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Udbud - Stomi og urologi

Journal nr.:
013236-2013

Sag nr. 54

Orientering om integrationsområdet
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Bevilling:

Lov om integration m.v.
Frederikssund Kommune skal i 2014 modtage 42 flygtninge. Administrationen
vil på mødet give udvalget en generel orientering om integrationsområdet,
herunder udviklingen i antal flygtninge, der kommer til kommunen, forsørgerydelser, integrationsprogrammet, boligplacering m.v.
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. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Taget til efterretning.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.

3 / 15

Journal nr.:
016969-2008

Sag nr. 55

Status på visitationer samt tilgang og
afgang i tilbud på det sociale voksenområde
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Social Service.
Administrationen skal løbende orientere Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
om udviklingen på visitationsområdet, om ventelisten til de forskellige sociale
tilbud, samt om bevægelserne - tilgang og afgang - indenfor botilbud, aktivitets- og samværstilbud samt beskæftigelsestilbud.
Kommunalbestyrelsen skal efter Servicelovens §§ 103 - 108 stille de nødvendige tilbud til rådighed til personer under 65 år, som på grund af betydelig
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, har
behov for dette.
Status på afgørelser truffet i Faglig Visitation i perioden 1. januar - 31. juli
2013:
Lovområde

Tilbudstype

§ 103
§ 104
§ 107/ 85

Beskyttet beskæftigelse
Aktivitets- og samværstilbud
Midlertidigt ophold i botilbud
og under botilbudslignende
forhold
Længerevarende ophold i botilbud

§ 108
Visitationer i alt

Antal visitationer
8
7
13

5

Antal personer på
venteliste
0
0
9

4

33

Som det fremgår, er ventelisten af borgere visiteret til ophold i længerevarende botilbud begrænset til 4 personer. Alle 4 har specialiserede behov. De 3 bor
stadig hjemme hos forældrene. Én bor i botilbud med døgnbemanding også
for nuværende, men har på grund af et stigende og omfattende plejebehov
brug for at fraflytte til andet tilbud. Der pågår en afklaring af et egnede tilbud.
Af de 9 borgere på venteliste til et midlertidigt botilbud, er én i STU med bodel, én bor i egen bolig, én er flyttet hjem til forældre efter kort tids ophold i
egen bolig, og 6 ønsker/skal på et tidspunkt tilflytte et andet tilbud (opgangs-

4 / 15

fællesskab/bofællesskab) i kommunen end, der hvor de bor for nuværende (2
bor i anden kommunes tilbud).
Bevægelse i brug af tilbud hen over året:

Bevilling:

Lovområde

Tilbudstype

§
§
§
§

Beskyttet beskæftigelse
Aktivitets- og samværstilbud
Midlertidigt ophold
Varigt ophold i botilbud

103
104
107
108

Antal sager
ultimo
2012
122
73
89
94

Antal sager
30.06.2013
117
69
93
94

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. Orienteringen om visitationsområdet og bevægelserne på tilbudsområdet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Taget til efterretning.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.
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Journal nr.:
007479-2013

Sag nr. 56

Rammeaftale 2014 - styringsaftale
Lovgrundlag:

Lov om Social Service (SEL) § 6.
BEK nr. 205 af 13/03/2011.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen skal, jf. Lov om Social Service § 6, en gang årligt godkende det kommende års rammeaftale. Rammeaftalen består i henhold til
bekendtgørelsen for området af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.
Rammeaftalen omhandler højt specialiserede tilbud og specialundervisning
indenfor det specialiserede socialområde og vedrører målgrupperne børn, unge og voksne med nedsat funktionsevne og/eller psykiatriske og/eller sociale
problemstillinger og/eller misbrug. Sikrede afdelinger for unge domfældte
indgår ligeledes i rammeaftalen.
Hvor det tidligere var regionsrådet, der var ansvarlig for udarbejdelse af en
årlig rammeaftale om drift og udvikling af sociale tilbud og institutioner i Region Hovedstaden, har kommunerne med bekendtgørelsen fra marts 2011 overtaget ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale. Denne opgave er lagt
hos et fælles Kommunalt Rammeaftalesekretariat (KKR).
Udviklingsstrategien er drøftet på møde i KKR Hovedstaden den 16. april 2013
og er efterfølgende godkendt i kommunerne.
Styringsaftalen - som denne sag omhandler - blev drøftet i KKR Hovedstaden
den 21. juni 2013, hvor KKR anbefalede aftalen til godkendelse i kommunalbestyrelserne.
Styringsaftalen er den styringsmæssige del af den sociale rammeaftale og skal
bl.a. sikre fælles spilleregler om takstberegning og takstudvikling. Aftalen omfatter hele det takstbelagte område, for både børn og voksne.
Det vil sige tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning,
hvor der sker salg af pladser til andre kommuner.
Styringsaftale 2014 indeholder følgende nye elementer:
•
•
•
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Aftale om prisudvikling i de takstbelagte tilbud på det specialiserede
socialområde og specialundervisning for 2014.
Nye principper for takstdifferentiering og etablering af tilbud.
Principper for fælleskommunale procedurer og tiltag i forhold til de
mest specialiserede tilbud.

•
•

Principper for særskilt efterregulering i 2014 som følge af KTO-forlig.
Tværregional koordination af de sikrede institutioner.

Administrationen har ingen bemærkninger til den fremsendte styringsaftale,
idet aftalen vurderes som fornuftig og relevant for det nødvendige samarbejde
på det specialiserede socialområde imellem kommunerne i hovedstadsregionen
og med Region Hovedstaden.
Administrationen kan derfor anbefale, at styringsaftalen tiltrædes.
Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning vedlægges som bilag.
Til Styringsaftale 2014 er desuden fem tilhørende bilag. Bilagene kan findes på
den fælleskommunale hjemmeside: http://www.rammeaftaleh.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2014/
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Social- og borgerservicechefen og familiechefen indstiller, at Opvækst- og
Uddannelsesudvalget og Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Styringsaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisning for 2014 tiltrædes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Anbefales.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.

Bilag:
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Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2014_juni 2013

Journal nr.:
014196-2013

Sag nr. 57

Sygeplejeydelser - Bofællesskabet Lykke Marie
Lovgrundlag:

Lov om friplejeboliger.
Sundhedsloven.

Sagsfremstilling:

Bofællesskabet Lykke Marie i Slangerup er åbnet i august måned 2013. Bofællesskabet er etableret efter friplejeboligloven. Borgere til boligerne kan visiteres fra alle kommuner, og de visiterende kommuner betaler for opholdet. Bofællesskabet Lykke Marie har 24 boliger. 8 borgere flytter ind i august måned,
8 i september og det forventes, at bofællesskabet er fuldt beboet inden udgangen af 2013.
Efter de gældende regler i Lov om friplejeboliger kan bofællesskabet levere
ydelser efter Servicelovens bestemmelser, hvorimod ydelser efter Sundhedsloven ikke kan leveres af bofællesskabet. Ifølge Sundhedsloven er kommunerne
forpligtet til at levere vederlagsfri hjemmesygepleje til personer med ophold i
kommunen. Det er således botilbuddets beliggenhedskommune - og ikke beboerens betalingskommune - som finansierer sygeplejeydelser.
De kommende beboere i bofællesskabet Lykke Marie har relativt stort behov
for sygepleje, som kan løses ved, at kommunens sygepleje løbende kommer til
bofællesskabet og leverer sygeplejeydelserne, eller ved at bofællesskabet selv
ansætter sygeplejersker finansieret af Frederikssund Kommune. Det er aftalt,
at Frederikssund Kommune i den første periode visiterer og leverer sygeplejeydelserne til bofællesskabet. Samtidig arbejdes på en samarbejdsaftale / kontrakt mellem Bofællesskabet Lykke Marie og Frederikssund Kommune, som
forelægges til politisk godkendelse i efteråret 2013. Det forventes, at Frederikssund Kommune visiterer sygeplejeydelserne og betaler Bofællesskabet
Lykke Marie for at udføre ydelserne fra ultimo 2013 / primo 2014, idet der er
tale om en specialopgave. Det foreslås, at udgiften indarbejdes i budget 2014
på baggrund af et skøn, og at afregningen løbende skal tilpasses i forhold til
de individuelle visitationer.
Der er i 2012 gennemført en evaluering af Lov om friplejeboliger, som viser at
en række elementer i lovgivningen er uhensigtsmæssige. Regeringen og KL
(Kommunernes Landsforening) er med økonomiaftalen enige om, at der er
behov for at se på afregningsstrukturen. De konkrete løsninger skal drøftes i
efteråret 2013. Dette kan eventuelt medføre ændring af beliggenhedskommunens finansieringsforpligtigelse af sygeplejeydelser fremadrettet.
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Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen.

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

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Taget til efterretning.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.
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Journal nr.:
012601-2013

Sag nr. 58

Grund til produktionskøkken
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Byrådet bør tage stilling til, hvor det er muligt at placere et produktionskøkken
i Frederikssund Kommune i 2016, jf. budgetaftalen for 2012.
I aftale om budget 2012-2015 blev det besluttet, at Frederikssund Kommune
indtræder i fælleskommunalt § 60 selskab, i samarbejde med 3 andre nordsjællandske kommuner, om produktionskøkken i Hillerød. Aftalen blev indgået
fra 1. april 2012. I budgetaftalen blev det endvidere aftalt, at efter indtræden i
det fælles kommunale selskab skal der efterfølgende ske en endelig afklaring
af, hvorvidt Frederikssund Kommune med samarbejdsaftalens udløb den 1.
april 2016, skal overgå til madproduktion i eget nyt produktionskøkken. I den
forbindelse bør der senest i løbet af 2013 lokaliseres en mulig egnet grund til
formålet, og der skal ske en endelig stillingtagen til den fremtidige driftsform
inden den 1. juni 2014.
I køkkenanalysen, som blev gennemført i 2011, blev behovet for areal vurderet til ca. 4.500 - 5.000 m2.
Håndværkervej 14, Gerlev
Grunden er på 3.699 m2 og dermed i underkanten af det vurderede behov.
Det skønnes muligt at gennemføre mageskifte, så der i samme område kan
blive en grund på 6.752 m2 med gode tilkørselsforhold. Ifølge lokalplanen må
området kun anvendes til erhvervsformål og offentlige formål. Der må kun
opføres eller indrettes bebyggelse til eller udføres erhverv som lettere industri
m.v., herunder etablering af et produktionskøkken ifølge Byggeri og Natur.
Fabriksvangen, Slangerup
Kommunen råder ligeledes over erhvervsområdet "trekanten", på Fabriksvangen i Slangerup, der består af flere delmatrikler på ca. 60.000 m2 samlet.
Området er endnu ikke byggemodnet, hvorfor det anbefales at overveje en
samlet strategi for området, før en eventuel udstykning til opførelse af produktionskøkken påbegyndes. Lokalplansområdet må kun anvendes til erhvervsformål virksomhedsklasse 1-4, såsom industri m.v., som kan placeres i området uden at det medfører miljøproblemer for den eksisterende og planlagte
anvendelse af området og naboområder.
Der er indarbejdet 21,2 mio. kr. i anlægsbudgettet i overslagsåret 2015. Beløbet svarer til det beregnede beløb til opførelse af produktionskøkken på bar
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mark, hvor døgnkost produceres. I anlægsbudgettet er indarbejdet udgifter til
grundkøb m.v., og det skønnes at det afsatte beløb dækker udgifterne til
ovenstående grunde. I anlægsbudgettet er endvidere afsat beløb til inventar. I
dette beløb er forudsat, at inventar svarende til en værdi på 0,4 mio. kr. fra de
tidligere produktionskøkkener genanvendes. På den baggrund vil der være
behov for en mindre forhøjelse af anlægsbeløbet.
Sagen forlægges Økonomiudvalget samtidig med budgetforslag til Byrådets 1.
behandling den 5. september 2013.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Ældre- og sundhedschefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Der tages stilling til eventuel placering af produktionskøkken i forbindelse med godkendelsen af anlægsbudget 2014.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Sagen indgår i budgetdrøftelserne.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.
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Journal nr.:
026408-2012

Sag nr. 59

Budgetoplæg 2014-2017
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om kommunernes styrelse kap. V.
Konklusionerne fra Byrådets budgetseminar 24.-25. juni 2013 er, at kommunens overordnede drift er sund. De senere års ansvarlighed i budgetlægningen
med efterfølgende positive regnskaber har for alvor medvirket til at skabe en
sund likviditet.
Der er på denne baggrund enighed om, at der samlet ikke vil ske budgetreduktioner på serviceområderne i 2014. Der kan blive tale om omprioriteringer,
hvis der inden for områdernes budgetter er mulighed for dette. Egentlige besparelser med henblik på yderligere styrkelse af likviditeten kan derfor undgås
i budget 2014.
Eventuelle forslag til konkrete omprioriteringer vil blive sendt i høring i perioden 9. - 25. september kl. 12.00
Der er endvidere enighed om, at anlægsrammen på 128 mio. kr. i 2014 skal
overholdes, og enighed om at tilpasse anlægsniveauet i efterfølgende år, så
kommunens økonomiske soliditet ikke sættes over styr. Det indebærer et anlægsniveau i størrelsesordenen 90 mio. kr. årligt.
På fagudvalgenes august møder drøftes omprioriteringer på serviceområderne
samt prioritering af eventuelle anlægsønsker med hensynstagen til den udmeldte vejledende ramme med henblik på fremlæggelse på budgetseminar
den 22. - 23. august 2013.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Sagen danner baggrund for det videre arbejde med budget 2014-2017.

Økonomichefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Udvalget drøfter omprioriteringer på serviceområderne.
2. Udvalget prioriterer eventuelle anlægsønsker med hensyntagen til den
udmeldte vejledende ramme i 2014 og overslagsårene.

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:

Ad 1: Drøftet.
Ad 2: Prioriteret
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.

13 / 15

Journal nr.:
021307-2012

Sag nr. 60

Meddelelser
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

•
•
•
•

Brugerundersøgelse MAD til hver DAG
Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger
Venteliste til plejeboliger
Møde med Ældrerådet den 4. september 2013

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

Taget til efterretning.
På mødet blev der uddelt et notat om udvikling i ventelisten til plejeboliger.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.
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Journal nr.:
003288-2013

Sag nr. 61

Udbud - Stomi og urologi
Offentlig beslutning:

Anbefales.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.
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