarbejdet konkrete målsætninger.
Forslag der med fordel kan indarbejdes i oplægget til somatik

Patientrettet forebyggelse
I ”Aftale om kommunernes økonomi 2014” er der beskrevet fire mål for den
patientrettede forebyggelse. Her vil fokus være ”Færre uhensigtsmæssige
indlæggelser”, ”Færre forebyggelige indlæggelser”, ”Færre uhensigtsmæssige
akutte kortidsindlæggelser” og ”Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene”. Disse målsætninger kan med fordel fremhæves i
oplægget til sundhedsaftalen.

Almen praksis
Der kan med fordel indarbejdes en målsætning vedrørende sammenhæng og
dialog med almen praksis. Almen praksis har en nøglefunktion i sundhedsvæsenet og er derfor afgørende for at sikre sammenhængende forløb. Dertil har
almen praksis også en nøglerolle i forhold til tidlig opsporing og henvisning til
kommunale tilbud.

Telemedicin
I 2013 præsenterede regeringen, Kommunernes Landsforeningen (KL) og
Danske Regioner en fællesoffentlig strategi for digital velfærd for 2013-2020.
Sundhedsaftalen i Region Hovedstaden kan med fordel underbygge strategien
og skabe fælles retning på det telemedicinske område.

Fælles vision for somatik og psykiatri
Det foreslås, at de to visioner samles til en fælles vision for både somatik og
psykiatri. Hermed sikres overensstemmelse med sundhedsaftalen, som er
fælles for begge områder.
Den videre proces
På baggrund af Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgets drøftelse om tilslutning
til vision, strategiske målsætninger og de administrative ændringsforslag til
oplæggene, indsendes høringssvar til KKR.
I foråret 2014 vil Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget såvel som Byrådet blive
inddraget i høringen af udkast til en fælleskommunal/regional vision og strategiske målsætninger i den nye sundhedsaftale. I efteråret 2014 vil Social-, Æl-
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dre- og Sundhedsudvalget blive inddraget i høringen af et samlet udkast til
sundhedsaftalen 2015 – 2018.
Ældre og Sundhed anbefaler, at Frederikssund Kommune tilslutter sig såvel
visioner som strategiske målsætninger og har ikke p.t. forslag til konkrete
målsætninger.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Ældre- og Sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
at:
1. Frederikssund Kommune tilslutter sig visionerne for somatik og psykiatri.
2. Frederikssund Kommune tilslutter sig målsætningerne for somatik og
psykiatri.
3. Vedlagte høringssvar godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
Bilag:

Godkendt med mindre justeringer af svarbrevet.
Høringsbrev vedr. sundhedsaftale III
Oplæg om sundhedsaftale III - psykiatri - til høring i kommunerne
Oplæg om sundhedsaftale III - somatik - til høring i kommunerne
Tidsplan - til høring i kommunerne
Brev til KKR vedrørende høring af Sundhedsaftale III
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Journal nr.:
018803-2013

Sag nr. 100

Deltagelse i nordisk læringsnetværk
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Kommunernes Landsforening (KL) og Dansk Selskab for Patientsikkerhed har
inviteret Frederikssund og Ballerup Kommuner til at følge et Norsk kommunalt
patientsikkerhedsprojekt. Projektet hedder ”Nationalt læringsnetværk” og er
forankret mellem Norges Sundheds- og Omsorgsdepartement samt deres Nationale videnscenter. Projektet har til formål at udvikle koordinerende patientforløb i kommunerne ved at styrke borgerens involvering i eget forløb samt
ved at udvikle forbedringskompetencer hos ledere og medarbejdere.
Projektets mål er at reducere forebyggelige indlæggelser, at øge medarbejdernes færdigheder i borgerinddragelse og hverdagsrehabilitering, og at ledere og medarbejdere opnår øget kompetencer i forbedringsarbejde (udviklingsarbejde).
Målgruppen er ældre borgere med kroniske sygdomme, som modtager kommunale service- og sundhedsydelser de første 30 dage efter udskrivelse.
Ved at deltage i projektet bliver Frederikssund Kommune en del af et nordisk
læringsnetværk og får redskaber til at analysere og kortlægge arbejdsgange i
den eksisterende praksis og derved styrket forudsætningerne for at tydeliggøre forbedringspotentialer. Yderligere bliver det muligt at følge de norske kommuners erfaringer med implementeringen af en norsk samarbejdsmodel.
I Frederikssund Kommune forankres projektet i Hjemmesygeplejen. Der er
nedsat en tværfaglig projektgruppe med kompetencer inden for ledelse, hverdagsrehabilitering, akut sygepleje, fremskudt visitation og erfaringer fra
hjemmeplejen. De praktiserende læger og borgere i målgruppen bliver aktive
medspillere i projektet. Indsatserne til forbedringerne på området skal tage
udgangspunkt i de rutiner og strukturer, som kommunen allerede har.
Projektet løber fra efteråret 2013 og afsluttes i 2015. Der vil være kommunale
udgifter til rejse, overnatning, vikardækning mv., som Ældre og Sundhed
dækker inden for de eksisterende rammer.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
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Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Ældre- og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
at:
1. Sagen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Taget til efterretning.

Journal nr.:
014957-2012

Sag nr. 101

Forløbsprogram - Hjerte-kar
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Sundhedsloven § 119, stk. 2.
I sundhedsaftale II er der indgået aftale om, at der senest i 2013 skal tages
beslutning om, hvorvidt Frederikssund Kommune ønsker at implementere hjerte-kar forløbsprogrammet.
På baggrund af et eksisterende tilbud i Københavns Kommune er der foretaget
et skøn over det forventelige antal henvisninger ved indførelse af et hjerte-kar
forløbsprogram i kommunerne i Region Hovedstaden. For Frederikssund
Kommune er det vurderingen, at 55 personer vil blive henvist årligt. Erfaringer
fra de kommuner, der allerede har etableret hjerte-kar forløbsprogrammet,
viser imidlertid, at det reelle antal henvisninger er lavere end forventet.
En af årsagerne til at antallet af henvisninger er lavere end forventet er, at
kommunerne og hospitalerne på implementeringstidspunktet ikke har afklaret,
hvilke patienter der tilbydes et rehabiliteringstilbud på hospitalet, og hvilke der
tilbydes et forløb i kommunerne. Dette har medført at kommunerne, der har
tilbuddet, kun modtager få henvisninger fra hospitalet. Der er relativt nyligt
påbegyndt et samarbejde mellem kommunerne og Nordsjællands Hospital
med henblik på at få skabt enighed om, hvad tilbuddet mere konkret skal indeholde samt hvilke kompetencer, der skal varetage opgaven i hvilket regi.
Inden for de seneste år har Region Hovedstaden udgivet en række forløbsprogrammer. I Frederikssund Kommune er forløbsprogrammerne for KOL, diabetes 2, lænde-ryg, demens, hjerneskade og kræftrehabilitering implementeret.
Det er Ældre og Sundheds opfattelse, at samarbejdet mellem kommuner og
hospitaler omkring en række sygdomme fremover vil blive organiseret i forløbsprogrammer, for at sikre borgerne sammenhæng i behandlingen og rehabiliteringen.
For at imødekomme en stigende forventning om implementering af disse rehabiliteringstilbud er Ældre og Sundhed påbegyndt en analyse af potentialerne
ved at omorganisere forløbsprogrammerne i Frederikssund Kommune. Det
overvejes blandt andet at sammenlægge træningstilbud på tværs af forløbsprogrammer og at borgeren, med udgangspunkt i en faglig vurdering af behov
og motivation, kun modtager de dele af tilbuddet, der er relevant i hans eller
hendes situation. Ældre og Sundhed forventer, at der ved en omorganisering
kan skabes større fleksibilitet, mindre ventetid for borgeren og en bedre ressourceudnyttelse i organisationen.
På baggrund af ovenstående er det Ældre og Sundheds vurdering, at forløbs-
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program for hjerte-kar implementeres, når snitfladerne med hospitalerne er
afklarede, og en eventuel omorganisering af forløbsprogrammerne i Frederikssund Kommune er gennemført i løbet af 2014.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Ældre- og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
at:
1. Forløbsprogrammet for hjerte-kar implementeres, når samarbejdet
med Nordsjællands Hospital er afklaret.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Godkendt.

Journal nr.:
003698-2013

Sag nr. 102

Overtagelse af Klintegården
Lovgrundlag:

Lov om social service § 186.
Bekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2006 om overtagelse af aktiver og passiver,
rettigheder og pligter samt ansatte i regionale tilbud.

Sagsfremstilling:

Det følger af kommunalreformen, at kommunen har myndighed og forsyningssamt økonomisk ansvar for de sociale tilbud. Flere af disse er meget specialiserede, og nogle kommuner, herunder Frederikssund, valgte derfor ikke at
overtage driftsansvaret for alle sociale tilbud beliggende i kommunen pr. 1.
januar 2007.
Frederikssund Kommune har derimod i tråd med såvel handleplanen for Handicap som Psykiatri valgt en proces, hvor kommunen først har valgt at overtage alle regionale sociale tilbud på handicapområdet og dernæst de sociale
tilbud på psykiatriområdet. Processen med overtagelse af de regionale tilbud
på handicapområdet er tilendebragt ved overtagelse af AKU-centeret pr. 1.
januar 2010.
1. januar 2013 overtog Frederikssund Kommune bo/- og beskæftigelsestilbuddet "Skibbyhøj". Administrationen er nu gået ind i næste fase med tilrettelæggelsen af en overtagelse af Klintegården, som det sidste regionale tilbud på
psykiatriområdet beliggende i kommunen.
Klintegården har i øjeblikket 65 beboere i alderen fra 25 år til 73 år - hovedparten er mellem 40 år og 69 år. Målgruppen er borgere med en sindslidelse,
som giver den enkelte så alvorlige problemer på det personlige og sociale
område, at der er behov for betydelig hjælp, støtte og omsorg i et professionelt, fagligt og pædagogisk miljø for at få dagligdagen til at fungere.
Tilbuddet drives efter Servicelovens § 107 som midlertidig boform for borgere
med behov for et korterevarende ophold samt efter Servicelovens § 108 som
en længerevarende boform for de borgere, der har et mere permanent behov
for pædagogisk støtte. Herudover tilbyder Klintegården efter Servicelovens §
104 et aktivitets- og samværstilbud for de borgere, der har brug for en aktivitet.
På baggrund af tidligere beslutning har administrationen nu udarbejdet et
samlet notat indeholdende de opmærksomhedspunkter, som de enkelte fagområder (løn og forhandling, teknisk IT, budget og analyse, juridisk enhed og
social service) finder, der skal iagttages i forbindelse med overtagelsen af Klin-
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tegården pr. 1. januar 2015.
Endvidere er der i forbindelse med overtagelse estimeret nogle afledte etableringsomkostninger, der tilsvarende finansieres af det provenu, som kommer
ind fra de betalende kommuner til dækning af overheadsomkostninger.
De forskellige fagområder repræsenteret i arbejdsgruppen er enige om, at
overtagelsen af det regionale tilbud Klintegården ikke frembyder andre udfordringer, end forventet ved enhver overtagelsesproces. Der er dog et forhold
omkring leasingaftalen og dens konsekvenser, som undersøges nærmere.
Redegørelse herfor vil fremlægges på mødet.
-----------------------Fortsat sagsbehandling:
Sagen genoptages efter at være sendt i høring i Handicaprådet.
Handicaprådet har afgivet følgende høringssvar:
"Det er oplyst, at kommunen er ved at tilrettelægge en overtagelse af Klintegården, som hidtil har været et regionalt tilbud. Målgruppen er borgere med
en sindslidelse, som giver den enkelte alvorlige problemer på det personlige
og sociale område, hvorfor der er behov for betydelig hjælp, støtte og omsorg
i et professionelt, fagligt og pædagogisk miljø for at få dagligdagen til at fungere.
Sådan som høringsmaterialet er fremlagt for Handicaprådet, ser det ud til, at
indholdet af tilbuddet vil forblive uændret uden forringelse for brugerne efter
en overtagelse.
På den baggrund har Handicaprådet ingen indvendinger imod den fortsatte
proces hen imod en kommunal overtagelse af Klintegården."
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Eventuelle økonomiske konsekvenser vil forelægge til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgets møde.

Indstilling:

Social- og borgerservicechefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Frederikssund Kommune anmoder Regionsrådet om at udarbejde aftaleudkast med henblik på kommunal overtagelse af Bo- og aktivitetstilbuddet Klintegården pr. 1. januar 2015.
2. Der i forbindelse med godkendelse af aftaleudkastet i 2014 udarbejdes
de bevillingsmæssige konsekvenser for 2015, herunder blandt andet
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administrative ressourcer til konto 06.
3. Sagen sendes til høring i Handicapråd i november måned og genoptages på Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 4. december
2013
Indstilling til møde den 4. december 2013:
Social- og borgerservicechefen indstiller, at Social-, Ældre og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Frederikssund Kommune anmoder Regionsrådet om at udarbejde aftaleudkast med henblik på kommunal overtagelse af Bo- og aktivitetstilbuddet Klintegården pr. 1. januar 2015.
Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 06.
november 2013
Anbefales.
Bilaget "Notat - forskellige økonomiske aspekter - leasingkontrakt" blev uddelt
på mødet.
Kristian Moberg (V) og Grethe Olsen (F) var ikke til stede.

Beslutninger:
Bilag:

Anbefales.
Notat i forbindelse med overtagelse af Klintegården pr. 1.1.2015
Notat - forskellige økonomiske aspekter - leasingkontrakt
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Journal nr.:
029274-2010

Sag nr. 103

Samarbejdsaftale på misbrugsområdet
Lovgrundlag:

Servicelovens § 101.
Sundhedslovens § 142.

Sagsfremstilling:

Som en konsekvens af det netop vedtagne budget for 2014 er der i lighed
med sidste års budget på misbrugsområdet et fortsat fokus på serviceniveau
og køb af ydelser efter de sociale rammeaftaler. Specielt er der fokus på de
ydelser, som leveres af Nordsjællands Misbrugscenter.
Byrådet skal efter Servicelovens § 101 tilbyde behandling af stofmisbrugere,
og efter Sygehuslovens § 141 skal man tilbyde alkoholmisbrugere en behandling.
Administrationen og Nordsjællands Misbrugscenter har i løbet af året afholdt
dialogmøder med henblik på et fortsat fokus på kvalitet og effektiv opgaveløsning. Samtidigt fokuseres der også på, at den nødvendige bæredygtighed er til
stede, hvis der fortsat skal kunne opretholdes et lokalt ambulatorium i nærområdet.
Samarbejdsaftalen for 2013 er på et møde i oktober 2013 evalueret, og begge
parter har udtrykt tilfredshed med samarbejdet.
På baggrund af drøftelserne med Nordsjællands Misbrugscenter er der udarbejdet en ny samarbejdsaftale således, at kommunen fortsat kan leve op til
den lovgivningsmæssige forpligtelse i relation til misbrugsbehandlingen. Samarbejdsaftalen løber indtil videre fra den 1. januar 2014 - 31. december 2014,
hvorefter aftalen på ny kan genforhandles.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige
konsekvenser.

Indstilling:

Social- og borgerservicechef indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
at:
1. Samarbejdsaftalen for 2014 mellem Frederikssund Kommune og Nordsjællands Misbrugscenter godkendes.

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:
Bilag:

Godkendt.
Bilag 1 - Samarbejdsaftale 2014 mellem Nordsjællands Misbrugscenter og
Frederikssund Kommune
Bilag 2 - data på borgere betalt af Frederikssund 2009-2013
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Journal nr.:
019602-2013

Sag nr. 104

Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om social service § 18.
Efter lov om social service § 18 er det muligt for frivillige foreninger/organisationer at søge tilskud til aktiviteter, der sigter mod:
•
•
•

Forebyggelse af sociale problemers opstående.
Styrkelse af det sociale netværk.
Inddragelse af borgerne i løsningen af sociale problemer.

Det er en forudsætning for tildeling af støtte, at indsatsen/aktiviteten foregår i,
eller tager udgangspunkt i, Frederikssund Kommune, ligesom det er et krav, at
den frivillige indsats skal være kernen i projektet.
Der kan ansøges om tilskud via § 18-puljen én gang årligt. (Ansøgningsfristen
er 1. november året forinden).
Social- og Borgerservice har for 2014 modtaget 38 ansøgninger, hvori der i alt
ansøges om kr. 948.047.
Administrationen har indstillet 27 ansøgninger, som tildeles midler efter de
faste retningslinjer, men primært med fordel til det netværksopbyggende arbejde samt til direkte hjælp og formidlingsarbejde. Derudover afsættes midler
til ombygningsarbejde af Frivillighedsstedet.
På budgettet for 2014 er afsat kr. 525.000.
Udvalget har efter retningslinjerne vedtaget, at prioritere frivillige social aktiviteter i 2012, 2013 og 2014 for særligt udsatte grupper, der i sit indhold retter
sig mod følgende indsatsområder:
•
•
•
•

Flygtninge og indvandrere.
Aktiviteter på tværs af generationer.
Sindslidende.
Vanskeligt stillede børn og unge samt deres familier.

Hovedreglen er at tilskud ydes, hvor sigtet er hjælp til de mest udsatte medborgere med et ringe netværk.
Almindeligvis gives ikke midler til aktiviteter, der kan vurderes til at være et
tilbud efter Servicelovens § 79 med aktiverende og forebyggende sigte til
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voksne/ældre.
Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på, at der i takt med ændringer i serviceniveauet på dagsaktiviteter på ældreområdet og tilsvarende i forhold til kulturelle aktiviteter, kan spores en stigning af ansøgninger med et
indhold, der tidligere blev dækket af § 79 eller kulturpuljen.
Udover den lokale tildeling af midler, er kommunen også med i den fælleskommunale pulje.
Frederikssund Kommune har ydet kr. 44.500 til denne fælles pulje, svarende
til 1 kr. pr. indbygger i kommunen. Ansøgningsfristen til puljen er 1. maj 2014
og dækker ansøgninger om frivilligt socialt arbejde, der går på tværs af kommunegrænserne.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Social- og borgerservicechefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Administrationens indstillinger til fordeling af § 18-midler 2014 godkendes.
2. Der yders kr. 44.500 til Den Fælleskommunale Pulje.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
Bilag:

Godkendt.
Excelark over § 18 ansøgninger 2014
Oversigt over § 18 ansøgninger 2014
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Journal nr.:
016542-2013

Sag nr. 105

Evaluering af støttecentrene
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Social Service (SEL) § 104.
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget er på deres møder den 2. marts og 17.
august 2011 orienteret om udmøntningen af den nye struktur i socialpsykiatrien, herunder den iværksatte proces og implementering af det nye "set-up",
hvor "fyrtårnene på Parkvej og Kilde Allé" får ændret åbningsfladen, og hvor
indholdet byder på nye tiltag for borgerne. Handicaprådet er tilsvarende orienteret om den nye struktur og de afledte konsekvenser.
Denne sag har til formål at følge op på de tidligere politiske beslutninger om
en ny struktur i den socialpsykiatriske tilbudsvifte, hvorfor administrationen i
tråd hermed har udarbejdet en evalueringsrapport, der skal afdække om den
politiske hensigt er opnået.

Socialpsykiatriske støttecentre
Administrationen har nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at redefinere
fremtidens socialpsykiatriske støttecentre med følgende opmærksomhedspunkter:
•

•
•
•

•

•

Åbningsfladen i Støttecentrene skal udgøre min. 25 timer pr. uge, og
åbningstiden koordineres på tværs så alle ugens hverdage anvendes,
heraf 2 aftenåbninger.
Aktivitetsdelen skal flyttes til det socialpsykiatriske undervisningscenter
på Kilde Allé 9 i Frederikssund.
Åben Rådgivning og samtalegrupper skal etableres i begge centre.
Støttecentret Under Elmen skal fokusere på tilbud til dobbeltdiagnosticerede borgere (misbrug og sindslidelse) visiteret fra alle postdistrikter.
Støttecentrene skulle formulere en fælles målsætning, ligesom personalet tilknyttet de forskellige aktiviteter skulle udarbejde en formålsbeskrivelse.
Succeskriteriet var, at tilknytningen af borgere til de socialpsykiatriske
støttecentre skulle være øget med 25 % inden udgangen af 2011, set
i relation til effektmålingen primo 2010.

Evalueringsrapporten
Evalueringsrapporten bygger på konkrete data, interviews med ledelse, med-
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arbejdere og en gruppe borgere fra begge støttecentre.
Formålet med evalueringen er, at undersøge om succeskriteriet er opfyldt, om
tilbuddet imødekommer borgergruppens særlige behov, om form og indhold
harmonerer med hensigten og om tilbuddet kan optimeres yderligere.

Hovedkonklusionen i rapporten siger, at succeskriteriet samlet set er opfyldt
og tilgodeser borgergruppens særlige behov. Form og indhold harmonerer
dermed den politiske hensigt, som var ønsket med en ny struktur med 2 socialpsykiatriske støttecentre i en fyrtårnsmodel.
Evalueringsrapporten anbefaler samtidig en optimering af tilbuddet på en
række områder, herunder bl.a.:
1. Muligheder for at tilgodese borgere med særlige behov fx borgere
med en erhvervet hjerneskade.
2. Eventuelt samle Åben Rådgivning i en central funktion.
3. Forholde sig til de fysiske rammer i Støttecenteret Under Elmen.
I evalueringsrapporten er der således med ovenstående peget på en række
opmærksomhedspunkter, som der skal arbejdes videre med i Social- og Borgerservice.
Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige
konsekvenser.

Indstilling:

Social- og borgerservicechefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Udvalget tager administrationens evaluering til efterretning.
2. Evalueringen sendes til orientering i Handicaprådet.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Ad 1) Taget til efterretning.
Ad 2) Oversendes til Handicaprådet.
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler det nye udvalg en fortsat drøftelse af aktivitetsniveauet i begge støttecentre.
Bilag ”Evalueringsrapport, Støttecentrene Parkvej 4-6 og Under Elmen” blev
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udleveret på mødet.
Bilag:
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Evalueringsrapport, Støttecentrene Parkvej 4-6 og Under Elmen

Journal nr.:
021307-2012

Sag nr. 106

Meddelelser til Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget 2013
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Følgende meddelelser bliver givet:
Kørsel til selvtræning.
Udviklingen i genoptræningsplaner viser en stigning på 10 %.
Tilførsel af midler til ældre med finanslovsaftalen fra 2014.
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