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Udbud - Stomi og urologi

Journal nr.:
005907-2013

Sag nr. 62

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om kommunernes styrelse § 40.
Fagområdet har i samarbejde med Økonomi foretaget en budgetopfølgning pr.
30. juni 2013 for Social-, Ældre og Sundhedsudvalgets samlede driftsområde.
Udvalgets samlede driftsområde er opdelt i ni bevillingsniveauer.
Budgetopfølgningen har resulteret i tillægsbevillinger på i alt -1,804 mio. kr.,
hvor af -1,752 mio. kr. er en egentlig tillægsbevilling.
Den egentlige tillægsbevilling på -1,752 mio. kr. er fordelt på:
•
•

•

•
•
•
•

-5,002 mio. kr. som er kommunens udgift vedrørende høreapparater.
Opgaven overgår til Regionen og finansieringen følger med.
-1,950 mio. kr. som er en korrektion vedrørende budgettet til ældreboliger. Budgettet til ældreboliger tilrettes således, at der kommer balance i budgettet (udgifter svarer til indtægter).
Merudgift på 5,200 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering. Regnskabet i 2012 var højere end budgetlagt for området. Budgettet for 2013 tilrettes i overensstemmelse med forventningerne for
regnskabsniveauet.
Indtægt på -0,699 mio. kr. svarende til berigtigelse af refusionsopgørelse for år 2012.
Mindreudgift på -0,899 mio. kr. vedrørende førtidspensioner.
Merudgift på 0,238 mio. kr. vedrørende særlig indsats for borgere, der
har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning.
Merudgift på 1,360 mio. kr. vedrørende botilbud for midlertidigt ophold.

Samlet forventes forbruget i 2013 at balancere indenfor det samlede budget
på ældreområdet. Samtidig er der en række områder, hvor der er en indikation på merforbrug, som søges finansieret indenfor det samlede område. Indikation på merforbruget ses eksempelvis i forhold til færre indtægter for salg af
plejeboliger til andre kommuner i størrelsesordenen 4 mio. kr. samt under
hjemmeplejen forårsaget af bl.a. merudgifter til kompetenceudvikling.
Endelig omplaceres i alt -52.000 kr. til øvrige udvalg. Heraf vedrører 35.000 kr.
budget til rengøring, som er placeret under Økonomiudvalget. De øvrige
17.000 kr. vedrører tilretning af budget på ældreboligerne og overføres til
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Teknisk-, Miljø- og Erhvervsudvalget og Økonomiudvalget.
Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 har resulteret i tillægsbevillinger på i alt
-1,804 mio. kr., hvoraf -1,752 er en egentlig tillægsbevilling.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. De egentlige tillægsbevillinger på i alt -1,752 mio. kr. godkendes.
2. Omplaceringer til andre udvalg på i alt -0,052 mio. kr. godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:

Anbefales.

2013-06-30 Noter til budgetopfølgning 30_6 - Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
2013-06-30 Forbrugsrapport - Social- og Ældre- og Sundhedsudvalget
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Journal nr.:
014284-2013

Sag nr. 63

Budgetopfølgning på anlægsprojekter
2013
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Økonomi har fulgt op på budget og forbrug for kommunens anlægsprojekter i
løbet af sommeren 2013.
Opfølgningen har til hensigt at gøre status på de enkelte anlægsprojekter i
forhold til deres færdiggørelsesgrad. Der følges op i forhold til afvigelser, som
kan forekomme som følge af tidsmæssige eller økonomiske årsager.
I det vedlagte bilag "Bilag - budgetopfølgning på anlægsprojekter - Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget" fremgår anlægsprojekter, der hører under udvalget, med angivelse af nuværende rådighedsbeløb, forbrug pr. 7. august
2013, resterende rådighedsbeløb i 2013, forslag til ændring i nuværende rådighedsbeløb (tillægsbevilling) i 2013 samt nyt korrigeret budget for 2013
efter tillægsbevillinger.
I samme bilag knyttes der korte bemærkninger til status for de enkelte projekter, herunder om der omplaceres rådighedsbeløb til perioden 2014-2017. De
foreslåede omplaceringer af rådighedsbeløb til 2014 og fremefter er indarbejdet i det oplæg til anlægsbudget for 2014-2017, som er blevet præsenteret på
byrådsseminaret den 22. august 2013.
På Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgets område er der rådighedsbeløb for
samlet 8,817 kr. mio. på udgiftssiden og -2,400 mio. kr. på indtægtssiden,
hvoraf der er registreret udgifter for 3,724 mio. kr. og indtægter for -0,640
mio. kr. primo august 2013.
Der søges i denne budgetopfølgning om nedskrivning af budgettet i 2013 for 3,8 mio. kr., som samtidig indarbejdes i anlægsbudgettet for 2014. Midlerne
omhandler renovering af badeværelser på rehabiliteringsgangen og nyt nøglesystem.

Bevilling:

Tillægsbevillinger på netto -3.800.000 kr. i 2013:
Anlægsprojekt nr. 532101 Renovering af badeværelser på rehabiliteringsgangen: -2.600.000 kr.
Anlægsprojekt nr. 532102 Nyt nøglesystem: -1.200.000 kr.
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Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi bemærker, at tillægsbevillingen blot skyldes en tidsmæssige forsinkelse og har således ikke en realøkonomisk effekt.

Økonomichefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Tillægsbevillingerne godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:
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Anbefales.

Bilag - budgetopfølgning på anlægsprojekter - Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Journal nr.:
007425-2013

Sag nr. 64

Forventede udgifter vedr. det specialiserede socialområde i 2013 - Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Budget- og regnskabssystem for kommuner, hvis regler er fastsat med hjemmel i den kommunale styrelseslov § 46 og § 57.
I økonomiaftalen for 2010 aftalte regeringen og Kommunernes Landsforening
(KL), at det specialiserede socialområde udgør et særligt fokusområde. Parterne aftalte derfor, at der skal udarbejdes en kvartalsvis budgetopfølgning til
Byrådet for følgende - for udvalget relevante - områder:
•
•

Udsatte voksne og handicappede
Pleje og omsorg

Formålet hermed er at sikre en øget overholdelse af budgetterne med henblik
på en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde.
På den baggrund har Økonomi udarbejdet et forventet regnskab for 2013 pr.
30. juni 2013 for de nævnte områder med følgende resultat:
For de to områder under et er der et forventet merforbrug ift. oprindeligt budget på 2,7 mio. kr. svarende til knap 0,5 pct., som blev indarbejdet i det korrigerede budget ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013. Det forventede
merforbrug er ligeledes indberettet til ministeriet i forbindelse med indberetningen efter 1. kvartal.
Merforbuget skyldes et forventet merforbug vedrørende udsatte voksne og
handicappede på 7,9 mio. kr. svarende til knap 3,6 pct., hvilket primært skyldes en øget tilgang i antallet af personer samtidigt med, at der ikke har været
en tilsvarende reduktion i gennemsnitsprisen.
På pleje og omsorg forventes der et mindreforbrug ift. det oprindelige budget
på 5,3 mio. kr. svarende til godt 1,6 pct.
Se vedlagte bilag for en nærmere oversigt.
Det forventede forbrug på de nævnte områder er blevet indberettet til Indenrigsministeriet den 1. september 2013. Ministeriets fokus er på det forventede
forbrug sammenholdt med det oprindelige budget.

7 / 26

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Indstilling:

Ingen.
De budgetmæssige konsekvenser af det forventede merforbrug for udsatte
voksne og handicappede er indarbejdet ved budgetopfølgningen pr. 30. marts
2013. Regnskabet for 2013 forventes således at svare til det korrigerede budget.
Økonomichefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
Bilag:

8 / 26

Anbefales.
Forventet regnskab for 2013 pr. 30. juni på det specialiserede område – SÆS

Journal nr.:
003800-2013

Sag nr. 65

Nye boformer på det specialiserede socialområde for voksne
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Lov om social service § 85.
Lov om almennyttige boliger § 59.
Denne sag er en opfølgning fra Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning den 6. marts 2013 om etablering af opgangsfællesskaber i Færgeparken
på handicap og psykiatriområdet (sag nr. 20).
Målgruppen for de nye boformer er unge med sociale og psykiatriske problemstillinger (psykiatri), borgere med lettere udviklingshandicaps samt unge, der
har behov for udslusning efter ophold i Ungekollegiet eller et bofællesskab
(handicap). Herudover ønskes boligerne at fungere som udslusning fra Parkvej
12 (psykiatri).
De fremtidige boliger skal bidrage til at inkludere udsatte borgere i samfundslivet. Tilbudsviften skal være rummelig og fleksibel.
Administrationen har løbende været i dialog med KAB (Frederikssund Boligselskab) med henblik på at indgå en anvisningsretsaftale om udlejning af 16 boliger i Færgeparken 3, nr. 6 og 16, og der er udarbejdet et udkast til en aftale,
som Frederikssund Kommune kan anvise til i henhold til Almenboliglovens §
59. Den lokale afdelingsbestyrelse har behandlet og godkendt den medsendte
aftale.
Ved at indgå vedlagte aftale med Frederikssund Boligselskab sikres det, at
Frederikssund kommune får 100 % anvisningsret til 16 boliger (for målgruppen), hvilket ligger ud over den af Frederikssund Byråd besluttede generelle
anvisningsret til almen boliger efter lovens § 59, som er på 10 %. Aftalen kan
af parterne opsiges med 3 måneders varsel, hvis behovet for boligerne ikke
skønnes aktuelt for socialområdet eller for boligselskabet.
De resterende boliger i Færgeparken kan anvises af boligorganisationen, hvor
Frederikssund Kommune bibeholder en anvisningsret på 10 % af de øvrige
lejemål.
På de kommende offentlige borgermøder om Handicap- og Psykiatriplanerne
den 29. august og 3. september 2013 i EL-værket vil de nye boformer blive
præsenteret, som en del af status på planernes handlingsaktiviteter. Eventuelle kommentar/bemærkninger fra dialogmøderne vil indgå i det videre arbejde
med at arbejde med alternative boformer, der sikre en fleksibel og rummelig
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tilbudsvifte, når en borger har brug for en særlig støtte.
Etableringen af opgangsfællesskaberne vil overgå fra nuværende status som
ældreboliger til det sociale område i et tempo med respekt for nuværende
beboers fraflytning.
Økonomien vil blive afholdt inden for den nuværende budgetramme, idet personaleressourcer vil blive udmålt efter en individuel vurdering af de enkelte
borgers behov for støtte i hverdagen. De udgifter, der måtte komme i forbindelse med anvisningsretsaftalen med KAB (tomgangsleje m.v.) afholdes af
kommunen, men søges minimeret ved at anvise en ny borger til en ledig bolig.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Social- og borgerservicechef indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Aftale om udlejning mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund
Boligselskab godkendes.
2. Sagen sendes til høring i Handicapråd og Ældreråd i september måned
og genoptages på Social, Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 9.
oktober 2013.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
Bilag:
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Anbefales.
Anvisningsretsaftale med KAB

Journal nr.:
013354-2013

Sag nr. 66

Ændring af retningslinjer for indflytning og afvikling af plejeboliger
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Lov om almene boliger § 54.
Lov om leje § 75 stk. 5.
Dødboskifteloven § 9.
I august 2012 udsendte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ”Vejledning
til kommuner om deponering og rydning af indbo efter afdød plejehjemsbeboer”. Vejledningen giver mulighed for at ændre praksis og arbejdsgange for
indflytning og afvikling af plejeboliger, med det formål at reducere den periode, hvor plejeboligerne står tomme. Der er muligheder for at justere på to
områder:
1. Tidsramme for rydning af afdødes indbo.
2. Opbevaring af indbo.
Den nuværende praksis i plejeboligerne er, at boet skal være ryddet 14 dage
efter et dødsfald. Dernæst er der afsat fem dage til istandsættelse og rengøring. Der kan således gå op til 19 dage fra et dødsfald til boligen igen er klar til
indflytning.
I forhold til opbevaring af indbo er praksis, at indbo udleveres til pårørende
efter, der er underskrevet en rydningserklæring. Med rydningserklæringen
skriver familien under på, at de opbevarer indboet forsvarligt frem til, at skifteretten har behandlet boet. I komplicerede sager lukker skifteretten boet, som
så står i afdødes plejebolig og hindrer en genudlejning til ny borger.
På baggrund af vejledningen foreslår Ældre og Sundhed, at rammen for rydning efter dødsfald ændres fra 14 dage til fem dage. Tidsrammen for istandsættelse og rengøring af boligerne forbliver uændret på fem dage. Hvis boligen ikke er tømt efter fem dage, vil Ældre og Sundhed sørge for, at boligen
tømmes, og at boet opbevares på forsvarlig vis frem til skifteretten har behandlet sagen. Udgifter til opbevaring ud over de fem dage dækkes af boet.
Hvis der ikke er penge i boet til at afholde udgiften, betaler kommunen.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

11 / 26

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Ældre- og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
at:
1. Ændringer af retningslinjer for indflytning og afvikling af plejeboliger
godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Anbefales.
Sendes til høring i Ældrerådet.
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Journal nr.:
012989-2013

Sag nr. 67

Kræftrehabilitering
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Sundhedsloven § 119 stk. 2.
I Finanslovsaftalen for 2011 blev det besluttet at styrke indsatsen på kræftområdet med en Kræftplan III. En del af Kræftplan III omfatter initiativer i kommunerne i form af et forløbsprogram for rehabilitering og palliation for kræftramte. I den forbindelse er der i Økonomiaftalen for 2013 mellem Regeringen
og Kommunernes Landsforening (KL) afsat midler til kræftrehabilitering. For at
understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen har Kommunekontaktrådet (KKR) udarbejdet fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen. Som en del af indsatsen i forhold til kronisk sygdom har
kommunerne forpligtet sig til at implementere forløbsprogram for kræft inden
udgangen af 2013.
Ældre og Sundhed er klar til at implementere forløbsprogrammet i efteråret
2013 i et samarbejde mellem Frederikssund Kommune, Halsnæs Kommune og
Kræftens Bekæmpelse.
Målgruppen for tilbuddet er erhvervsaktive borgere, som vil blive inviteret fra
jobcentret, genoptræning, almen praksis og visitationen. Det vil ligeledes være
muligt for borgere selv at henvende sig.
Kurset vil blive gennemført som tre undervisningsdage af seks timers varighed, og der vil være undervisere fra Kræftens Bekæmpelse, de to kommuner
og fra praksissektoren. Der vil på kurset være fokus på:
•
•
•
•
•

At leve med kræft.
Hvordan sundhedssystemet hænger sammen.
Tilknytning til arbejdsmarkedet
Mindfulness, søvn, kost og motion.
Netværksdannelse.

Tilbuddet evalueres medio 2014 efter to forløb. Det vurderes blandt andet,
hvorvidt målgruppen skal udvides til også at omfatte ikke-erhvervsaktive borgere.
Kræftens Bekæmpelse gennemfører kompetenceudvikling af de medarbejdere,
der skal deltage på undervisningsdagene. Desuden gennemfører Kræftens
Bekæmpelse løbende supervision af de medarbejderne, der deltager på forløbet.
Frederikssund Kommune har modtaget 300.000 kr. i DUT-midler til at gen-
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nemføre forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med
kræft. Beløbet dækker foruden udgifter til Kræftens Bekæmpelse, gennemførelse af genoptræningsforløb i træningsenheden og indsatser i forhold til palliation i hjemmesygeplejen.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Ældre- og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
at:
1. Implementering af forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
Bilag:
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Godkendt.
Notat Forløbsprogram kræft

Journal nr.:
025459-2012

Sag nr. 68

Evaluering af Kollegiet på Lundevej
Lovgrundlag:

Lov om Social Service § 85.
Lov om almene boliger § 5.

Sagsfremstilling:

Med henvisning til Frederikssund Kommunes Handicapplan og anbefalinger i
forbindelse med status på Handicapplanen i oktober 2010, blev der truffet
politisk beslutning om at etablere et kollegium for unge borgere, der er udviklingshæmmede. Der foreligger nu en evaluering af tilbuddet.
I Social- og Borgerservice regi blev der i november 2010 nedsat et procesgruppe med det formål at udarbejde et oplæg til rammer for - og indhold i - et
tilbud for unge. Tilbuddet skulle medvirke til et samlet bo- og uddannelsesforløb i Frederikssund Kommune, sikre at borgerne kunne blive i nærmiljøet, give
mulighed for lokale botrænings- og afklaringsforløb, og på denne måde mindske brugen af sociale foranstaltninger udenfor kommunegrænsen.
Kollegiet på Lundevej havde opstart den 1. oktober 2011. Kollegiet er beliggende i et nyistandsat hus, der tidligere rummede demenstilbud til ældre borgere. Der er 8 separate lejligheder i tilbuddet med fælles køkken. Kollegiet
ligger centralt i Frederikssund by.
Evalueringsrapporten
Formålet med evalueringen har været at sikre, at kollegietilbuddet har den
rette form og indhold til de unge. Desuden at pege på hvilke fremtidige tiltag
der kan iværksættes for at sikre optimal udvikling i tilbud til udviklingshæmmede unge i Frederikssund Kommune.
Evalueringsrapporten er tilvejebragt ved separate fokusgruppeinterviews med
de unge kollegianere, ledelse og medarbejdere på kollegiet og sagsbehandlere
i myndighedsfunktionen.
Hovedkonklusionen i rapporten er, at Kollegiet er et velfungerende tilbud til de
unge i målgruppen. De unge mennesker giver således udtryk for stor glæde
ved deres bolig, og det at kollegiet er et lokalt tilbud i en by, de kender - tæt
på familie og venner.
På det overordnede plan harmonerer form og indhold med den politiske hensigt, herunder sikrer Kollegiet et tilbud til unge i lokalmiljøet, hvor disse unge
ellers typisk ville have ophold i tilbud udenfor kommunegrænsen. Heraf følger
dog, at der bør etableres nye boformer, de unge kollegianere kan rykke videre
til efter opholdet på Kollegiet, så der skabes mulighed for, at nye kollegianere
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kan flytte ind, og så formålet med botrænings- og afklaringsforløb ikke udvandes.
En generel konklusion er, at midlertidige botilbud kan harmonere dårligt med
boliger oprettet efter Almenboligloven, hvor Lejelovens regler gælder, og man
derfor signalerer noget mere varigt med tilbuddet. Desuden har unge på kontanthjælp ikke altid råd til denne boform. En alternativ driftsform vil være
botilbud oprettet efter Lov om social service § 107, hvor der med reglerne for
egenbetaling kan tages individuelle hensyn til de unges økonomiske forhold.
Hvad angår mere konkrete problemstillinger, peges der eksempelvis i rapporten på udfordringer, hvad angår lokaleudnyttelsen og graden af personaledækning som faktorer, der bl.a. har betydning for den pædagogiske indsats
og personalets trivsel.
Rapporten viser, at personalet besidder en bred faglig dygtighed og en høj
etisk standard i tilgangen til den faglige indsats. Et kendetegn er, at personalegruppen er meget reflekterende til eget virke og udtrykker behov for løbende
at dygtiggøre sig fagligt.
I evalueringsrapporten er der således nævnt en række opmærksomhedspunkter i et fremadrettet udviklingsperspektiv, 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 drøfter evalueringsrapporten og tager denne til efterretning.
2. Evalueringsrapporten oversendes til orientering til Handicaprådet.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Pkt. 1: Taget til efterretning.
Pkt. 2: Godkendt.

Bilag:
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Evaluering af Ungekollegiet - rapport

Journal nr.:
014691-2013

Sag nr. 69

Lær at tackle angst og depression
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.
Som en del af sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatsen i Frederikssund
Kommune planlægger Ældre og Sundhed at udbyde patientuddannelsen ”Lær
at tackle angst og depression” fra januar 2014. Kurset udbydes af Komiteen
for Sundhedsoplysning i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Frederikssund
Kommune gennemfører i forvejen kurserne ”Lær at leve med kronisk sygdom”
og ”Lær at tackle kroniske smerter”, hvortil der opleves stor tilslutning.
Kurset henvender sig til borgere over 18 år med symptomer på angst og depression. Formålet er at styrke borgerens evne til at håndtere dagligdagen
med symptomer på angst og/eller depression og dermed opnå en forbedret
helbredstilstand, sundhedsadfærd og livskvalitet. Kurserne erstatter ikke professionel udredning og behandling.
Sundhedsprofilen 2010 viser, at 15,5 % kvinder og 8,9 % mænd i Frederikssund Kommune angiver at lide af forbigående psykiske sygdomme, hvilket her
omfatter angst- og depressionslidelser. Dette er på niveau med gennemsnittet
for Region Hovedstaden. Angst og depression kan have en række negative
konsekvenser herunder forringet livskvalitet og uarbejdsdygtighed.
Erfaringer fra det tværfaglige samarbejdet mellem Ældre og Sundhed, Jobcenteret og Voksenafdelingen omkring projektet ”Brug For Alle” viser, at angst- og
depressionslidelser i flere tilfælde er en medvirkende årsag til borgernes
manglende evne til at leve et selvstændigt liv uden behov for støtte. Derudover er det erfaringen fra Ældre og Sundheds borgerrettede sundhedsfremmende indsatser, at angst- og depressionslidelser kan være en barriere i forhold til ændring af sundhedsadfærd.
Som en del af satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2011 – 2014 blev det
besluttet at udvikle og evaluere kurset ”Lær at tackle angst og depression”.
Sundhedsstyrelsen og Komiteen for Sundhedsoplysning gennemfører projektet
i samarbejde med 42 kommuner, hvor kurset udbydes. Kurset afvikles i samarbejde med frivillige instruktører, som selv har erfaring med angst og depression. Aarhus Universitetshospital er ekstern evaluator.
Kurset gennemføres som hold med 12 deltagere. Der afholdes syv kursusgange af to en halv time, og det er planen at udbyde kurset to gange årligt.
”Lær at tackle angst og depression” i Frederikssund Kommune vil indgå i den
samlede evaluering af projektet. Dette betyder, at to tredjedele af de visitere-
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de borgere starter op på kurset, mens en tredjedel placeres i en kontrolgruppe. Borgerne fra kontrolgruppen tilbydes en plads på det næste forløb inden
for højst syv måneder. Evalueringen gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne og forventes afsluttet i 2015.
Kurset og deltagelse i evalueringen finansieres inden for budgettet til sundhedsfremme og forebyggelse, og udgifterne kan afholdes inden for rammen
på 75.000 kr., der er afsat til "Lær at leve....".
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

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

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

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

18 / 26

Taget til efterretning.

Journal nr.:
003493-2013

Sag nr. 70

Boligpakke m.v. i forbindelse med boligplacering af flygtninge
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Lov om integration §§ 35 - 39.
Regnskabsbekendtgørelsens § 49.
I forbindelse med boplacering af flygtninge i egen bolig i kommunen, er der
opstået et behov for at få fastlagt et serviceniveau for boligpakke m.v., idet
den kommunale "leverandør" projekt Jobform i Slangerup er lukket ned.
Ved boligplacering af flygtninge har kommunen hidtidigt kunne bestille de
nødvendige ting til boligen via projekt Jobform. En pakke, der omfatter møbler, dyner/puder, sengetøj, service m.v. Forvaltningen har udarbejdet en liste
(boligpakke) over de ting, der som minimum bør være, når kommunen modtager flygtninge fremover.
Pakken og omfanget af den enkeltes behov for indbo m.v. bevilges alt afhængig af om, det er en enlig eller en flygtningefamilie, ligesom pakken er sammensat ud fra et absolut minimum af nødvendigt indbo til opstart. Pakkens
indhold bestilles over internettet hos den billigste leverandør på markedet.
"Pakken" til flygtninge består af en: boligpakke, køkkenpakke, toiletpakke,
rengøringspakke, babypakke og en børnepakke.
Herudover foreslår forvaltningen, at der til hver flygtning/flygtningefamilie
bevilges et fastsat engangsbeløb på max. 3.000 kr. til enkeltudgifter, som skal
dække de ting, pakken ikke indeholder, herunder mindre køkkenting, fjernsyn,
ekstra lamper, stole, gardiner/persienner, tæppe m.v. Engangsbeløbet vil den
enkelte flygtninge/flygtningefamilie selv kunne råde over og skal ikke dokumenteres i form af kvitteringer efter regnskabsbekendtgørelsens § 49.
Erfaringerne fra andre kommuner er, at nogle kommuner ud fra et fastlagt
serviceniveau vælger rent at udbetale et lidt større beløb til boligpakken, der
skal dække det samlede behov for indbo m.v. alt afhængig af om, det er enlig
eller familie med børn, og samtidig står borgeren selv for samtlige anskaffelser. Andre kommuner vælger, at de står for hele boligpakken og foretager
samtlige køb ud fra et fastlagt serviceniveau.
I 2013 forventes det, at Frederikssund Kommune skal boplacere 32 flygtninge
og i 2014 42 flygtninge.
Eftersom Frederikssund Kommune fremover skal håndtere et stigende antal
flygtninge i forhold til tidligere, så er forvaltningens forslag med en kombinati-
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on af en pakke med et på forhånd fastlagt kommunalt serviceniveau og et
engangsbeløb til borgeren den administrative mest enkle og effektive måde at
håndtere boligplaceringer på, idet opgaven med integrationsindsatsen fremover kræver et øget administrativt ressourcetræk.
Udgiften afholdes indenfor den budgetmæssige ramme i 2013 for overførselsindkomster.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Social- og borgerservicechefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Serviceniveau for boligpakken m.v. samt et engangsbeløb til indbo udover pakken på max. 3.000 kr. pr. borger godkendes

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Godkendt med den rettelse at der maks. bevilges 3.000 kr. pr. borger/familie.
Social-, Ældre- og Socialudvalget anbefaler forvaltningen, at administrationen
tager kontakt til den kommunale Skibby genbrugsordning og inddrager frivillige.

Bilag:
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Boligpakke m v i forbindelse med boligplacering af flygtninge

Journal nr.:
015109-2013

Sag nr. 71

Etablering af akutteam i sygeplejen
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Sundhedsloven § 138.
I forbindelse med det nære sundhedsvæsen, hospitalernes øgede specialisering og fortsat faldende gennemsnitlige indlæggelsestid er der behov for et
kommunalt akut sygeplejetilbud. Det foreslås, i overensstemmelse med Kommunernes Landsforenings (KL) anbefalinger, at etablere et akutteam i sygeplejen, der kan levere akutte sygeplejeydelser på døgnbasis.
Formålet med akutteam i sygeplejen er at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser gennem hurtig udredning, vurdering og igangsætning af behandling
af sårbare ældre borgere.
Målgruppen er borgere i Frederikssund Kommune, der har behov for en akut
indsats fra sundhedsvæsenet, men hvor der ikke er behov for en hospitalsindlæggelse. Der kan desuden være borgere, der er færdigbehandlede på hospitalet, men som har et særligt behov for pleje og tryghed for at kunne være i
eget hjem. Målgruppen kan ikke håndteres inden for rammerne af den almindelige kommunale sygepleje- og rehabiliteringsindsats. Det vil primært være
ældre medicinske patienter.
Akutteamet vil bestå af sygeplejersker med specifikke kompetencer inden for
akut sygepleje. Akutteamets opgave er at sikre observation, pleje og behandling med henblik på fleksible og effektive forløb til borgere, som er indlæggelsestruet. Sygeplejerskerne sikrer tværfaglig koordinering og samarbejde med
interne og eksterne samarbejdspartnere i borgerforløbet. Akutteamets sygeplejersker er i samarbejde med hjemmeplejens personale ansvarlig for triagering af borgere, som modtager hjemmepleje og/eller sygepleje. Akutteamet
kan i samråd med egen læge/vagtlæge visitere borgeren til et ophold på akutstue på rehabiliteringsafdelingen, når det skønnes behandlingsmæssigt nødvendigt.
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte den 9. januar 2013 prioriteringen af en del af de 2,3 millioner kr. fra økonomiaftalen 2013 mellem Regeringen og KL til en række indsatser under Ældre og Sundhed, og der blev reserveret 400.000 kr. til etablering af sygeplejemæssig akutindsats. Udgiften til
akutteam i 2013 kan afholdes inden for sygeplejens eksisterende budget samt
de reserverede midler fra økonomiaftalen 2013.
I Økonomiaftalen for 2014 er igen afsat et beløb svarende til 2,340 mio. kr. i
Frederikssund Kommune til prioritering af sundhed i kommunerne. Såfremt
disse midler i budgetaftalen for 2014 igen tilføres Ældre og Sundhed, vil de
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kunne anvendes til medfinansiering af akutteamet i 2014. Ældre og Sundhed
forventer, at tilbuddet om akutteam i sygeplejen kan etableres fra 1. oktober
2013.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Ældre- og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
at:
1. Akutteam i sygeplejen godkendes.
2. Sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Godkendt.
Sagen sendes samtidig til orientering i Handicaprådet.
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Journal nr.:
007856-2012

Sag nr. 72

Ledelsesinformation Ældre og Sundhed
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Social Service og Sundhedsloven.
Ledelsesinformationen for Ældre- og Sundhedsområdet for perioden frem til
juni 2013 forelægges.
Data fordeler sig på følgende hovedområder:
•
•
•
•
•

Befolkningsprognose
Visitationsområdet
Plejeboligområdet
Træningsområdet
Ledelsesinformation fra Region Hovedstaden

Af væsentlige udviklingstendenser kan nævnes:
Tallene for visitationsområdet viser et fald på 15 % i antal borgere visiteret til
praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje fra januar 2011 til marts 2013.
Faldet vedrører hovedsageligt borgere med praktisk hjælp.
Visiteret tid til praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje er faldet med 9 % i
samme periode.
Det generelle fald i visiterede borgere samt faldet i visiteret tid hænger sammen med kommunens revisitationer og indsatsen på rehabiliteringsområdet.
Denne udvikling kan ikke forventes at fortsætte.
I forhold til kommunens plejeboliger viser ledelsesinformationen, at antallet af
kommunens egne borgere, der står på venteliste til en plejebolig, er steget fra
16 borgere i februar 2011 til 48 borgere i juli 2013. Antallet af udenbys borgere, der venter på en plejebolig i Frederikssund Kommune, er i samme periode
steget fra 9 til 15 borgere.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
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Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige
konsekvenser.

Ældre- og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,

at:
1. Ledelsesinformationen tages til efterretning.
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
Bilag:
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Taget til efterretning.
Ledelsesinformation Ældre og Sundhed (september 2013)

Journal nr.:
021307-2012

Sag nr. 73

Meddelelser
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget mødes med Ældrerådet kl. 11.30 - 13.00
i mødelokale F6 på Frederikssund Rådhus.

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

På mødet blev der givet følgende orientering:
1) Invitation til åbent hus arrangement i Hillerød - mad til hverdag.
2) Det årlige møde med de frivillige (§ 18 midlerne) afholdes den 3. oktober
2013 kl. 18.30 i byrådssalen. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget ønsker at
fastholde de nuværende rammer for tildeling.
3) Temadrøftelse om de nye fritvalgsregler udsættes.
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Journal nr.:
003288-2013

Sag nr. 74

Udbud - Stomi og urologi
Offentlig beslutning:
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Godkendt.

