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Journal nr.:
007928-2011

Sag nr. 97

Budgetopfølgning pr. 30. september
2011
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Lov om Kommunernes Styrelse § 40.

Fagområderne har i samarbejde med Budget og Analyse foretaget en
budgetopfølgning pr. 30. juni 2011 for Social- Ældre- og Sundhedsudvalgets
samlede driftsområde.
Udvalgets driftsområde er opdelt i otte bevillingsniveauer.
Budgetopfølgningen har resulteret i følgende overførsler på i alt 1,346 mio. kr.
fra øvrige udvalg:
•
•
•

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

0,109 mio. kr. vedrørende tilskud til afholdelse af julefrokost i 2011,
svarende til 100 kr. pr. medarbejder
1,329 mio. kr. til barselskompensation
-0,092 mio. kr. vedrører indkøbsbesparelsen, hvor indkøbsaftale med
Abena medvirker til en samlet besparelse

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2011 har resulteret i tillægsbevilling for
i alt 1,346 mio. kr., som overføres fra øvrige udvalg

Tillægsbevillinger for i alt 1,346 mio. kr. for 2011, som overføres fra øvrige
udvalg.

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller over for Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at
1. omplaceringer fra andre udvalg på ialt 1,346 mio. kr. godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Anbefales.
Susan Stauersbøl deltog ikke i dette punkt.
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Bilag:

4 / 19

2011-09-30 Noter til forbrugsrapport - Social -, Ældre - og Sundhedsudvalget
2011-09-30 Forbrugsrapport Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Journal nr.:
019789-2011

Sag nr. 98

Godkendelse af takster - Budget 2012
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Vedlagte takstbilag indeholder de beregnede takster for budgetåret 2012.
Taksterne er beregnet med udgangspunkt i budget 2012, som blev endeligt
vedtaget af Byrådet den 12. oktober 2011.
Det forudsættes, at eventuelle forslag til ændringer holder sig indenfor de
økonomiske rammer, som er forudsat i det vedtagne budget 2012. Samtlige
takster godkendes endeligt af Byrådet den 30. november 2011.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen
De beregnede takster svarer til de beløbs- og indholdsmæssige
forudsætninger, som er indeholdt i det vedtagne budget 2012.

Budget- og Analysechefen indstiller over for Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at:
1. Taksterne godkendes endeligt.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Anbefales.
Susan Stauersbøl deltog ikke i dette punkt.

Bilag:
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Forslag til takster 2012 - bilag til fagudvalgenes behandling

Journal nr.:
005567-2011

Sag nr. 99

Sundhedsbussens fremtid
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Sundhedsloven § 119, stk. 1 og 2.
Sundhedsbussen har nu kørt som projekt i 3 år. Der er lavet en
evalueringsrapport der er vedlagt som bilag.
Hovedpointerne fra evalueringen er som følger:
•
•

•

•
•

Der er flotte besøgstal, ca. 2100 besøg på 3 år
De borgere der besøger Sundhedsbussen har ikke en optimal
sundhedstilstand og har stort potentiale i at forbedre deres livsstil rent
sundhedsmæsssigt. I en spørgeskemaundersøgelse blandt de
besøgende i foråret 2011 er 100% enten tilfredse eller meget tilfredse
med Sundhedsbussens tilbud.
På spørgsmål om vejledningen var relevant samt brugbar, med
udgangspunkt i deres hverdag, svarer mellem 96 og 100%, at dette "i
høj grad" eller "i nogen grad" var tilfældet, med størsteparten på høj
grad.
I spørgsmål om motivation til konkrete ændringer svarer 52% at de i
høj grad er motiverede og 30% at de i nogen grad er motiverede.
Efter 3 måneder svarer 57% af dem, som allerede har lavet konkrete
ændringer, at de oplever, at ændringerne har påvirket deres sundhed.

Evalueringsresultaterne er yderst positive, da brugerne opfatter tilbuddet som
et rigtig godt tilbud, hvor de kan få hjælp og vejledning til hvordan de konkret
kan foretage ændringer til gavn for deres sundhed. Ligeledes bruger mange
vejledningen til at komme i gang med større eller mindre ændringer af deres
livsstil.
Det skal besluttes, om Frederikssund Kommune fremadrettet skal have et
mobilt sundhedstilbud til borgerne med vejledning om sundhed og livsstil.
Efter den meget positive evaluering indstiller administrationen, at driften af
Sundhedsbussen fortsætter. Da leasingkontrakten udløber i januar 2012,
anbefales det, at Sundhedsbussen købes af leasingselskabet, det vil de næste
år give færre driftsomkostninger. Udgiften kan afholdes inden for
budgetrammen til sundhedsfremme og forebyggelse. Udover at
Sundhedsbussen fungerer som konkret udgangspunkt for sundhedsvejledning
af borgerne, skaber den også synlighed på sundhed og sundhedstilbud i
Frederikssund Kommune. Sundhedsbussen vil fremadrettet kunne bruges i
forbindelse med Sundhedsafdelings understøttelse af lokale og nationale
events og kampagner.

6 / 19

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen bevilling
Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger, da sagen ikke har
bevillingsmæssige konsekvenser.

Ældre- og Sundhedschefen anbefaler overfor Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget at:
1. Tilbuddet "Sundhedsbussen" fortsætter.
2. Køretøjet Sundhedsbussen købes efter leasingaftales udløb og
udgiften finansieres fra kontoen vedr. til Sundhedsfremme og
Forebyggelse.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:
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Godkendt.

Evaluering af Sundhedsbussen

Journal nr.:
016666-2011

Sag nr. 100

Retningslinier for individuel
handicapkørsel
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov Om Trafikselskaber & 11
Individuel handicapkørsel er en ordning, der retter sig mod svært
bevægelseshæmmede borgere, der er afskåret fra at benytte sig af ordinære
offentlige transportmidler. Ordningen varetages i Østdanmark af Flextrafik,
som er en del af Movia, men er finansieret af kommunerne - bortset fra et
mindre medlemsgebyr, som de borgere, der er visiteret til ordningen, betaler.
Kommunerne er lovgivningsmæssigt forpligtet til at indgå i ordninger med
individuel handicapkørsel, og dermed til at medvirke til finansieringen af de
104 ture årligt, som det er lovgivningsmæssigt obligatorisk at tilbyde. Det er
ligeledes kommunerne, der fastsætter kriterier for visitation til ordningen
Den individuelle handicapkørsel udmærker sig ved, at borgerne bliver
transporteret helt fra eget hjem og til et givent bestemmelsessted.
Transporten kan dække borgernes deltage i arrangementer og aktiviteter, men
ikke transport til behandling, terapi og lignende, da dette er dækket af andre
kørselsordninger.
I Frederikssund Kommune beløber udgifterne til individuel handicapkørsel sig
årligt til ca. 2 mio. kr., og der har været en tendens til, at dette beløb har
været stigende gennem de senere år. Administrationen har derfor udarbejdet
nye retningslinjer for visitation til individuel handicapkørsel, som sikrer, at
udgiften til ordningen fastholdes på nuværende niveau. Samtidig sikrer de nye
retningslinjer i højere grad end de hidtil gældende retningslinjer, at ordningen
er målrettet de borgere, der har de største bevægelsesmæssige handicap.
Dette sikres ved, at der i højere grad end hidtil sker en individuel vurdering af
de enkelte borgere, der ansøger om individuel handicapkørsel.
I de hidtil gældende retningslinjer er alle med to stokke blevet visiteret til
individuel handicapkørsel. Vedhæftede forslag til retningslinjer for individuel
handicapkørsel indeholder derimod følgende kriterier for visitation til
ordningen:
•
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Der sker en individuel vurdering af borgerens funktionsevne. Kun
borgere, med nærmere beskrevet begrænsning i deres mobilitet kan
godkendes til individuel handicapkørsel.

•

•

Borgere, der er i stand til at benytte almindelige offentlige
transportmidler med hjælp eller assistance bevilges ikke individuel
handicapkørsel efter nye retningslinjer. Ligeledes tages der ikke
hensyn til placering af borgeren bolig i forhold til offentlige
transportmidler, når der visiteres til individuel handicapkørsel.
Der bevilges ikke ekstrature ud over de 104 ture årligt, som det er
lovgivningsmæssigt obligatorisk at bevilge. I de nuværende
retningslinjer er i nogle tilfælde blevet bevilget ekstrature.

Supplerende sagsfremstilling til Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalgets møde den 2. november 2011:
Handicaprådet har på møde den 22. september 2011 drøftet retningslinierne
og har ingen bemærkninger til disse.
Ældrerådet har på møde den 3. oktober 2011 drøftet retningslinierne.
Ældrerådet tilslutter sig det svar, som Handicaprådet afgiver. Dog nævnes, at
det er uklart, hvilke muligheder "borgere uden for målgruppen" har for at
kunne / blive transporteret, hvis ikke de selv eller via ledsager kan benytte
offentlig kollektiv trafik?
Ældre og Sundhed bemærker, at spørgsmålet fra Ældrerådet må vurderes i
sammenhæng med offentlig trafik.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen
Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Ældre- og Sundhedschefen anbefaler overfor Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget, at:
1. Vedlagte retningslinjer for visitation til individuel handicapkørsel
godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 7.
september 2011
Indstilling godkendt. Sagen sendes til høring i Ældreråd og Handicapråd.
Godkendt.
Tina Tving Stauning deltog ikke i dette punkt.

Bilag:
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Forslag revideret retningslinier

Journal nr.:
021704-2011

Sag nr. 101

Kvalitetsstandard nødkald
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Social Service § 112
Der har ikke tidligere været en kvalitetsstandard for nødopkald.
Der er udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for bevilling af nødopkald, som
indebærer, at der skal gennemføres en revisitation af borgere med nødkald,
således at det kun bliver borgere, som ikke kan anvende akutnummer, der
bevilges et nødkaldeapparat. Derudover kan der efter kvalitetsstandarden
bevilges nøgleboks til borgere, som anvender akutnummer til hjemmeplejen.
Kvalitetsstandarden og revisitation vil betyde, at der sker en harmonisering af
serviceniveauet i kommunen, ligesom udgifterne til nødkald vil blive reduceret.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen
Budget og Analyse bemærker, at eventuelle reducerede udgifter med den nye
ordning medvirker til at opnå den indarbejdede besparelse i budget 2012.

Ældre- og Sundhedschefen anbefaler over for Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget, at:
1. Kvalitetsstandarden for bevilling af nødkald til borgere i eget hjem
godkendes.
2. Kvalitetsstandarden sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Anbefales.
Tina Tving Stauning deltog ikke i dette punkt.

Bilag:
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Kvalitetsstandard for nødkald

Journal nr.:
016509-2011

Sag nr. 102

Udmøntning af budget 2012
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Cafeernes åbningstider.
Med vedtagelsen af budget 2012 - 2015 er budgettet på køkkenområdet
reduceret med 200.000 kr. i 2012 og 400.000 kr. de følgende år, med henblik
på en reduktion af åbningstiderne i cafeerne.
For tiden er der åbent i 4 cafeer, Lundebjerggård, Østergården, Tolleruphøj og
på Nordhøj. Fra 1. januar 2012 foreslås, at åbningstiden på Lundebjerggård
forbliver uændret. Det anbefales, at der fortsat er åbent i cafeen på
Østergården, idet der efter den store rokade vil være ca. 200 borgere, som
kommer på Østergården hver uge til dagaktivitet og vedligeholdende træning.
Derudover foreslås, at Tolleruphøj holder åbent, idet der fremover vil være ét
modtagekøkken med personale på Tolleruphøj, ligesom der er frivillige
brugere.
På de øvrige omsorgscentre leveres maden i bogrupperne. Det foreslås at
cafeen på Nordhøj lukkes, idet den kun besøges af få daglige brugere.
Der foreslås følgende åbningstider med virkning fra 1. januar 2012:
Lundebjerggård: 9.00 - 14.00 åbent alle årets dage. Ud over dette tidsrum kan
cafeen holdes åben af frivillige.
Østergården: 11.30 - 13.00 åben på hverdage. Herudover mulighed for at
borgerne kan få kaffe, boller m.v.
Tolleruphøj: 11.30 - 13.00 åben på hverdage.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ældre- og Sundhedschefen anbefaler over for Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget, at:
1. Åbningstider for cafeerne fra 1. januar 2012 godkendes
2. Sagen sendes til høring i Ældrerådet
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Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Pkt. 1 Udvalget godkender åbningstiderne, og at cafeen på Nordhøj ligeledes
holdes åben.
Pkt. 2 Anbefales.
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Journal nr.:
029274-2010

Sag nr. 103

Samarbejdsaftale på misbrugsområdet
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142
Som en konsekvens af det netop vedtagne budget for 2012 er der i lighed
med sidste års budget på misbrugsområdet et fortsat fokus på serviceniveau
og køb af ydelser efter de sociale rammeaftaler, herunder specielt de ydelser,
som leveres af Nordsjællands Misbrugscenter.
Kommunalbestyrelsen skal efter Servicelovens § 101 tilbyde behandling af
stofmisbrugere, ligesom man efter Sygehuslovens § 141 skal tilbyde
alkoholmisbrugere en behandling.
Administrationen og Nordsjællands Misbrugscenter har i løbet af året afholdt
møder med henblik på et fortsat fokus på kvalitet og effektiv opgaveløsning i
den måde der arbejdes med området på, og samtidig, at den nødvendige
bæredygtighed er til stede i relation til at opretholde et lokalt ambulatorium.
Samarbejdsaftalen for 2011 er på et møde efter sommerferien evalueret og
begge parter har udtrykt tilfredshed med samarbejdet.
I løbet af 2012 vil Social Service anbefale en konkurrenceudsættelse af
misbrugsbehandlingen for derved at afprøve om der på markedet er relevante
leverandører, der kan løfte denne opgave. Hvis der er relevante leverandører
på markedet vil Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget blive præsenteret for
resultatet af et udbud inden sommeren 2012 med henblik på en stillingtagen
til den fremadrettede misbrugsbehandling.
På baggrund af drøftelserne med Nordsjællands Misbrugscenter, er der
udarbejdet en ny samarbejdsaftale, der bygger på, at kommunen kan leve op
til den lovmæssige forpligtigelse i relation til misbrugsbehandlingen. Aftalen
løber indtil videre fra den 1. januar til 31. oktober 2012 eller indtil eventuel ny
leverandør kan indtræde i opgaven med misbrugsbehandling.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
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Ingen
Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Socialchefen anbefaler overfor Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:

1. Samarbejdsaftalen for 2012 godkendes
2. Udvalget tager stilling til om misbrugsbehandlingen skal
konkurrenceudsættes og markedsprøves

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Pkt. 1 Godkendt.
Pkt. 2 Udvalget ønsker ikke for nuværende, at misbrugsbehandlingen bliver
konkurrenceudsat og markedsprøvet.

Bilag:
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Endelig samarbejdsaftale på misbrugsområdet for 2012

Journal nr.:
021458-2011

Sag nr. 104

Temadebat om fremtidens beskyttede
beskæftigelse på AKUcenter
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Lov om Social Service § 103
Lov om Social Service § 104
Lov om specialundervisning for voksne

Med henvisning til Handicapplanen for 2009 - 2013 og Årshjulet for Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget lægges der op til temadebat om fremtidens
beskyttede beskæftigelse på AKU-centret i Frederikssund Kommune.
Formålet med denne temadebat og den efterfølgende involvering af
interessenter, er at få skabt en delplan til Handicapplanen som sikrer den
nødvendige omstilling og tilpasning af kommunens tilbud, således at det
beskyttede beskæftigelsestilbud er fremtidssikret, og at der fortsat vil være en
søgning til disse tilbud.
I Handicapplanen står:
"Alle har ret til at komme ud på arbejdsmarkedet, og det er vigtigt at

understrege, at det er individuelt, hvad der er meningsfyldt.
For nogle borgere er det gode tilbud at arbejde på et beskyttet værksted,
mens det for andre er at komme ud på det ordinære arbejdsmarked."
Livskvalitet og ligeværd betyder også mulighed for at kunne vælge - ikke at
blive på det samme beskyttede værksted hele livet, eller at blive ved det
kendte."
Til Temadebatten deltager afdelingsleder for Dag- og Døgnafdelingen Mogens
Damgaard samt ekstern konsulent Erik Schlichting, med et oplæg til debat.
Der lægges op til en drøftelse af pejlemærker for AKU- centret i fremtiden:
Vil Frederikssund Kommune satse på AKU- centeret som fortsat
spydspidsorganisation og fremtidigt kompetencecenter - og hvad skal der i
givet fald til - på kort sigt og på langt sigt - for at opnå disse mål?
Administrationen har med henblik på at opnå størst muligt ejerskab udarbejdet
en procesplan, der efterfølgende sikrer en involvering af alle interessenter
(medarbejdere, brugere, pårørende), som ønsker at deltage i debatten om
fremtidens beskyttede beskæftigelse i Frederikssund Kommune.
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget vil endelig tage stilling til planen for
fremtidens beskyttede beskæftigelse i Frederikssund Kommune inden
sommerferien 2012.

Bevilling:
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Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Socialchefen indstiller overfor Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Udvalget tager temadrøftelsen til efterretning

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Taget til efterretning.
Temadrøftelsen genoptages på et senere udvalgsmøde.
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Journal nr.:
034381-2010

Sag nr. 105

Meddelelser
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Der planlægges besøgsrunde i den østlige del af kommunen.
Opdateret Årshjul.

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

Pkt. 1. Revideret årshjul udleveret.
Pkt. 2. Der planlægges en besøgsrunde den 30/11 til Ejegod og Højagergaard.
Det ordinære udvalgsmøde afholdes på Ejegod.
Pkt. 3. Mandag, den 28/11 kl. 17. er der indvielse af Aktivitets- og
Fritidscentret "Stjerneskud".
Pkt. 4. Udvalget blev orienteret fra dialogmødet med de frivillige
organisationer.
Pkt. 5. Handicapprisen uddeles lørdag den 3. december.
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Journal nr.:
021179-2011

Sag nr. 106

Den store rokade
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Lov om Social Service

Med budgetvedtagelsen for 2012 er det besluttet at, "Den store rokade" skal
igangsættes. Den store rokade omfatter bl.a. åbning af alle pladser på
Pedershave, etablering af en rehabiliteringsenhed på Tolleruphøj, Østergården
anvendes til dagaktivitet og vedligeholdende træning, visitationen flytter til
Østergården, og Lundebjerggård tager flere lokaler i brug efter
hjælpemiddeldepotet flytter.
Opgaven er omfattende og involverer borgere og medarbejdere, ligesom der
skal gennemføres en renovering af lokalerne på Østergården. Den samlede
proces forventes afsluttet sommeren 2012.
Da antallet af borgere på venteliste til Pedershave er steget de seneste
måneder, åbnes primo januar 2012 yderligere 6 pladser på Pedershave til
borgere på venteliste. Beboerne på Østergården og de beboere der skal flytte
fra Tolleruphøj vil snarest blive orienteret, og der bliver gennemført samtaler
med beboere og pårørende, ligesom alle får mulighed for at besøge
Pedershave.
På mødet bliver orienteret yderligere om status for arbejdet.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen
Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen.

Ældre og Sundhedschefen anbefaler over for Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget, at:
1. Orienteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Taget til efterretning.
Administrationen opfordres til at udarbejde en pressestrategi for rokaden.
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