Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Mandag den 8. juni 2009 Kl. 16.30
i mødelokale F5, Frederikssund

Mødedeltagere:

Allan Madsen (A)
Bente Nielsen (V)
Carsten Cederholm (A)
Grethe Olsen (F)
Pia Adelsteen (O)
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Sag nr. 23

Bidrag til budget 2010-2013

Journal nr.:

013559-2009

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse kap. V

Sagsfremstilling:

På seminar for Byrådet den 13. maj redegjorde administrationen bl.a.
for regnskab 2008 og de aktuelle forventninger til budgetgrundlaget for
2010.
Endvidere blev Debat- og beslutningskataloget gennemgået. På
baggrund af gennemgangen bedes fagudvalgene foretage en
prioriteringsdrøftelse inden for udvalgets område. I vedlagte bilag er
katalogets forslag oplistet for de enkelte fagudvalg. Prioriteringen af
de enkelte forslag bedes foretaget i forhold til:
1. Spareforslag
2. Strukturforslag, der kan give rationaliseringsgevinster
3. Tværgående harmoniserings- og rationaliseringsforslag
4. Egentlige udviklingsprojekter med økonomisk potentiale
Udover prioriteringsdebatten bedes udvalgene fremkomme med
forslag til nødvendige anlægsinvesteringer samt eventuelle forslag til
driftsudvidelser således, at der inden seminaret i august måned kan
etableres et samlet overblik over anlægs- og driftsbehov i 2010-2013.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sagen danner grundlag for det videre arbejde med budget 2010-13.

Indstilling:

Budgetchefen indstiller, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget:
1. Prioriterer forslagene fra Debat- og beslutningskataloget inden
for udvalgets område
2. Drøfter nødvendige anlægsinvesteringer inden for udvalgets
område
3. Drøfter nødvendige driftsudvidelser inden for udvalgets
område

Tidligere
beslutninger:
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Beslutninger:

Bente Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.
Pia Adelsteen deltog ikke i behandling af punktet.
1. Udvalget prioriterede i besparelsesforslagene fra 1-009-001 til
1-009-005.4-009-001.
2. Udvalget indstiller at evt. indtægter der vedrører salg af
kommunale ydelser indenfor sundhedsområdet, tilfalder
sundhedsområdet.5-009-001.
3. Udvalget indstiller at der arbejdes videre med oprettelse af et
Sundhedscenter.5-009-002. Udvalget indstiller at der arbejdes
videre med oprettelse af en Rehabiliteringsenhed.

Bilag:

Bilag Debat- og beslutningskatalog SuFo
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Sag nr. 24

Sammenligning af klyngekommunernes servicemål for træning.

Journal nr.:

013080-2009

Lovgrundlag:

Serviceloven § 86 stk. 1 og 2

Sagsfremstilling:

Sundhed - og forebyggelsesudvalget har bedt om en sammenligning
af servicemål for træning med klyngekommunerne.
Følgende servicemål er blevet undersøgt i klyngekommunerne:
Hvor lang tid må der gå fra borgerens henvendelse til første kontakt?
Hvor lang tid må der gå fra den første kontakt til borgeren er visiteret?
Hvor lang tid fra visitation til træningsstart?
Hillerød Kommune har kun servicemål på første kontakt. Der må gå 5
dage og kontakten kan være telefonisk.
Egedal Kommune: der må gå 30 dage fra første kontakt til
igangsætning. Ti dage til visitation og 20 dage til igangsættelse af
genoptræning. Der er ingen tidsfrist fra borgerens henvendelse til for
første kontakt. Egedal oplyser, at når først borgeren er kontaktet
overholdes ovennævnte tidsfrister i de fleste tilfælde. Nogle borgere
venter dog længere.
Halsnæs Kommune: der må gå 7 dage fra borgerens henvendelse til
første kontakt. Visitationen foretages indenfor 14 dage. Træning
tilbydes 10 dage efter afgørelse.
Der er ligeledes spurgt til venteliste: Hillerød havde på det
pågældende tidspunkt 12 på venteliste til træning efter Serviceloven,
Egedal 39 på venteliste og Halsnæs 19 på venteliste.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen kommentarer til orienteringssagen.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller at Sundheds - og
forebyggelsesudvalget:
1. Tager orienteringen til efterretning.

Tidligere
beslutninger:
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Beslutninger:

Bente Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.
Pia Adelsten deltog ikke i behandling af punktet.
Taget til efterretning.
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Sag nr. 25

Meddelelser

Journal nr.:

002458-2009

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

Bente Nielsen deltog ikke i dette punkt.
Pia Adelsteen deltog ikke i dette punkt.

Side 7 af 7

