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Møde i skole-, social- og sundhedsudvalget den 30.
november 2004.

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

Afbud:

Jens Timm Jensen, Kristian
Moberg og Jens Brogaard
Jensen

Fra administrationen:
Jette Søe
Preben Kristensen
Kirsten Nørskov

Mødedato:

26. oktober 2004

Mødetidspunkt:

kl. 08.00

Mødested:

I mødelokale 3

Mødets afslutning:

kl. 13,25

Bemærkninger:

HUSK!!! "Det dialogbaseret tilsyn" på plejehjemmet mandag
den 13. december 2004 kl. 10.00.

Praktiske oplysninger: Conni Haugbølle er inviteret til kl. 08.15 til pkt. 2. Torben Ulrik Larsen
er inviteret til kl. 09.00 til pkt. 6 og Anne Danborg er inviteret til kl. 10.00 til pkt. 13, 14, 15
og 16.

Indholdsfortegnelse:
Optagelse til dagpleie/daainstitutioner
Orientering om skoleområdet
Kostpolitik for dagtilbuddene 0-14 år i Skibby kommune

Dagsorden til S S SU

Side 2 af 15

Bistand til familier med trillinger
Sproastimulerina for de 0-6 åriae.
Skuldelevproiektet
Ændring af skolernes ferieplan
Ferslev skole
Etablerings- og handleplan UU-Vest 2004
Akut boliger for unge og kontaktpersonsordning i Skibby Kommune
Skolen i Skibby
Budget for 2005 vedrørende Skolen i Skibby
Fritvalosordnino
Regulering af priser på Servicepakken
Rationalisering af visse forretningsområder i Sundhedsafdelingen ved blandt andet indførelse
af håndholdt kommunikaktionsudstvr til hjemmeplejen
Tilpasning af serviceniveauet på Ældreområdet
Økonomisk oversigt vedrørende konto 3 og 5
Budgetrevision pr.31. iuli 2004
Ansøgning om tilskud til juleaften for enlige
Legat 2004
Efterretningssager
Meddelelser fra formanden

1.

Optagelse til daqpleie/daainstitutioner
j. nr. SSSF 16.06
Til efterretning
Forvaltningen fremlægger optageliste pr. december 2004 samt en særskilt opgørelse over
dagplejen.
Skpie-, spcial- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 30. november 2004 taget
ovennævnte til efterretning.
2.
Orientering om skoleområdet
J. nr. SSSF 17.00
Til orientering for udvalget
Forvaltningen vil orientere udvalget om, hvad der er de væsentligste opgaver og udfordringer
på skoleområdet pt.
Følgende områder vil bl.a. blive berørt: Fælles mål, fælles uddannelse, den rummelige skole,
skolebygninger, IT, skole-/hjemsamarbejde, samarbejder uden for kommunen.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 30. november 2004 taget
orienteringen til efterretning.

3.
Kostoolitik for dagtilbuddene 0-14 år i Skibby kommune
J. nr. SSSF 16.06.10
Afgøres af Skole-, social- og sundhedsudvalget
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Lederen af daginstitutionsområdet fremsender forslag til en overordnet kostpolitik for
dagtilbuddene.
Et lille udvalg bestående af sundhedsplejerske, 3 pædagogiske repræsentanter fra
børnehave, fritidshjem, klub og lederen har arbejdet med "Læring kræver næring".
For at børn har energi og ro til leg og læring, er det nødvendig med mad i løbet af dagen. Det
er grundlæggende et forældreansvar, at barnet får den rigtige ernæring.
Formålet med en kostpolitik er at sikre børn i Skibby kommunes dagtilbud en kost, der er
varieret og ernæringsmæssigt rigtigt, i den tid de opholder sig i institutionen.
Daginstitutionerne skal i samarbejde med forældre sikre, at børn indtager sund og nærende
kost i det tidsrum de opholder sig i institutionen.
Der har været afholdt en temaaften for samtlige forældrebestyrelser i dagtilbuddene og
skolerne.
Endvidere har kostpolitikken været udsendt til udtalelse i forældrebestyrelserne i
dagtilbuddene og forældrenævnet.
Det indstilles.
At forslaget til en overordnet kostpolitik godkendes.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 30. november 2004 godkendt
indstillingen.

4.
Bistand til familier med trillinger
J. nr. SSSF 16.17.
Afgøres af skole-, social og sundhedsudvalget
I kommunen har vi fået henvendelser fra en familier som venter tvillinger og trillinger. Det
har hidtil været en sjælden begivenhed at der fødtes trillinger, firlinger og flere, men med
den øgede anvendelse af kunstig befrugtning må et øget antal af flerfødsler forventes,
hvorfor forvaltningen her vil redegøre for den praksis vi anlægger på dette område.
Det er ikke i lovens forstand en social begivenhed af få flere børn på en gang. Imidlertid er
der dog taget højde for det, ved indførelse af et flerbørnstilskud på kr. 1710,- pr. barn pr.
kvartal.
Dette tilskud nedtrappes for at bortfalde i 2007. Tilskuddet til det første fødte barn
nedtrappes med 25% i 2004, 50% i 2005 og 75% i 2006. Første fødte tvillinger, trillinger
m.m. født efter 1. januar 2004 vil også være omfattet af nedtrapningsreglerne.
Denne ydelse gives udover det almindelige børnetilskud på kr. 13.204,- pr. barn pr. år.
Familien kan bruge de ekstra penge til køb af hjælp alt efter deres konkrete behov. Fra
kommunens side vil sundhedsplejersken naturligt aflægge ekstra besøg hos en familie der
har fået flere børn og her løbende vurdere familiens behov.
Der vil ikke blive iværksat yderligere tiltag med mindre der konstateres et særligt behov eks.
ved sygdom eller lignende.
Der er indkommet kommentarer til sagen fra en borger i kommunen, som beror i sagen.
Det indstilles.
At orienteringen tages til efterretning og Skole-, social og sundhedsudvalget godkender den
beskrevne praksis på området flerfødsler.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 30. november 2004 godkendt
indstillingen, men udvalget ønsker at se konkrete ansøgninger på området.

5.
Soroastimulerina for de 0-6 åriae.
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J. nr. SSSF 17.03.10
Afgøres af Skole-, social- og sundhedsforvaltningen
På skole, -social og sundhedsudvalgets møde i juni 2004 blev daginstitutionernes
virksomhedsplaner fremlagt til godkendelse. Udvalget havde en indgående drøftelse, og
udtrykte stor bekymring for det øgede antal børn med sprogproblemer. Udvalget ønskede
efterfølgende, at forvaltningen iværksatte et arbejde for at formindske sprogproblemerne.
På udvalgets møde d. 27. september 2004 godkendte udvalget, at der blev udarbejdet
forslag
til projekt med angivelse af formål, indhold, budget og tidsplan for en øget indsats på
sprogstimulering.
Til denne opgave blev der nedsat en arbejdsgruppe, bestående aftalepædagog, psykolog,
sundhedsplejerske og afdelingsleder for dagtilbud ( formand for gruppen )
Arbejdsgruppen har over en to ugers periode afholdt 4 møder.
Formålet er
• at øge kvaliteten af den tidligere indsats overfor småbørn med sproglige og
begrebsmæssige problemstillinger.
• At sikre færre børn får vanskeligheder med at håndtere sproget.
Der er udarbejdet et forslag til afhjælpning af problemet.
Det indstilles.
At der ansættes en projektleder 20 timer ugentligt i en 3-årig periode
Årlig lønudgift ca. kr. 170.000)
At projektleder indgår i PPR's samlede normering, som forelægges udvalget
januar 2005.
At projektet starter primo 2005
At der halvårligt afrapporteres til udvalget.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 30. november 2004 besluttet at
udsætte sagen til januar mødet, idet man ønsker en helhedsvurdering af PPR og
sprogstimuleringsområdet.

6.
Skuldelevoroiektet
J. nr. SSSF 16.20.05
Afgøres af Byrådet
På Skole-, social og sundhedsudvalgets møde den 24. februar 2004 godkendtes
projektforslag og ansættelse af projektleder til gennem intensiveret indsats at iværksætte
konkrete forebyggende og sundhedsfremmende initiativer i boligbyggeriet beliggende
Havrevænget, Rugvænget og Løvekær.
Projektet er iværksat for midler kr. 300.000,- bevilget af indenrigs- og sundhedsministeriet
for 2004.
Projektleder blev ansat pr. 1. juli 2004 og allerede august 2004 udarbejdes en statusrapport
til brug for ansøgning om yderligere midler i Indenrigs- og sundhedsministeriet.
Skibby Kommune ansøgte om midler på 1,5 mio fordelt over årene 2005-2007.
Der er bevilget yderligere kr. 300.000,- til fortsættelse af projektet for 2005.
Der har i perioden været nedsat en styregruppe, og denne gruppe har nu udarbejdet en
egentlig projektbeskrivelse, dels til styring af projektet og dels som baggrund for yderligere
ansøgninger hos ministerier og andre fonde.
Projektbeskrivelsen vedlægges som bilag.
Udvalget har sidst fået statusrapport på mødet den 31. august 2004.
Da Indenrigs- og sundhedsministeriet har bevilget kr. 300.000,- for 2005 anmodes om
frigørelse af disse midler og der orienteres samtidig om at projektlederens ansættelse
forlænges til 31. december 2005.
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Det indstilles.
At det indstilles at projektet med vedlagte projektbeskrivelse forsætter i 2005, herunder at
projektlederens ansættelse forlænges til ultimo 2005.
At der frigives kr. 300.000,- som er bevilget af Indenrigs- og sundhedsministeriet for 2005.
At udvalget løbende orienteres om projektet.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 30. november 2004
indstillingen.

7.
Ændring af skolernes ferieplan
J. nr. SSSF 17.02.03
Afgøres af Byrådet
Forligspartierne bag Folkeskoleloven har besluttet at ændre på skolernes sommerferie på
baggrund af flere års konstatering af, at det gode vejr kommer, når skolerne begynder i
august måned. Dette betyder at starten af sommerferien i det kommende skoleår 2005/2006
flyttes en uge fra den 17. juni til den 24. juni 2006.
Denne flytning medfører, at skoleåret bliver en uge længere med mindre disse fem skoledage
lægges som fridage på andre tidspunkter. Af hensyn til familiernes, foreningernes,
spejdernes, institutionernes mv. mulighed for planlægning af det kommende års aktiviteter
forslås ændringen foretaget nu og således, at Skibby Kommune rykker det kommende
skoleårs start til den 10. august 2005.
Der er indkommet udtalelser fra Ungdomsskolen, Familiehuset og de 3 skoler, som beror i
sagen.
Det indstilles.
At starten af skoleåret 2005/2006 rykkes fra den 3. august til den 10. august 2005.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 30. november 2004
indstillingen.

8.
Ferslev skole
J. nr. 82.00/JOH
Til miljøbyrådet.

oq

teknikudvalaet, skole- social- oa sundhedsudvalget, økonomiudvalget oa

Byrådet besluttede på mødet den 15. september 2004, at der gennemføres om- og tilbygning
til Ferslev skole i henhold til skitseforslag 2, indeholdende etape 1, tilbygning, og etape 2,
ombygning, men at endelig beslutning om projektering og igangsætning afventer
budgetvedtagelsen og forelægges Miljø- og teknikudvalget og Skole-, social- og
sundhedsudvalget i oktober 2004.
I forbindelse med budgettets vedtagelse den 6. oktober 2004 er det ønsket, at sagen skal
fremsendes til byrådets afgørelse i november 2004.
Skitseforslag 2 af den 17/8-2004,

etape 1, tilbygning,
etape 2, ombygning,

kr.
kr.

5.187.786,00
290.180,00

Arkitektens kalkulation omfatter ikke udgifter til istandsættelse af eks. kombinationslokale og
til inventar for etape 2.
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Det skønnes, at istandsættelse af kombinationslokalet koster 50.000,- kr., og det foreslås, at
der afsættes 200.000,- kr. til inventar for etape 2.
Forvaltningen har beregnet de årlige merudgifter for tilbygningens drift (gas, el, forsikringer,
afgifter og rengøring) til 140.000,- kr./år.
Sammenfattende anbefaler den administrative gruppe:
At sagen først forelægges til udvalgsbehandling når budgetrevisionens konsekvenser ( 2004)
kendes efter økonomiudvalgets møde den 14. december.
At det meddeles både Ferslev og Marbækskolens skolebestyrelse, forældre, ledelse og lærere
at der ikke vil kunne stå en om- og tilbygning klar på Ferslev skole ved skoleårets
begyndelse. Skolerne må derfor planlægge efter at 6. klassen fra Ferslev fortsat skal
overflyttes til Marbækskolen i det kommende skoleår 2005/2006.
Et flertal i Miljø- oa teknikudvalaet indstiller på mødet den 17. november 2004:
At sagen først forelægges til udvalgsbehandling, når budgetrevisionens konsekvenser (2004)
kendes efter økonomiudvalgets møde den 14. december 2004, samt
At det meddeles både Ferslev og Marbæk skolernes skolebestyrelse, forældre, ledelse og
lærere, at der ikke vil kunne stå en om- og tilbygning klar på Ferslev skole ved skoleåret
begyndelse. Skolerne må derfor planlægge efter at 6. klassen fra Ferslev fortsat skal
overflyttes til Marbækskolen i det kommende skoleår 2005/2006.
Eric Munch (S) og Preben Lansø (S) afventer stillingtagen til behandling i byrådet.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 30. november 2004 behandlet
sagen.
Birgit Bangshof Mortensen og Annie Hansen (S) anbefaler at om- og tilbygning til Ferslev
skole, i henhold til skitseforslag 2, omgående iværksættes i henhold til gældende regler.
Niels Jørgen Pedersen (I) og Hanne Kyvsgaard © anbefaler den administrative gruppes
indstilling.
Jens Tim Jensen, Jens Brogaard Jensen og Kristian Moberg var fraværende ved afbud.
Udvalget begærer sagen oversendt til byrådets behandling.

9.
Etablerings- oa handleplan UU-Vest 2004
J. nr. SSSF 17.04
Til orientering
Ungdommens Uddannelsesvejledning Vest for kommunerne Jægerspris, Frederikssund,
Slangerup, Stenløse, Ølstykke og Skibby er etableret pr. 1. august 2004.
I UU-Vest er der ansat en leder, en sekretariatsmedarbejder samt 15 vejledere - 2 på fuld tid
og 13 på deltid.
UU-Vest har sekretariat på Falkenborgskolen i Frederikssund, men som udgangspunkt
arbejder vejlederne på skolerne og dér, hvor de unge er.
Vedlagte etablerings- og handleplan for 2. halvår af 2004 er til udvalgets orientering.
I november 2004 vil der blive udarbejdet handle- og virksomhedsplan for 2005. Denne vil
efterfølgende blive forelagt for udvalget.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 30. november 2004 taget
ovennævnte til efterretning.

10.
Akut boliger for unae oa kontaktpersonsordnina i Skibby Kommune
J. nr. SSSF 16.03.00
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Afgøres af Skole-, social- og sundhedsudvalget
Skole-, social og sundhedsudvalget fik på mødet den 25. maj 2004 en orientering om
overvejelser om etablering af akutboliger til unge i huset der hidtil har huset klub SEVEN i
Skuldelev.
Orienteringen blev med skriftlige oplæg præsenteret for udvalget, med ønske om udvalgets
holdning til idéen.
Skole-, social og sundhedsudvalget drøftede sagen og var positiv overfor idéen. Man
anmodede forvaltningen om at arbejde videre med sagen og forelægge yderligere oplæg på
udvalgets møde i september. Oplægget foreligger nu og omhandler udover forslag til
akutbolig for unge også en koordinering af kontaktpersonordningen.
Der er i det forelæggende oplæg ikke lavet en endelig økonomisk beregning på udgifter til
igangsættelse af det foreslåede ej heller til driften.
Forvaltningen har lavet et groft overslag på 300.000 til ombygning, renovering og anskaffelse
af indbo, samt at den årlige drift med de i oplægget angivne timer og aktiviteter til ca. 1,5
mio. Der er pt. ikke regnet med indtægter i form af husleje, kostpenge fra de unge.
Økonomien vil selvfølgelig blive detaljeret gennemgået og forelagt såfremt udvalget ønsker at
gå videre med tankerne om etablering af akutbolig for unge i Skibby Kommune og
koordinering af kontaktpersonsordningen.
Det indstilles.
At Skole-, social og sundhedsudvalget godkender, at der arbejdes videre med etablering af
akutbolig for unge i Skibby Kommune.
At udvalget inddrager overvejelserne i budgettet for 2006.
At overvejelserne indgår i drøftelsen af den fremtidig anvendelse af Ungbo på Hovedgaden.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 30. november 2004 godkendt
indstillingen.
Hanne Kyvsgaard bemærker, at hun ønsker sagen set i en sammenhæng i forbindelse med
kommunesammenlægningen.
Jens Brogaard, Kristian Moberg og Jens Timm Jensen var fraværende med afbud.

11.
Skolen i Skibby
J. nr. SSSF 17.20.15
Til orientering
Skole-, social og sundhedsudvalget har på sit møde den 31. august 2004, godkendt at
forvaltningen optog forhandling med henblik ny overenskomst med Skolen i Skibby.
Der er forhandlet en tilføjelse til selve overenskomsten, sådan at budget for Skolen i Skibby
skal fremsendes til kommunen senest 1. oktober mod tidligere 1. november.
I forhold til ønskerne om anden form for betaling er der fremsendt ny prisliste hvor
betalingen for Skibby kommunes tilsyn og rådgivning er fastlagt årligt pr. elev og sådan at
eventuelle andre ydelser som f.eks. testning af elever afregnes med timepris i de konkrete
tilfælde. På den måde vil pris og ydelse hænge bedre sammen.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 30. november 2004 taget
ovennævnte til efterretning.

12.
Budget for 2005 vedrørende Skolen i Skibby
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J. nr. SSSF 17.20.15
Afgøres af Skole-, social- og sundhedsudvalget
Skolen i Skibby, Stationsvej 9, Skibby, fremsender budget for 2005 vedrørende skolens
aktiviteter, som omfatter både en skole/undervisning og behandling/soc. pæd. arbejde.
I forhold til budget 2004 er alle konti fremskrevet med 2,45%.
Det indstilles.
At budgettet godkendes.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 30. november 2004 godkendt
indstillingen.

13.
Fritvalasordnina
J. nr. SSSF 16.07
Afgøres af Byrådet
Forvaltningen fremsender forslag til priser vedrørende frit valg på ældreområdet gældende
fra 1. januar 2005.
Beregningsgrundlaget er nu underbygget af omsorgssystemets registreringer af leverede
ydelser. I prisberegningen er oktober 2004 brugt som udgangspunkt for de leverede ydelser.
Priserne er i 2005 faldet, som følge af lagt højere antal leverede ydelser. Udgifterne er
ligeledes højere end sidste år, men ikke forholdsvis så meget som leverancerne.
1.

1. Afregningsprisen for praktisk hjælp i dagtimerne ændres fra 319 til kr. 236,pr. time.
2. 2. Afregningsprisen for personlig pleje i dagtimerne ændres fra 319 til kr. 240,pr.
time.
3. 3. Afregningsprisen for personlig pleje på ubekvemme tider ændres fra 433 til kr.
390,- pr. time.
4. 4. Afregningsprisen for visiteret madservice med udbringning ændres fra kr. 79,til kr. 76,- pr. dag. Egenbetalingen ændres fra kr. 42,- til kr. 45,- pr. dag. Heraf
udgør hovedretten kr. 23,-, biretten kr. 12,- og kørsel kr. 10,-. Biretten kan
fravælges.
5. 5. Afregningsprisen for mad uden udbringning ændres fra kr. 61,- til kr. 59,Pr. dag. Egenbetalingen ændres fra kr. 32,- til kr. 35,- pr. dag. Heraf koster
hovedretten kr. 23,- og biretten kr. 12,-.
Det indstilles.
At prisændringerne anbefales.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 30. november 2004
indstillingen.

14.
Regulering af priser på Servicepakken
J. nr. SSSF 16.07.00
Afgøres af Skole-, social- og sundhedsforvaltningen
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Ældreservice fremsender forslag til nye priser på servicepakker 2005. Priserne er beregnet ud
fra faktiske forbrug i 2004 og med 3% prisfremskrivning på visse ydelser. Hvor der indgår
forbrugsmidler, moms og afskrivning, fremgår det af de enkelte bilag.
Der er i 2005 en månedlig prisstigning på kr. 205,25 i den samlede servicepakke på grund af
generelle prisstigninger fra leverandører.
Det indstilles.
At forslaget godkendes.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 30. november 2004 godkendt
indstillingen.

Som en konsekvens af beslutningen under pkt. 16 - tilpasning af serviceniveau - hvor det
blev besluttet at ensrette madpriserne over 2 år på plejehjemmet og ved levering, vil
madprisen stige mere end hvis der kun blev foretaget 3% prisfremskrivning. I ovennævnte
stigning udgør kostprisen kr. 150,- mere end den almindelig prisfremskrivning.

15.
Rationalisering af visse forretningsområder i Sundhedsafdelinaen ved blandt andet
indførelse af håndholdt kommunikationsudstyr til hjemmeplejen
j. nr. SSSF 83.02
Afgøres af Byrådet
I forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2004 af budgettet for år 2005, blev der
givet en bevilling til ældreområdet på i alt 400.000 kr.. Det hedder i budgetbeslutningen, at
ældreområdet skal revidere servicestandarderne og at der skal overvejes forskellige
rationaliseringer. Et af de første forslag i bestræbelserne på at rationalisere arbejdsgangene
på ældreområdet er indførelse af håndholdt kommunikationsudstyr, som faktuelt ikke
medfører serviceforringelser, men derimod giver mulighed for at øge ATA-tiden ved
uændrede ressourcer. Hjemmehjælperne får adgang til alle relevante informationer via en
håndholdt kommunikationsenhed, uansat hvor de befinder sig. Alle opdateringer af de ældres
journaler sker online og lagres et sted. Resultatet er, at den tid hjemmesygeplejersken og
-hjælperen før brugte på dobbelt skrivning og kørsel til og fra kontoret, nu kan bruges til at
øge ATA-tiden med forventelige 1.179 timer pr. år. Omregnes den sparede tid til kroner, vil
der være et beregnet overskud ved indførelse af løsningen på ca. 177.150 kr. pr. år.
Det nuværende nødkaldsanlæg har en begrænset funktionalitet og kan ikke nå ud i
randområderne. Herudover er anlægget meget dyr i drift. Sundhedsafdelingen har desuden
store udgifter til Frederikssund Brandvæsen, som fungerer som back-up på nødkald i de
situationer, hvor det eksisterende nødkaldsanlæg ikke fungerer. I det vedhæftede oplæg
forudsættes det, at en del af rationaliseringsgevinsterne blandt andet hentes ved, at
integrere nødkaldene med den nye kommunikationsløsning, hvorved der opnås forbedret
funktionalitet og sikker drift.
Den samlede løsning har engangsudgifter på i alt 357.450 kr.. Disse udgifter foreslås
finansieret af kommunen IT-leasingkonto. De årlige driftsudgifter beløber sig til 124.700 kr..
Denne udgift finansieres delvist af den meddelte bevilling på i alt 53.600 hvorfor der
anmodes om en tillægsbevilling på i alt 71.100 kr.. Opmærksomheden henledes på, at
budgetbeløbet er for lavt, idet det forventede regnskabstal for år 2004 forventes at blive ca.
125.000 kr.. Og udgiftsniveauet til nødkaldsanlægget i 2005 forventes ligeledes at ligge på
samme niveau som i år 2004. Der vil derfor reelt være en driftsbesparelse ved at indføre en
håndholdt kommunikationsløsning kombineret med nødkald til hjemmeplejen og herudover
vil der være betragtelige fordele i form at øget ATA-tid og en lang række andre
funktionalitetsforbedringer i forhold til i dag.
Det indstilles.
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At Sundhedsafdelingen opsiger den nuværende kontrakt med Mørkedal Radio, hvad angår
den eksisterende nødkaldsløsning.
At det budgetafsatte beløb til nødkaldsanlægget på i alt 53.600 kr. konverteres til konto for
drift af håndholdt kommunikationsudstyr og nødkald
At finansieringen af engangsudgifterne afholdes af kommunens IT-leasingkontrakt for et
beløb på i alt 357.450 kr.
At de sparede/effektiviserede timer kanaliseres over i øget ATA-tid.
At den budgetterede forventede nettomerudgift på 71.400 kr. finansieres af
kassebeholdningen.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 30. november 2004
indstillingen.
IT afdelingen forelægges spørgsmålet om signaldækning i hele området.

16.

Tilpasning af serviceniveauet på Ældreområdet
J. nr. SSSF 81.01.00
Afgøres af Byrådet
Ældreservice har på budgetseminaret gjort opmærksom på et forventet merforbrug på
budgettet 2004 vedrørende plejepersonale og vikarer på ca. 1.34 mio. Årsagen er primært at
der er en øgning i plejetyngde og dermed en højere andel af leverede timer til brugerne i
2004 end 2003.
På Byrådsmøde den 6.10.04, blev økonomiudvalgets indstilling til budget 2005 godkendt. Det
betød en forhøjelse af budgettet på 400.000 kr. til Ældreområdet. Derudover blev det
indstillet til Ældreservice og Skole-, social- og sundhedsudvalget, at komme med forslag til
justering af serviceniveauet for at kunne overholde budget 2005.
Vedlagte forslag er et justeringsforslag, hvor essensen er effektivisering og ensretning af
serviceniveau for alle brugere.
Summen af forslagene er ikke beregnet, idet udbudspriser ikke er kendte.
Ældre- og handicaprådet har fremsendt udtale.
Det indstilles.
At der tages stilling til forslagene individuelt.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 30. november 2004 indstillet
følgende:
1) At Personlig hjælp og pleje - ønskes ikke ændret. Dog ydes ikke håroprulning på
curler.
2) Madpakker - ønskes ændret.
3) Rengøring - ønskes ikke ændret. Dog fastholdes bemærkningen om støvallegi.
4) Tilsyn § 71 - ønskes ændret
5) Der visiteres til ekstra rengøring - ønskes ændret.
6) Hjælp til vask af tøj - afventer undersøgelse af privat aktør.
7) Der visiteres i særlige tilfælde hjælp til gåture - ønskes ændret.
8) Rengøring ved moppesystem - ønskes ændret.
9) Hjælp til indkøb - der ønskes en undersøgelse om der er en privat aktør.
10) Madservice - ønskes ændret. Dog ønskes en øget valgfrihed med mulighed for kun at
vælge 1 ret og dermed opsplitning af priserne.
11) Forbrugsgoder - ønskes ikke ændret.
12) Bad ydes en gang om ugen - ønskes ændret.
13) Tilbud værksted - ønskes ændret.
14) Træning og hjælpemidler - ønskes ændret.
15) § 103-kørsel - afventer undersøgelse om sammenlægningskommunerne har
ordningen - kørsel til og fra DTC ændres ikke.
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17.
Økonomisk oversigt vedrørende konto 3 oa 5
J.nr. SSSF 00.01009
Til orientering
Forvaltningen fremsender økonomisk oversigt vedrørende konto 3 og 5 for perioden 1.1.2004
- 31.10.2004.
Bilagene omfatter talmateriale samt grafisk fremstilling af udvalgte hovedområder.
Konto 3:
Konto 3.01-3.12 Området omfatter: Folkeskolen.
Der er pr. 31.10.04 et mindreforbrug i skolevæsenet på kr. 400.000
Merforbruget skyldes højere lønninger pga. vikardækning ved sygdom og barsel samt
feriepenge til fratrådte medarbejdere. Der foretages en budgetrevision hvor udgifterne
budgetlægges højere svarende til kr. 400.000.
Konto 5:
Konto 5.01-5.98 Hele social og sundhedsvæsen.
Der er pr. 31.10.04 et merforbrug på ca. kr. 8,0 mill. Brutto. Der er en del af de øgede
udgifter som er på områder med refusion. På hele konto 5 foretages en budgetrevision på kr.
4,3 mill.
Overforbruget er hovedsagelig vedr. kontanthjælp, Børn og ungeområdet, foranstaltninger
for voksne samt førtidspensioner.
5.01-5.08, 5.41 og 5.60-5.61 Området indeholder: Kontanthjælp og aktivering mv.,
Fleks/skånejob og Integrationsydelser.
Der er pr. 31.10.04 et merforbrug på netto ca. kr. 2,3 mill. Merforbruget er især på området
kontanthjælp til forsørgelse.
Der er behov for at tilføre området yderligere midler I alt kr. 370.000 netto. Refusioner er
hjemtaget åconto på for lavt niveau og derved vil indtægterne være forholdsvis større efter
Budgetrevisionen.
5.10-5.17 Området indeholder: Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge.
Der er pr. 31.10.2004 et mindreforbrug på ca. kr. 200.000.
Områdets forbrug i årets første 5 måneder er på et godt niveau i forhold til det
budgetafsatte.
Konto 520-523 Området indeholder: Døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger
børn og unge.
Der er pr. 31.10.04 et merforbrug på netto kr. 750.000,- Denne gruppe består af mange
betalinger til amtet og andre kommuner. Der foretages budgetrevision, hvor området tilføres
kr. 800.000.
Hovedårsagen til stigningen er forebyggende foranstaltninger og anbringelser i
døgninstitutioner.
Konto 5.30-5.34 og 5.54 Området indeholder: Pleje og omsorg mv. af ældre og
handicappede og hjælpemidler mm.
Der er pr. 31.10.04 et merforbrug på netto kr. 2.400.000. Der foretages budgetrevision hvor
området tilføres kr. 1.900.000. Hovedsagelig til lønudgifter.
Der er nogle betalinger fra andre kommuner og amtets medfinansiering, som er bagud og
derfor er indtægterne ikke så store som budgetteret på nuværende tidspunkt.
Fortsættes...

17. Fortsat
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Konto 5.50 - 5.53 og 5.67-5.69 Området omfatter: Foranstaltninger for voksne handicappede
og Førtidspensioner og personlige tillæg.
Der er pr. 31.10.04 et merforbrug på netto kr. 4.500.000.
Mængden af personer som er tilkendt førtidspension er større end forudsat ved
budgetlægningen. Statsrefusionen der hidtil er hjemtaget a' conto på baggrund af
budgettallene er ligeledes for lav.
Der foretages budget revision med en samlet forøgelse på ca. kr. 2.400.000. Hovedårsagen
er flere førtidspensioner end forventet, samt foranstaltninger for voksne handicappede.
konto 571 Området omfatter: Sygedagpenge.
Der er pr. 31.10.04 et forbrug lidt under det budgetterede.
For første gang i flere år er der endelig udsigt til at udgifterne til dagpengeområdet bliver
mindre end det tidligere år. Der foretages en budgetbesparelse på kr. 300.000. ved
budgetrevisionen pr. 31.10.2004.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 30. november 2004 taget
ovennævnte til efterretning.

18.
Budgetrevision pr. 31. oktober 2004
J.nr. SSSF 00.01003
Afgøres af byrådet
På baggrund af regnskabsrapport pr. 31. oktober 2004 over konto 3, Undervisning og kultur
og konto 5, Social- og sundhedsvæsen, fremsender forvaltningen forslag til revision af
budgettet for 2004.
Konto 3:
Udgifter med kommunal indflydelse
Merudgift

kr.

400.800

kr.

400.800

I alt konto 3:
Merudgift

Konto 5:
Lovbundne områder
Merudgift
Merindtægt
Netto

kr. 2.729.100
- kr. 1.312.800
kr. 1.416.300

Udgifter med delvis kommunal indflydelse
Merudgift
Merindtægt
Netto

kr. 3.130.900
- kr. 1.600.000
kr. 1.530.900

Udgifter med kommunal indflydelse
Merudgift
Merindtægt
Netto

kr. 1.630.400
- kr.
235.000
kr. 1.395.400

I alt konto 5:
Merudgift

kr. 7.490.400

Side 13 af 15

Dagsorden til S S SU

Merindtægt
Merudgift

- kr. 3.147.800
kr. 4.342.600
Forsættes...

18. fortsat

I alt konto 3 og 5:
Merudgift
Merindtægt
Merudgift

kr. 7.891.200
- kr. 3.147.800
kr. 4.743.400

Det indstilles.
At forslaget anbefales.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 30. november 2004
indstillingen.

19.
Ansøgning om tilskud til juleaften for enlige
J. nr. SSSF16.00.13
Afgøres af Skole-, social- og sundhedsudvalget
"Husets Venner" Jægerspris ansøger om tilskud på kr. 3.000,- til afholdelse af juleaften for
enlige. Målgruppen er enlige i Jægerspris, Skibby og Frederikssund kommuner.
I år 2002 var der 5 fra Skibby kommune, som deltog. (Jægerspris kommune mener, at det er
en skrivefejl - skal være for 2003).
Der blev i 2003 bevilget kr. 3.000,- af § 115-midlerne. Beløbet på § 115-midlerne er opbrugt
for 2004.
Det indstilles.
At der gives endelig tilsagn om tilskud, når arrangementet er afholdt, således at vi kender
det præcise antal som har deltaget.
Skole-, social- og sundhedsudvalget har på sit møde den 30. november 2004 godkendt
indstillingen.

20 .
Legat 2004
J.nr. SSSF 00.06
Afgøres af Skole-, social- og sundhedsforvaltningen
Skibby kommunes "Legat for økonomisk trængende" er til uddeling i december 2004. Legatet
kan søges af økonomisk trængende familier eller enlige kvinder og mænd. Beløbets størrelse
på konto 846 00 010 06 er kr. 20.000,-.
Det indstilles.
At formanden for Skole-, social- og sundhedsudvalget bemyndiges til at foretage uddelingen
af legatet i samråd med chefen for Skole-, social- og sundhedsforvaltningen.
Skole-, social- og sundhedsudvalget har på sit møde den 30. november 2004 godkendt
indstillingen.
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21 .
Efterretningssager
a.
Ældre- og handicaprådet fremsender referat fra fællesmøde med ældre- og
handicaporganisationerne den 27. september 2004, referat fra rådets møde den 12. oktober
2004, referat af 9. november fra mødet med leder af Sundhedsafdelingen og referat fra
rådets møde den 9. november 2004.
b.
Mødeplan for 2005.
Møderne lægges som hovedregel den sidste tirsdag i måneden. Mødetidspunkt kl. 08.00 og
mødested i lokale 3. Der lægges ingen møder i juli måned.
Datoerne bliver således:
Tirsdag den 25. januar
Tirsdag den 22. februar
Tirsdag den 29. marts
Tirsdag den 26. april
Tirsdag den 24. maj (ØK allerede den 7/6).
Tirsdag den 21. juni (sommerferien starter 18/6).
Tirsdag den 30. august
Tirsdag den 27. september
Tirsdag den 25. oktober
Tirsdag den 29. november
Tirsdag 20. december (Der er ØK den 13/12).
Mødeplanen blev udsendt til medlemmerne samtidig med aflysning af mødet i oktober 2004.
Planen er videresendt til borgmesterkontoret.
c.
På mødet den 27. september 2004 godkendte udvalget, at kommunens pensionister kan
benytte Form 87 på lige fod med kommunens personale. Ordningen er en prøveordning. Der
er 45 der har tilmeldt sig ordningen.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 30. november 2004 taget
ovennævnte til efterretning.

22.
Meddelelser fra formanden
a.
Oplysning om fødselstal i 2004. Årsnormen er nået den 20/9 2004.
b.
Der er holdt et møde med sammenlægningskommunerne omkring skolerne. Det har drejet
sig om 10. klasserne - drøftet en evt. sammenlægning af 10. klasserne i Frederikssund.
c.
Der er sket indflytning i seniorboligerne. Erik Munch og formanden har været på besøg hos
17 beboere. Havde problem med postkasserne der er samlet et sted. Der er skrevet en
ansøgning om dispensation til postvæsenet, men der er givet afslag. Dispensation skal søges
i hvert enkelt tilfælde.
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