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Udbud - Tøjvask til borgere i eget hjem

Journal nr.:
005729-2012

Sag nr. 51

Budgetoplæg 2013-2016
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om kommunernes styrelse kap. V.
På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen for 2013 skal fagudvalgene
behandle forslag til driftsbudget, herunder eventuelle omprioriteringer inden
for budgetrammen i udvalgenes juni møder.
Budgetlægningen for 2013-2016 blev startet ved visionsseminar for Byrådet
den 21. og 22. maj, hvor administrationen bl.a. redegjorde for regnskabet for
2011 samt aktuelle forventninger til budgetgrundlaget for 2013.
Udfaldet af sommerens økonomiforhandlinger afventer, hvorfor det er uklart,
om der er behov for budgetforbedringer for fortsat at sikre balance i
Frederikssund Kommunes økonomi. Med Regeringens fremlagte 2020 plan er
det et faktum, at nye tiltag, som eksempelvis investeringer og øget udgiftspres
skal finansieres inden for eksisterende ramme.
Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 23. maj efter
visionsseminaret, at fagudvalgene skal komme med forslag til
budgetforbedringer svarende til 1,2 % af driftsudgifterne (vejledende) samt
oplister og prioriterer anlægsønsker.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen
Sagen danner grundlag for det videre arbejde med budget 2013-2016.

Økonomichefen indstiller over for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Udvalget drøfter forslag til budgetinitiativer for 2013-2016.
2. Udvalget drøfter og prioriterer nødvendige anlægsinitiativer inden for
udvalgets område.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Pkt. 1 og 2 Udvalget har drøftet budgetinitiativer for 2013-2016 og nødvendige
anlægsinitiativer.

Torben Pettersson (A) var ikke til stede.
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Journal nr.:
011176-2012

Sag nr. 52

Ændring af takster for foto
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Markedsføringsloven
På Borgerserviceområdet blev der ved budgetvedtagelsen for 2012 fastlagt en
takst for betaling for digitale foto til pas, køre- eller legitimationskort.
Taksten for foto er for 2012 sat til 85 kr.
Administrationen er blevet opmærksom på, at taksten for foto på 85 kr. er
prissat for lavt, og ikke følger de almindelige markedsvilkår for de priser, som
de lokale fotoforhandler tager for et foto. Prisen er lokalt fra 129 kr. til 139 kr.
De lokale fotoforhandler har henvendt sig til kommunen, idet de nuværende
takster er konkurrenceforvridende, hvilket er i strid med almindelig
markedsføring.
Det anbefales, at kommunen pr. 1. juli 2012 hæver den nuværende pris fra 85
kr. til 145 kr., således at der ikke vil kunne blive rejst kritik af kommunens
prispolitik for digitale foto.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen
Bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i forbindelse med
budgetopfølgningen

Social- og borgerservicechefen indstiller, at Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Taksten for digitale foto ændres fra de nuværende 85 kr. til 145 kr.
gældende fra 1. juli 2012.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Pkt. 1 Anbefalet.
Torben Pettersson (A) var ikke til stede.
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Journal nr.:
021408-2011

Sag nr. 53

Overtagelse af det regionale Bo- og
Beskæftigelsestilbud Skibbyhøj
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Lov om social service § 186.
Bekendtgørelse nr. 782 af 5. juli 2006 om, overtagelse af aktiver og passiver,
rettigheder og pligter samt ansatte i regionale tilbud.
Byrådet besluttede den 14. december 2011 at overtage det regionale Bo- og
Beskæftigelsestilbud Skibbyhøj pr. 1. januar 2013.
Bo- og Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj drives efter Servicelovens §§ 103 og
107, hvorefter kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse og midlertidige
ophold i boformer til personer, som på grund af betydeligt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne eller særlige problemer, har behov for det.
Målgruppen for botilbuddet Skibbyhøj er fortrinsvis beboere og
værkstedsmedarbejdere fra kommuner i Region Hovedstaden. Målgruppen er
unge mellem 18 og 30 år med svære psykiske lidelser, der efter indlæggelse
på psykiatrisk afdeling har behov for kortere eller længerevarende ophold i
socialpsykiatrisk regi.
Botilbuddet har en pladskapacitet til 23 beboere, heraf har en beboer
Frederikssund Kommune som betalingskommune.
Målgruppen for det beskyttede værksted Skibbyhøj er dels et tilbud til egne
beboere og dels for de eksterne medarbejdere (hjemmeboende), som
fortrinsvis er unge mellem 18 og 40 år med psykiske lidelser, der har brug for
at afklare, udvikle og/eller vedligeholde deres personlige, sociale og faglige
kompetencer i en arbejdsmæssig sammenhæng.
Beskæftigelsestilbuddet på Skibbyhøj har en pladskapacitet på 23 beboere og
20 eksterne medarbejdere, der alene modtager et dagtilbud om beskæftigelse.
Af de 43 borgere på det beskyttede værksted har 23 borgere Frederikssund
Kommune som betalingskommune.
Efter Byrådets beslutning den 14. december 2011 har Regionsrådet udarbejdet
et aftaleudkast om overtagelse af tilbuddet, som er gennemgået af
administrationen.
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Aftalen fastsætter følgende vilkår:
Frederikssund Kommune er jfr. § 186, stk. 2, nr. 1 i Lov om social service
forpligtet til at lade Bo- og Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøjs pladser stå til
rådighed for regionens øvrige kommuner, i det omfang det fremgår af den
rammeaftale, der årligt indgås mellem kommunerne og regionen om faglig
udvikling, styring og koordinering af de kommunale tilbud efter serviceloven.
Overtagelsen sker pr. 1. januar 2013.
Frederikssund Kommune indtræder med virkning fra denne dato i Region
Hovedstadens rettigheder og pligter i forhold til tilbuddet herunder
•
•
•
•
•

ansættelse og afskedigelse af personalet
afholder tilbuddets driftsudgifter
beregner og opkræver takstmæssige betalinger fra kommuner
oppebærer tilbuddets øvrige driftsindtægter
visiterer borgere til tilbuddet

Frederikssund Kommune overtager de aktiver og passiver, som er knyttet til
varetagelsen af tilbuddet.
Frederikssund Kommune ydes et kompensationsbeløb for den udvidelse af
driftsrammen og gældsbyrden, som kommunen overtager fra Region
Hovedstaden. Kompensationsbeløbet opgøres endeligt når godkendt regnskab
for 2012 for Region Hovedstaden foreligger, og når resultatet af de
matrikulære frastykninger foreligger. Kompensationsbeløbet forrentes fra
overtagelsesdagen.
Kompensationsbeløbet i Regionens favør betales ved overdragelsen i form af,
at Frederikssund Kommune overtager en tilsvarende andel af Regionens
langfristede gæld. Gælden, for hvilken Frederikssund Kommune udsteder et
gældsbrev til regionens kreditor, afdrages og forrentes på samme vilkår,
hvorpå Regionen hidtil har forrentet og afdraget gælden i forhold til det
underliggende gældsforhold.
Frederikssund Kommune indtræder med virkning fra overtagelsesdagen i
Regionens rettigheder og pligter i henhold til de indgåede kontrakter
vedrørende tilbuddet, herunder rettigheder og pligter i forhold til indgåede
aftaler med forsyningsselskaber, teleselskaber m.v. der er indgået i forbindelse
med tilbuddets drift.
Frederikssund Kommune overtager Regionens forpligtigelse til at udrede
eventuel erstatning i relation til tilbuddets medarbejdere for arbejdsskader, der
er opstået før den 1. januar 2013, og overtager tillige en tilsvarende

7 / 23

forpligtigelse for øvrige overførte medarbejdere.
Der har i perioden 2007 til 2012 været fire arbejdsskader på Skibbyhøj hvoraf tre er afsluttet. Én sag (fra 4. januar 2012) er endnu ikke afsluttet.
I forbindelse med byrådets behandling af overtagelsessagen fremgik det af
Regionsrådets materiale, at de administrative ressourcer på Regionsgården til
at drive tilbuddet udgjorde knap to fuldtidsstillinger. Den fremsendte aftale
bekræfter, at de administrative ressourcer fortsat skønnes til at være to
fuldtidsstillinger, som skal afsættes på konto 06, således at Frederikssund
kommune kan drive tilbuddet.
De to administrative stillinger, skal tilføres fagområdet Social Service med et
årsværk og øvrig administration med et årsværk. Udgiften finansieres af det
provenu, som indbetales fra de betalende kommuner til dækning af
overheadomkostninger.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen
Økonomi bemærker, at bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i 2013,
når de endelige tal foreligger. Overhead på i alt 9 %, svarende til ca. 1,7 mio.
kr. finansierer administrative ressourcer, IT, vedligeholdelse m.m.
Social og borgerservicechefen indstiller, at Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Frederikssund Kommune godkender og underskriver aftalen om
overdragelse af Bo- og Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj til
overtagelse pr. 1. januar 2013 på de vilkår, der er skitseret i
aftaleudkastet.
2. Der afsættes to årsværk på konto 06 til administrative ressourcer,
ogat udgiften indarbejdes i budgettet for 2013.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Pkt. 1 og 2 Anbefalet
Administrationen anmodes om beskrivelser af hvilke områder, der
udmatrikuleres af Regionen og med hvilke formål arealerne skal anvendes.
Torben Pettersson (A) var ikke til stede.

Bilag:

8 / 23

Aftaleudkast af 30.05.2012 - overt. Skibbyhøj
Bilag 1 - til aftaleudkast af 30.05.12 Skibbyhøj

Bilag 2 - til aftaleudkast af 30.05.12 Skibbyhøj

Bilag 3- til aftaleudkast af 30.05.12 Skibbyhøj
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Journal nr.:
011161-2012

Sag nr. 54

Beskrivelser af tilbud på det
specialiserede socialområde for voksne
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Social Service §§ 85, 103, 104, 107, 108.
Denne sagsfremstilling er en præsentation af den første afklarende og
beskrivende del i processen med at stille skarpt på serviceniveauet på det
sociale voksenområde. Beskrivelserne af tilbud skal således ses som de
ydelser, der for tiden leveres fra tilbuddene hver især - men ikke som en
generel kvalitetsstandard for området som helhed.
På baggrund af en politisk beslutning om at stille skarpt på serviceniveauet på
det sociale voksenområde, har Social Service siden november 2010 arbejdet
med beskrivelse af ydelserne på det specialiserede socialområde for voksne.
En procesgruppe med deltagelse af afdelingsledelse, funktionsledere,
forstandere og pædagogiske konsulenter fra forvaltningen fik til opgave at
udvikle en fælles strategi og skabelon - en dialogmodel - inden sommer 2011.
Grundydelserne blev efterfølgende - i efteråret 2011 - sat til debat og
forventningsafstemning gennem en proces med fokusgruppeinterviews af
brugere, pårørende og personale - og er nu beskrevet og opsamlet i 26
Ydelseskataloger, der beskriver alle tilbud i Dag- og Døgnafdelingen.
Ydelsesbeskrivelserne blev præsenteret på et borgermøde i Elværket den 25.
april 2012, hvor der generelt blev udtrykt en tilfredshed med de ydelser
kommunen leverer med enkelte få undtagelser.
De næste skridt i processen er:
•

•
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Et separat oplæg fra myndigheden (Voksenafdelingen) om
sagsbehandlernes måde at arbejde med udredning og vurdering af
den enkelte borgers behov - og værktøjer i dette arbejde (f. eks.
Voksenudredningsmetode og gradueringsmodel).
At der udarbejdes et styringsværktøj til brug for dialog med politikerne
om - og justering af det konkrete serviceniveau i Dag- og
Døgnafdelingens tilbud. Dette vil ske gennem en konkretisering af de
parametre - her tænkes bl.a. på normering og aktiviteter - der har
betydning for den generelle kvalitetsstandard og det generelle
serviceniveau, og en måde at få disse koblet til den enkelte borger og

dennes behov.
Som nævnt, omhandler dette sagsoplæg primært en præsentation af de
foreløbige ydelsesbeskrivelser. Det er planen, at ydelsesbeskrivelserne skal
bearbejdes til en mere ensartet og strammere form, så materialet bliver mere
læsevenligt på kommunes hjemmeside.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen

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

Social- og borgerservicechefen indstiller til Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget, at:
1. Der i udvalget sker en generel drøftelse af beskrivelserne
2. Kommentarer fra Borgermødet indarbejdes i materialet, der revideres
af Social Service frem til september 2012.
3. Sagen genoptages på udvalgets møde den 5. september med endelig
anbefaling og beslutning.
4. Ydelsesbeskrivelserne sendes herefter til høring i Handicaprådet med
henblik på en kommentering for meningsforstyrrende formuleringer
eller for faktuelle fejl.
5. Ydelsesbeskrivelserne genoptages til behandling efter høringen i
udvalget den 10. oktober og offentliggøres på Frederikssund
Kommunes hjemmeside med udgangen af oktober måned.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Pkt. 1-5 Drøftet og godkendt.
Torben Pettersson (A) var ikke til stede.
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Journal nr.:
014627-2011

Sag nr. 55

Leveringsaftale med § 60-selskabet
"MAD til hver DAG"
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Styrelsesloven § 60
Den 14. december 2011 var samarbejdet om fælles kommunal madproduktion
mellem Frederikssund, Hillerød, Halsnæs og Allerød Kommuner på
Byrådsmøde, hvor det blev besluttet at godkende etableringen af selskabet
Mad til hver Dag I/S. Selskabet påbegyndte arbejdet med at producere og
levere mad på Ældreområdet i de fire kommuner pr. 1. april 2012.
I forbindelse med godkendelsesproceduren i november og december 2011
blev der i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget den 30. november 2011
godkendt en leveringsaftale for 2012, der er udarbejdet af en styregruppe på
tværs af de fire kommuner, en projektgruppe og Rambøll Management.
Projektgruppen, som består af ledelsesrepræsentanter fra de fire kommuner,
har med udgangspunkt i leveringsaftalen for 2012 og de indkommende
erfaringer siden etableringen af selskabet justeret leveringsaftalen. De
indholdsmæssige ændringer fra leveringsaftalen for 2012 til den reviderede
leveringsaftale er indarbejdet i vedlagte bilag.
Aftagerforpligtelse og estimat for 2013
Leveringsaftalen udgør aftalegrundlag for selskabets leverancer og
samarbejdet med kommunerne. Af leveringsaftalens pkt. 2 fremgår det, at:
”Kommunerne forpligter sig til at aftage en mængde svarende til det i
driftsbudgettet estimerede antal døgnkostenheder til plejecentre jf.
interessentskabskontraktens bilag 5. For de efterfølgende kontraktår
indrapporterer kommunen sit estimerede aftag af døgnkostenheder, herunder
døgnkostenheder til plejecentrene senest til udgangen af maj måned året
forud”.
Denne aftagerforpligtelse er indarbejdet for at sikre balancen mellem
kommunernes fleksibilitet og selskabets fremadrettede planlægning. Det er
indarbejdet i leveringsaftalen, at kommunerne kan reducere deres
afgiftsforpligtelse med maksimalt 15 % pr. år.
I henhold til fristen i leveringsaftalen ultimo maj 2012 har Ældre og Sundhed
meldt ind, at Frederikssund Kommune ønsker at reducere antallet af
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døgnkostenheden med 6 % for 2013. Grundlaget for dette estimat er de
erfaringer, der er opnået i perioden siden selskabets start, herunder at det har
vist sig, at en del af arbejdsopgaverne ved sluttilberedning af diæterne løses
af køkkenpersonalet på plejecentrene i Frederikssund Kommune frem for i
Hillerød.
Årsagen til, at det er relevant at være opmærksom på en potentiel reduktion i
antallet af døgnkostenheder, er at Frederikssund Kommune er forpligtet til at
betale for minimum 95 % af den på forhånd aftalte mængde, uanset om
kommunen de facto aftager mindre.
I den forbindelse skal det fremhæves, at såfremt behovet for
døgnkostenheder viser sig større end det på forhånd udarbejdede estimatet,
er der jf. leveringsaftalen mulighed for bestilling af yderligere
døgnkostenheder.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

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

Leveringsaftalen godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Indstilling tiltrådt.
Torben Pettersson (A) var ikke til stede.

Bilag:

Leveringsaftale 2013
Væsentligste indholdsmæssige ændringer i leveringsaftalen for 2013
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Journal nr.:
006565-2012

Sag nr. 56

Kvalitetsstandarder for
rehabiliteringsafdelingen og
ventepladser 2012
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Social Service §§ 83, 84, 86. Sundhedsloven §§ 138 og 140.
I den store rokade indgik, at de midlertidige boliger blev samlet på
Tolleruphøj, hvor der etableres rehabiliteringsafdeling. Samtidig blev de
midlertidige boliger på De Tre Ege ændret til venteboliger. I den samlede plan
indgår 21 boliger på Tolleruphøj, hvor de 14 boliger etableres nu, og de
resterende boliger etableres, når der er dokumenteret behov.
Rehabiliteringsophold:
Tilbydes borgere, som har rehabiliteringspotentiale. Der bliver sammen med
borgeren opsat mål og handleplan for opholdet. Målene opsættes på kort og
på lang sigt. Opholdets varighed vil afhænge af en individuel vurdering med
udgangspunkt i de opsatte mål. Som udgangspunkt kan bevilges 3 uger, som
evt. kan forlænges ved behov. Rehabiliteringen fortsætter, når borgeren
kommer hjem evt. som en del af hverdagsrehabiliteringen.
Akut ophold:
Tilbydes borgere ved akut opstået sygdom, som ikke kræver indlæggelse på
sygehus og, hvor pleje og behandling af borgeren ikke kan varetages i eget
hjem. Borgeren visiteres i samråd med egen læge eller vagtlæge. Opholdet
varer max 48 timer.
Ophold for døende:
Tilbydes borgere, som er lægeligt erklæret terminale, og hvor kompleksiteten
gør, at pleje, omsorg, lindring og støtte er vanskelig at give i hjemmet.
Borgeren kan udskrives til hjemmet, hvis kompleksiteten mindskes.
Aflastningsophold:
Tilbydes borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk
funktionsevne. Borgeren har behov for omfattende pleje og omsorg.
Aflastningsophold kan tilbydes 1-2 uger 2-4 gange om året.
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Venteophold:
Kan tilbydes borgere, som er visiteret til plejebolig og som i ventetiden ikke
kan passes i eget hjem på grund af arbejdsmiljø – eller plejemæssige forhold.
Betaling:
Borgeren betaler for servicepakke efter gældende takst.
Kørsel:
Borgeren skal selv afholde transportudgiften til og fra alle opholdstyper samt
mellem rehabiliteringsafdeling og venteafdeling. Undtaget er transport i
forbindelse med hjemmebesøg under indlæggelsen, hvis formålet er, sammen
med borgeren, at vurdere behov for evt. boligændringer og hjælpemidler.
Indstilling til mødet den 18. april 2012
Ældre - og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
at:
1. Anbefale kvalitetsstandarderne.
2. Kvalitetsstandarderne sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
3. Sagen genoptages efter høring.
Supplerende sagsfremstilling til Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalgets møde den 13. juni 2012 efter høring:
Kvalitetsstandarderne for rehabiliteringsafdelingen har været i høring i
Ældrerådet og Handicaprådet.
Ældrerådet og Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag. I
høringssvarene er der både bemærkninger af generel karakter og
bemærkninger til de enkelte kvalitetsstandarder.
Af Ældrerådets høringssvar fremgår tre generelle bemærkninger vedrørende
transport:
1. Det påpeges, at formuleringerne vedrørende transport bør være
ensartet på tværs af de fem kvalitetsstandarder.
2. Der spørges til hvordan det afgøres om borgeren selv skal betale for
kørsel.
3. Det forslås at indføre samme procedure som ved kørsel til og fra
træning, så borgeren skal betale 50 kr. pr. vej.
Ældre og Sundhed oplyser:
1. Der vil i efteråret 2012 blive indført et nyt koncept for
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kvalitetsstandarderne i Ældre og Sundhed, der blandt andet har til
hensigt at sikre ensartede beskrivelser.
2. Alle borgere betaler selv for transport til og fra midlertidigt ophold.
3. Der vil i efteråret 2012 blive gennemført en evaluering af
transportområdet, hvor nævnte forslag fra Ældrerådet vil indgå i en
samlet vurdering.
Ældrerådets og Handicaprådets bemærkninger til de enkelte
kvalitetsstandarder samt Ældre og Sundheds kommentarer er indarbejdet i
vedlagte bilag.
Det er Ældre og Sundheds vurdering, at Ældrerådets og Handicaprådets
bemærkninger til ikke giver anledning til ændringer i kvalitetsstandarderne.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

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

Indstilling til mødet den 13. juni 2012
Ældre- og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
at:
1. Kvalitetsstandarderne godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 18.
april 2012
Anbefalet med redaktionelle ændringer.
Kasper Andersen (O) og Grethe Olsen (F) var ikke til stede.

Beslutninger:

Pkt. 1 Indstilling tiltrådt med mindre redaktionelle ændringer. Sagen anbefales
videresendt til Økonomiudvalget og Byrådet.
Torben Pettersson (A) var ikke til stede.

Bilag:
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Høringssvar fra Handicaprådet vedr. kvalitetsstandarder for
rehabiliteringsafdelingen
Hørringssvar Ældrerådet vedr. kvalitetsstandarder venteophold, ophold for
døende, aflastningsophold, akutophold og rehabiliteringsophold

Høringssvar fra Ældre- og Handicaprådet vedr. kvalitetsstandarder for
rehabiliteringsafdelingen med svar fra Ældre og Sundhed
Kvalitetsstandard
Kvalitetsstandard
Kvalitetsstandard
Kvalitetsstandard
Kvalitetsstandard
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for
for
for
for
for

Venteophold 2012 efter sæs og høring
Rehabiliteringsophold 2012 efter sæs og høring
Ophold for døende 2012 efter sæs og høring
Akut ophold 2012 efter sæs og høring
Aflastningsophold 2012 efter sæs og høring

Journal nr.:
001543-2012

Sag nr. 57

Rammeaftale for det specialiserede
socialområde 2013
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Lov om Social Service § 6.
BEK nr. 205 af 13/03/2011.
Kommunalbestyrelsen skal, jf. Lov om Social Service § 6, en gang årligt
godkende det kommende års Rammeaftale.
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 at 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).
Rammeaftalen består i henhold til den nye bekendtgørelse for området af en
udviklingsstrategi og en styringsaftale.
Udviklingsstrategi er drøftet i KKR Hovedstaden den 23. marts 2012 og blev
anbefalet til godkendelse i kommunalbestyrelserne.
Styringsaftalen vil blive behandlet i KKR den 15. juni 2012 og efterfølgende
sendt til politisk godkendelse i kommunerne.
Udviklingsstrategi generelt:
Udviklingsstrategien for 2013 baserer sig på den afgrænsning, som blev
udviklet sammen med Region Hovedstaden til rammeaftalen for 2011.
Afgrænsningen betyder, at strategien koncentrerer sig om tilbud til borgere
med de mest komplekse og specielle behov samt tilbud, som kræver et stort
befolkningsunderlag for, at tilbuddet kan drives rentabelt.
Udviklingsstrategien rummer således de højt specialiserede tilbud - og tilbud,
der bruges af mange kommuner.
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Aftalen rummer også højtspecialiserede enheder, som organisatorisk drives
sammen med mindre specialiserede tilbud.
Det er således koordinationsbehovet, der afgør, om et tilbud er omfattet af
aftalen.
For at opfylde lovgivningens krav er alle regionsdrevne tilbud medtaget i
aftalen.
I Hovedstadsregionen er der med afsæt i arbejdet omkring Rammeaftalen
igangsat tre særlige udviklingsprojekter:
•
•

•

Arbejdsgruppe om styringsaftalen på det specialiserede socialområde herunder bl.a. muligheden for at skabe en mere fleksibel takststruktur
Udviklingsprojekt vedrørende bedste praksis på området for erhvervet
hjerneskade - herunder sikring af koordineret, sammenhængende,
målrettet og evidensbaseret indsats
Udviklingsprojekt vedrørende bedste praksis for særforanstaltninger
for børn og unge - 5 udvalgte kommuner skal bidrage til udbredelse af
viden, erfaring og gode resultater på området til inspiration for
hovedstadsregionens kommuner

Særlige temaer i 2013
•
•
•

Udviklingen af brugen af forskellige former for familieplejeanbringelse
Sammenhængende forløb mellem social- og behandlingspsykiatrisk
område
Ny specialisering

Desuden beskrives fokuspunkter for Udviklingsstrategi 2013, der afspejler et
behov for at fastholde fokus på at styre processen i en retning, hvor det
fortsat sikres målrettede, koordinerede, sammenhængende og
evidensbaserede tilbud også til de små målgrupper, men stadig indenfor en
stram økonomisk ramme.
Udviklingsstrategien oplister 14 sådanne fokuspunkter, der skal ses i
sammenhæng med de særlige temaer og øvrige udviklingsperspektiver på
området.
Administrationernes bemærkninger:
Administrationen har ingen bemærkninger til den fremsendte
udviklingsstrategi, idet strategien vurderes som fornuftig og med relevant
indhold for det nødvendige samarbejde på det specialiserede socialområde i
Region Hovedstaden.
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Administrationen kan derfor anbefale, at udviklingsstrategien tiltrædes.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Social- og borgerservicechefen og Familiechefen indstiller, at Social-, Ældreog Sundhedsudvalget og Opvækst- og Uddannelsesudvalget over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Udviklingsstrategien for det specialiserede socialområde og
specialundervisning 2013 tiltrædes.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Mandag den 04. juni
2012
Anbefales.
Jette Christensen (V) var ikke til stede.

Beslutninger:

Pkt. 1 Anbefalet.
Torben Pettersson (A) var ikke til stede.

Bilag:
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Udviklingsstrategi 2013_udkast_28 marts 2012

Journal nr.:
000048-2012

Sag nr. 58

Kvalitetsstandard plejeboliger
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Lov om almene boliger § 54
Lov om social service § 192
Der er udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for visitation til plejebolig.
Det fremgår af kvalitetsstandarden, at borgere som visiteres til plejebolig skal
have massivt plejebehov i form af hyppige tilsyn, pleje og støtte til
strukturering af døgnet, som på sigt ikke kan varetages i eget hjem af
døgnhjemmepleje eller pårørende. Ledige boliger tildeles til de borgere, der
har størst behov for den pågældende bolig og derefter til de borgere som i
længst tid har stået på venteliste.
Kvalitetsstandarden for plejeboligerne skal ses i sammenhæng med de
selvstændige kvalitetsstandarder, der er udarbejdet for
rehabiliteringsafdelingen og venteboliger.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Ældre- og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
at:
1. Kvalitetsstandard for visitation til plejebolig godkendes.
2. Kvalitetsstandarden sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Pkt. 1 og 2 Anbefalet
Torben Pettersson (A) var ikke til stede.

Bilag:
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Kvalitetsstandard for Visitation til plejeboliger 2012

Journal nr.:
021867-2011

Sag nr. 59

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

Følgende meddelelser blev givet:
1) Orientering om planlægning af dag om aktiv aldring, som afholdes den 1.
oktober 2012
2) Artikel fra fysioterapeuten om flere fysioterapeuter til
genoptræningsenheden i Frederikssund blev udleveret efterfølgende efter
mødet
3) Orientering fra mødet den 5. maj i Handicaprådet
4) Henvendelse af 11. juni fra Ældrerådet blev drøftet
5) Dialogmøde med Ældrerådet er fastlagt til den 15. august 2012 kl. 12-13
6) Brev fra Ældrerådet af den 8. maj blev drøftet
7) Østergården indvies den 15. august 2012
8) Orientering om møde med pårørende fra Lunden og Gnisten
9) Orientering om opfølgende hjemmebesøg med praktiserende læge efter
indlæggelse
Torben Pettersson (A) var ikke til stede.
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