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Sag nr. 42

Overførsler fra 2009 til 2010 på skattefinansierede anlægsprojekter Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Journal nr.:

013065-2010

Lovgrundlag:

Intet

Sagsfremstilling:

Budget og Analyse har i samarbejde med fagområderne foretaget en
gennemgang af alle kommunens anlægsprojekter på det skattefinansierede område m.h.p. at opgøre på hvilke anlægsprojekter, der skal
overføres budget fra 2009 til 2010 og hvilke der er afsluttet i 2009.
Af gennemgangen følger, at der samlet indstilles overførsel af udgiftsbudgetter for 69.713.654 kr. og indtægtsbudgetter for -71.177.743 kr.
til 2010. I tabel 1 fremgår de samlede indstillede overførsler fordelt på
politiske udvalg.
Tabel 1: Overførsler af anlægsbudgetter på det skattefinansierede
område fordelt på udvalg (kr.)
Korr. vedt. Forbrug
Restkorrigeret Overførsel
Budget
2009 pr
årsbudget 2009 til 2010
2009
18.3.2010
Samlet udgiftsbudgetter
Samlet I
indtægtsbudgeter
U

U Økonomiudvalg
I

U

Opvækst- og
Uddannelsesudvalget

I
U

Kultur-, Fritid- og
Idrætsudvalget

I
U

Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget

I
U
I

Teknik-, Miljø- og
Erhvervsudvalget

311.485.094 237.889.131

73.595.964 69.713.654

- 29.985.986
114.665.510

- 84.679.524 - 71.177.743

162.217.900 132.493.839
- 22.772.007
109.602.510

29.724.061 29.698.529
- 86.830.503 - 71.129.743

21.534.010

20.045.365

1.488.645

1.143.392

- 1.975.000

- 1.975.000

0

0

15.544.150

6.523.238

9.020.912

3.402.245

0

0

0

0

73.644.147

55.088.107

- 3.088.000

- 5.238.979

38.544.887

23.738.582

0

0

18.556.041 20.850.991
2.150.979

- 48.000

14.806.305 14.618.497
0
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0

For en opgørelse af overførsler fra 2009 til 2010 på de enkelte
anlægsprojekter henvises til vedlagte bilag 1.
Bevilling:

Der søges om tillægsbevilling af overførsler fra 2009 til 2010 på
anlægsprojekter under Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
finansieret af kassebeholdningen.
Udgiftsbudgetter: 20.850.991 kr.
Indtægtsbudgetter: -48.000 kr.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Budget- og Analysechefen indstiller, at Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at
godkende at de fremsatte overførsler af anlægsbudgetter fra 2009 til
2010 under Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget område,
tillægsbevilges i 2010, finansieret af kassebeholdningen.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

Bilag 1: Samlet oversigt over overførsler på anlægsprojekter fra 2009
til 2010
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Sag nr. 43

Opgørelse af overskud- og underskud 2009

Journal nr.:

001100-2010

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse, § 40.

Sagsfremstilling:

Med enkelte undtagelser er alle serviceudgifter omfattet af
overførselsadgang, mens over- og underskud vedrørende
overførselsindkomster ikke overføres.
Opgørelserne vedrørende 2009 er gennemgået af Budget og Analyse og
fagområderne for at sikre, at der ikke overføres resultater, som skyldes
demografiændringer, budgetfejl eller el. lign.
Social-, Ældre og Sundhedsudvalget søger i alt 11,1 mio. kr. overført til
2010, svarende til 2% af det samlede budget. Samlet er der mindre forbrug
for udvalget på 19,2 mio. kr., hvoraf 8,4 mio. kr. lægges i kassen. 0,4 mio.
kr. vedrører 1/3 overførsel fra 2007.

Socialservice
Servicecenter
Ældreområdet
Sundhed og
forebyggelse
Akt.bestemt
(med)finansiering
Administration
I alt

Korr.
Budget

Korr.
Resultat

Justering af
serviceudgifter

1/3
fra
2007

Samlet
overførsel

192.570
1.804
326.000
13.715

21.002
14
-705
521

-10.310
-14
188
-233

184
0
57
74

10.876
0
-460
362

Overførsel
i % af
korr.
Budget
6%
0%
0%
3%

94.641

-2.107

2.107

0

0

0%

465
629.195

426
19.151

-106
-8.368

39
354

359
11.137

77%
2%

På området Socialservice er der mindre udgifter i forhold til korrigeret budget på 21,0 mio. kr., hvor af 10,3 mio. kr. lægges i kassen. Heraf er der i
2009 et mindre forbrug på 3,0 mio. kr. i forbindelse med alkohol- og misbrugsbehandling, 5 mio. kr. vedrørende aktivitets- og samværstilbud og 2
mio. kr. vedrørende kontaktperson- og ledsagerordning.
Mindre forbruget i forbindelse med alkohol- og misbrugsbehandling kan ikke
forventes på samme lave niveau i 2010, da Misbrugscentret har varslet
takststigninger som følge af kapacitetstilpasninger.
Resterende 10,88 mio. kr. søges overført til 2010, hvor af 5,35 mio. kr. vedrører regninger fra andre kommuner, som endnu ikke er modtaget for perioden 2007-2009 og 5,52 mio. kr. vedrører overvejende takstfinansierede institutioner på det sociale område, som skal hvile i sig selv.
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Bevilling:

Tillægsbevilling til budget 2010 på 11,137 mio. kr.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budgetafdelingen bemærker, at overførsler rent teknisk sker ved en
tillægsbevilling til budget 2010

Indstilling:

Budgetchefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget , at det
overfor Økonomiudvalget og Byråd anbefales, at
1. Overskud på 11,137 mio. kr. overføres til 2010, heraf er 0,354 mio.
kr. indefrosset overskud fra 2007.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Anbefales.
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Sag nr. 44

Rammeaftale 2011

Journal nr.:

002709-2010

Lovgrundlag:

Lov om Social Service. Lov nr. 573 af 24. juni 2005. Bekendtgørelse
nr. 36 af 23. januar 2006 om Rammeaftale mv. på det sociale område.

Sagsfremstilling:

I følge Sociallovens § 6 skal Regionsrådet og kommunalbestyrelserne
i Region Hovedstaden årligt indgå en rammeaftale om drift og udvikling af sociale tilbud og institutioner i regionen.
I henhold til rammeaftalen skal alle kommuner i Region Hovedstaden
skal senest den 1. maj 2010 aflevere en redegørelse til Region
Hovedstaden. Redegørelsen sker i form af indberetning via en skabelon, og skal godkendes af kommunalbestyrelsen, men kan indsendes med forbehold for senere godkendelse.
Denne sagsfremstilling omhandler udelukkende sociale tilbud og specialundervisningstilbud på voksenområdet, idet børne- og ungeområdet behandles i Opvækst- og Uddannelsesudvalget.
Med Rammeaftalen 2010 blev det vedtaget, at Rammeaftalen for
2011 skal justeres, så den koncentrerer sig om tilbud til borgere med
de mest komplekse og specielle behov.
På det sociale område og specialundervisningsområdet omfatter
rammeaftalen 2011 derfor udelukkende højt specialiserede tilbud og/
eller tilbud som kræver et stort befolkningsgrundlag fra mange kommuner. Det drejer sig om tilbud, der drives af regionerne samt kommunalt drevne tilbud.
Målet er, at de fremtidige rammeaftaler skal have fokus på - og være
orienteret mod - at håndtere de regionsdækkende samt de lands- og
landsdelsdækkende behov for specialiserede tilbud.
Med hensyn til det udmeldte behov, jf. tekstredegørelsen, beskrives
de fremtidige behov indenfor handicap og psykiatriområdet vedrørende følgende ydelser:
•
•
•
•
•
•
•

Aktivitets og beskæftigelsestilbud
Botilbud
Misbrugsbehandling
Kvindekrisecentre og herberg
Specialundervisning for voksne
Landsdækkende social tilbud
Landsdækkende undervisningstilbud.
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Vedrørende Frederikssund kommunes plan for overtagelse af regionale tilbud henvises til den tidligere vedtagne procesplan for overtagelse af de regionale tilbud på voksenområdet, hvor kommunen for
tiden ikke har hjemtaget de socialpsykiatriske tilbud Klintegården samt
Skibbyhøj.
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Social-, Ældreog Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byråd anbefaler
at:
1. Redegørelsen tages til efterretning.
2. Redegørelsen fremsendes til orientering for Handicaprådet.
3. Redegørelsen anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets
godkendelse.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

Frederikssundtekstskabelon-Rammeaftale2011
FrederikssundVentelistetil2010ffV1
Kapacitetsoversigt for 2009 til rammeaftalen
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Sag nr. 45

Aftale vedrørende anvisning af ældreboliger, Klostergården

Journal nr.:

012260-2009

Lovgrundlag:

Lov om almene boliger m.v § 55, stk. 1 og 2

Sagsfremstilling:

Boligafdeling 75, Klostergården, under Danske Funktionærers
Boligselskab, er oprettet i 2004 i daværende Slangerup Kommune
som ældreboliger. Afdelingen består af 21 boliger, der siden
opførelsen har været benyttet som seniorbofællesskab for
velfungerende ældre.
Hidtil har anvisningsretten med accept fra daværende Slangerup
Kommune været overdraget til foreningen Slangerup-Bo, der har
anvist personer, der ligger uden for den umiddelbare målgruppe for
ældreboliger.
Da der vurderes ikke at være et behov for flere ældreboliger i
Slangerup, arbejdes der på at ommærke boligerne til familieboliger.
En eventuel ommærkning kan sikre, at den oprindelig tiltænkte
målgruppe - velfungerende ældre - stadig vil kunne tilbydes boligerne
ved lejeledighed.
For at sikre, at intentionen med bofællesskabet kan bevares i den
mellemliggende periode foreslås, at der indgås en midlertidig aftale
med Danske Boligfunktionærers Boligselskab om anvisning af
boligerne i afdelingen. Det bemærkes, at aftaleindgåelsen er betinget
af, at boligorganisationens organisationsbestyrelse tillige godkender
aftalen. Sagen behandles i boligforeningens bestyrelse den 11. maj
2010.
Det forventes, at en eventuel ommærkning kan være fuldbragt inden
udgangen af 2010.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Social-, Ældreog Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byråd anbefaler
at:
1. Godkende den midlertidige aftale
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Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

Aftale vedrørende anvisning af almene ældreboliger i Danske
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Sag nr. 46

Redegørelse om brug af magtanvendelse 2009

Journal nr.:

014765-2010

Lovgrundlag:

Lov om Social Service § 82 samt § 124 - 137

Sagsfremstilling:

Social -, Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede i august 2007, at
uddelegere kompetencen til at registrere og iværksætte
magtanvendelse, til områdeledere og funktionsleder i Ældreservice.
Det blev desuden besluttet at der årligt skulle udarbejdes en
redegørelse, hvor området skal redegøre for brugen af loven overfor
udvalget.
Loven, som omhandler magtanvendelse og andre indgreb i
selvbestemmelsesretten, retter sig mod personer, med betydelig
nedsat psykisk funktionsevne, der ikke er i stand til at tage vare på
deres egne interesser.
Loven giver hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse
om at kunne:
1. Anvende personlige alarmer eller pejlesystemer, og særlige
døråbnere til yderdøre.
2. Fastholde eller føre en person til et andet rum, og at kunne
fastholde i hygiejnesituationer.
3. Fastholde en person for at forhindre denne i at forlade
boligen, eller føre personen tilbage til boligen.
4. Kunne fastspænde en person med stofsele for at forhindre
fald.
5. Kunne optage en person i særlige Bo-tilbud.
I 2009 har der været brugt magtanvendelse hos fire borgere under
grupperne 2 og 5. Alle bor i plejebolig. Hos tre af de fire borgere er der
foretaget mere end en indberetning. Der er indberettet fra fire
af kommunens frem omsorgscentre.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger, da sagen ikke har
økonomiske konsekvenser.
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Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller overfor Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget at:
1. Godkende redegørelsen

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Godkendt.
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Sag nr. 47

Temadebat - Evaluering og status på Handicapplan og Psykiatriplan

Journal nr.:

015173-2010

Lovgrundlag:

Lov om Social Service
Lov om Specialundervisning for voksne
Lov om Særlig Tilrettelagt Uddannelse for unge med særlige behov.

Sagsfremstilling:

Af procesplanen for Handicap og Psykiatriplanerne fremgår det, at der
i 2010 skal ske en politisk afstemning og tilpasning af ændringer til
strategi og handleplan - en 1 års revidering i den nye kommunale
valgperiode, hvor det nuværende Social, Ældre- og Sundhedsudvalg
får mulighed for at drøfte planerne.
Med baggrund i ovenstående tager administrationen planerne op til en
politisk temadebat.
Fra planernes forside fremgår det, at:
"Frederikssund Kommune - Vi satser på mennesker og muligheder"
Det daværende Social- og Ældreudvalg samt Handicaprådet vedtog i
fællesskab i november 2008 visionen for Frederikssund Kommunes
fremtidige arbejde med støtte til borgere med særlige behov.
For at få visionen gjort til en del af det daglige arbejde, blev der
efterfølgende gennemført en proces med udarbejdelse af en
Handicapplan og en Psykiatriplan.
Med udgangspunkt i spørgsmålet: "Hvad er det gode liv i
Frederikssund?" blev der inviteret til to offentlige caféseminarer for
kommunens borgere, medarbejdere og politikere.
Formålet var, at udarbejde en strategi for i hvilken retning udviklingen
på det social område skal bevæge sig i årene 2009 til 2013.
Dialogen på møderne tog afsæt i følgende syv temaer:
•
•
•
•
•
•
•

Indgang til kommunen
Opsøgende og forebyggende indsats
Integration og rummelighed
Uddannelse og beskæftigelse
Medarbejdere
Aktivitets-, samværs- og støttetilbud
Boliger og fritidstilbud

På Caféseminarerne fremkom overvejelser, men også konkrete
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handlingsforslag til opkvalificering af indsatsen overfor unge og
voksne med særlige behov.
Disse er beskrevet og indarbejdet i planerne, tillige med de
handlingsinitiativer som allerede var besluttet af Social- og
Ældreudvalget.
Social Service gør nu status over den indsats og de tiltag, der er sket
inden for socialområdet i perioden juni 2009 til maj 2010.
Redegørelsen tager udgangspunkt i ovenstående syv temaer, og
beskriver de nye initiativer, der er sat i værk eller er undervejs indenfor
de to områder.
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler overfor Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget at:
1. Drøfte, hvilke tilpasninger og ændringer, der ønskes på
baggrund af oplæg fra Social Service.
2. Administrationen på baggrund af udvalgets debat udarbejder
et udkast til tilpasninger og ændringer, der behandles på
udvalgets møde den 2. juni 2010.
3. Sagen efter udvalgets møde den 2. juni 2010 sendes til høring
i Handicaprådet.
4. Den endelige beslutning sker på udvalgets møde den 18.
august 2010.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Indstillingen godkendt. Udvalget har samtidig ønsket, at der afholdes
et dialogmøde den 8. juni på Handicapområdet og der findes
tilsvarende en dato i juni måned for Psykiatriområdet..
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Sag nr. 48

Tilsyn efter Retssikkerhedsloven 2010 - de sociale tilbud på
voksenområdet

Journal nr.:

015079-2010

Lovgrundlag:

§ 16 Lov om Retsikkerhed
§ 148a Lov om Socialservice

Sagsfremstilling:

Sagen genoptages efter udvalgets temadebat i april måned, hvor
Social Service fremlagde overvejelser om den fremtidige tilsynsmodel
på voksenområdet.
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de
kommunale opgaver løses. Forpligtelsen omfatter både indholdet i
tilbuddene og den måde som opgaverne løses på.
Pligten til at føre tilsyn gælder også for hjælp, som udføres af andre
end ansatte i kommunen.
Regionsrådet har pligt til at føre tilsyn med egne tilbud.
Tilsynet har en forpligtelse til at have en løbende indsigt i tilbuddets
samlede drift:
•
•
•
•

Pædagogisk
Ledelses- og personalemæssigt
Organisatorisk
Økonomisk

Det har stor betydning, at kommunalbestyrelsen i sin
tilsynsvirksomhed er særlig opmærksom på den hjælp, der er rettet til
personer, som ikke selv kan reagere overfor urimelige forhold. Det kan
eksempelvis dreje sig om psykisk handicappede eller stærkt fysisk
handicappede.
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget skal således tage stilling til
oplægget fra Social Service om rammerne for selve formen for det
kommunale tilsyn.
Det er op til kommunalbestyrelsen at beslutte, hvordan tilsynet konkret
skal planlægges og udføres i kommunen.
Social Service foreslår en tilsynsform med to forskellige modeller, der
supplerer hinanden - disse er kort skitseret nedenfor (for uddybning se
venligst bilag på sagen).
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Anmeldt tilsyn med interne
konsulenter

Uanmeldt tilsyn med eksterne
konsulenter

Skaber læring

Skal oplyse den blinde plet

Skaber udvikling

Skal kontrollerer

Skaber dialog mellem forvaltning og
drift

Skaber ikke dialog mellem
forvaltning og drift

Skaber afdækning af ressourcer og
kompetencer

Skal sørge for "revisorblikket"

Skaber en udviklingsføljeton

Skal blåstemple

Baseret på pædagogik

Baseret på fakta

Formålet med de to supplerende modeller er, dels at kontrollere
kommunens tilbud med et udefrakommende og faktaorienteret blik
(eksternt og uanmeldt tilsyn), dels at opnå et mere forebyggende og
udviklingsorienteret tilsyn ved at indgå i en pædagogisk dialog med
kommunens tilbud (anmeldt og internt tilsyn).
Det anmeldte og interne tilsyn vil foregå hvert andet år. Der lægges
her vægt på, at få hørt flest mulige stemmer (ledelse, personale og
ikke mindst tilbuddenes beboere eller brugere). Det eksterne og
uanmeldte tilsyn vil foregå løbende gennem årene, således at alle
kommunes tilbud vil få et uanmeldt tilsyn indenfor en bestemt
årrække.
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger, da eventuelle
økonomiske konsekvenser holdes indenfor områdets egen ramme.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler overfor Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget at:
1. Administrationens oplæg til den fremtidige
tilsynsform sendes til høring i Handicaprådet
2. Sagen genoptages på udvalgets møde den 2. juni 2010, hvor
den endelige beslutning om den fremtidige tilsynsform træffes.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Indstillingen godkendt.

Bilag:
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Sag nr. 49

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2010

Journal nr.:

011254-2010

Lovgrundlag:

Lov om Kommunernes Styrelse § 40.

Sagsfremstilling:

Fagområderne har i samarbejde med Budget og Analyse foretaget en
budgetopfølgning pr. 31. marts 2010 for Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalgets samlede driftsområde.
Udvalgets driftsområde er opdelt på otte bevillingsniveauer.
Samlet for udvalgets område søges om tillægsbevilling for -9,635 kr.,
hvor af -2,913 mio. kr. finansieres fra øvrige udvalg.
Den egentlige tillægsbevilling på -6,722 mio. kr. består af
1) -0,261 mio. kr. i 2010 vedrørende tilretning af refusionsindtægter

for særligt dyre enkeltsager. En forventning om flere dyre borgere
end budgetlagt betyder en øget refusionsindtægt.
2) 0,261 mio. kr. i 2010 som følge af færre takstindtægter på de
takstfinansierede institutioner. En teknisk korrektion
bl.a. pga. lavere renteniveau og heraf reguleringer på forrentning
og afskrivninger.
3) -3,705 mio. kr. i 2010-2013 vedrørende færre udgifter til
førtidspensioner. I 2009 har der været en nettoafgang på
34 personer, som modtager førtidspension. Budgettet tilrettes
tilkendelsesniveauet for 2009 samt forventningerne til 2010.
4) -3,017 mio. kr. vedrørende AKU-Center Ejegod og AKU-center
Højagergaard, som Frederikssund Kommune har overtaget i
2010. Driftsbudgettet er tilrettet med i alt 30,238 mio. kr.
og indtægtsbudgetterne med 33,255 mio. kr. Forskellen på udgifter
og indtægter skyldes bl.a. de forpligtelser, som Kommunen
samtidig overtager bl.a. i form af udgifter til
tjenestemandspensioner, bygninger etc.
-2,913 mio. kr. overføres fra Økonomiudvalget. Beløbet er fordelt på:
•
•
•

0,062 mio. kr. vedrørende afsluttede lokallønsforhandlinger.
- 4,475 mio. kr. som følge af bedre indkøbsaftaler ved brug
af eksterne vikarer samt på stomi og urologiområdet
1,5 mio. kr. som er en teknisk tilretning af Byrådets beslutning
den 30.9.09 vedrørende Pedershave.
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Bevilling:

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2010 har resulteret i
tillægsbevillinger for netto -6,722 mio. kr.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Tillægsbevillinger for i alt -6,722 mio. kr. i 2010 og -3,014 kr. i 20112013, som øger kassebeholdningen.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller over for Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og
Byrådet at:
1. De egentlige tillægsbevillinger på i alt -6,722 mio. kr. i 2010 og
-3,014 mio. kr. i 2011-2013 godkendes.
2. Omplaceringer fra andre udvalg på i alt -2,913 mio. kr. i 2010
og 9.000 kr. i 2011-2013 godkendes.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

2010-03-31 Forbrugsrapport - Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
2010-03-31 Noter til forbrugsrapport - Social -, Ældre - og Sundhedsudvalget
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Sag nr. 50

Orientering om ventedage for færdigbehandlede somatiske patienter

Journal nr.:

016752-2008

Lovgrundlag:

Sundhedsaftale for Region Hovedstaden

Sagsfremstilling:

Når patienter er færdigbehandlede på hospitalet og kan udskrives
herfra, og kommunen ikke straks kan modtage patienten, skal
kommunen betale Regionen for de indlæggelsesdage, der ligger ud
over færdigbehandlingstidspunktet - også kaldet ventedage.
Nedenstående tabel viser antallet af ventedage og kommunens udgift
hertil for årene 2007-2009. Der ses et betydeligt fald i 2009, hvilket
skyldes bedre udnyttelse af kommunens 25 midlertidige plejeboliger,
samt øget fokus på hjemtagelse af borgere.
År
2009
2008
2007

Antal ventedage
439
898
748

Betaling
777.469
1.527.498
1.234.200

Niveauet for 2009 kan ikke forventes at blive fastholdt i 2010. Det
skyldes bl.a., at flere borgere bliver meldt færdigbehandlet og
udskrevet stadig tidligere i deres sygdomsforløb.
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere kommentarer til sagen.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler Social-, Ældreog Sundhedsudvalget at:
1. Tage orienteringen til efterretning

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Taget til efterretning
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Sag nr. 51

Anskaffelse af hjertestartere

Journal nr.:

016143-2010

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget har tidligere drøftet spørgsmålet
om opstilling af Automatiske Eksterne Defibrillatorer (hjertestartere) på
centrale nøgleplaceringer i Frederikssund Kommune med henblik på
at øge overlevelsen i forbindelse med hjertetilfælde.
På baggrund heraf er der udarbejdet et notat, som skal afdække
effekten af opstilling af hjertestartere.
Konklusionen i notatet er, at en opstilling af hjertestartere vil have en
relativt ringe effekt, da det kun er en lille andel af alle hjertestop, der
sker på steder, hvor man kunne forestille sig en hjertestarter opstillet,
og at det kun er en lille del af befolkningen, der vil kunne anvende
hjertestartere.
Anskaffelsessummen beløber sig til 20-25.000 kr. pr. hjertestarter.
Dertil kommer drift, bl.a. serviceeftersyn, batterier og uddannelse af
medarbejdere, som anslås til 10-25.000 kr. pr. apparat.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget- og Analyse kommenterer, at der ikke er afsat budget til
pågældende opgave, hvorfor en eventuel udgift skal finansieres inden
for udvalgets egne rammer.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller overfor Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Orienteringen tages til efterretning

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag:

Notat til direktionen om evidens og hjertestartere
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Sag nr. 52

Meddelelser

Journal nr.:

000220-2010

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

Formanden orienterede udvalget om:
1) TV-Lorry indslag med udvalgsformanden søndag den 2. maj om
omsorgscentret Solgården
2) Sind Frederikssund-Egedal lokalforening har uddelt Sindprisen
2010 til udvalgsformand Tina Tving Stauning
3) Dialogmøde afholdt den 4. maj med Aktivitetsstederne for Ældre.
Nyt møde aftalt til den 10. maj 2011 på Nyvej i Skibby.
4) Det oprindelige aftalte møde med LEV den 20. maj er aflyst, og
der arbejdes på at afholde et dialogmøde den 8. juni med
interessenter for hele Handicapområdet
5) Nyvalg til Handicaprådet
6) 1. spadestik afholdt den 3. maj på Vangedevej, hvor der var stort
fremmøde
Direktøren orienterede om:
7) Stillingen som Ældre- og Sundhedschef er opslået ledigt ansøgningsfrist 20. maj
8) Kommunen søger Servicestyrelsens pulje til "bedre ældrepleje"
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Møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Onsdag den 05. maj 2010. Mødet sluttede kl.
11.00

_____________________________________
Kasper Andersen

_____________________________________
Anne-Lise Kuhre

_____________________________________
Lis Olsen

_____________________________________
Tina Tving Stauning

_____________________________________
Torben Petterson

_____________________________________
Susan Stauersbøl

_____________________________________
Anne-Mette Risgaard Schmidt
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