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Sundhedsudvalget 2015 2017S møde den 12.
september 2017

FREDERIKSSUND
KOMMUNE

---------—

Mødelokale F 6 kl. 15.30

Referat

70 Godkendelse af dagsorden

Beslutning
Godkendt.

Fraværende:
Kristian Moberg (A)

ZL Meddelelser

Sagsfremstilling
• Kommende arrangementer indenfor udvalgets område.
• Frederikssund Kommune har underskrevet tilslutningsaftale vedrørende Fælles Udbud af
Telemedicin til borgere med KOL. Region Midtjylland er udpeget som udbudsførende organisation
på vegne af kommunerne og de øvrige regioner.
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• Dagsorden til dialogmøde mellem Sundhedsudvalget, beboer- og pårørenderåd samt Handicaprådet
den 12. september 2017 kl. 17 om budget 2018.
• Invitation til indvielse fredag den 22. september kl. 12 af botilbuddet Lunden i nye rammer på
Frederiksborgvej 4, Frederikssund
• Dialogmøde med Gigtforeningen den 14. september 2017 kl. 17.

Beslutning
Taget til efterretning. Der blev endvidere orienteret om en personsag og at
Tommy Fritzen er ny formand for Handicaprådet.

Fraværende:
Kristian Moberg (A)
• Saosliste Sundhedsudvalget 2017 Bilag til Sundhedsudvalgets møde 12. september
2017

• Dagsorden - dialoomøde 2017
• Invitation til indvielse af Lunden
72 Rammeaftale 2018 oa fælles mål for det tværgående høit specialiserede
socialområde oa specialundervisning
Lovgrundlag
Serviceloven

s 6.

Sagsfremstilling
Denne sag behandles såvel i Sundhedsudvalget som i Uddannelsesudvalget.

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde
og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig
rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde, der består af
en udviklingsstrategi og en styringsaftale.
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Rammeaftale 2018 omfatter både det specialiserede socialområde og
specialundervisningsområdet og fremlægges til drøftelse i kommunerne og
Region Hovedstaden med henblik på godkendelse af aftalen.

Vedlagt er Rammeaftale 2018, herunder Udviklingsstrategi og Styringsaftale. Af
hensyn til at minimere sagsmaterialet til mødet er bilagene til Rammeaftale 2018
ikke vedlagt, men kan findes på den fælleskommunale hjemmeside
www.rammeaftale-h.dk. Bilagenes indhold er primært af mere teknisk karakter,
herunder beskrivelse af bevægelserne på området, procedure for samarbejde m.v.

Endvidere fremlægges forslag til fælles mål for det tværgående højt specialiserede
socialområde og specialundervisningsområdet. I Rammeaftale 2016 udvalgte
kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden udarbejdelse af fælles
mål som et særligt tema. Dette arbejde er videreført i Rammeaftale 2017. De
fælles mål skal styrke hovedstadsregionens samarbejde på det højt specialiserede
socialområde og specialundervisningsområdet og skal udgøre rammen for
samarbejdet i regi af rammeaftalen i perioden 2018-2021.

Vedlagt er hovedstadsregionens fælles mål for det tværgående højt specialiserede
socialområde og specialundervisningsområdet. Af hensyn til at minimere
sagsmaterialet til mødet er handleplanen for implementeringen af de fælles mål
ikke vedlagt, men kan findes på den fælleskommunale hjemmeside
www.rammeaftale-h.dk.

KKR Hovedstaden har på møde den 14. juni 2017 anbefalet, at kommunerne og
Region Hovedstaden godkender Rammeaftale for 2018 samt hovedstadsregionens
fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og
specialundervisningsområdet.
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Kommunernes og regionens frist for behandling af Rammeaftale 2018 samt de
fælles mål på det tværgående højt specialiserede socialområde og
specialundervisningsområdet er den 2. oktober 2017.

Rammeaftale 2018

I Rammeaftale 2018 arbejdes der i retning af flerårige perspektiver i de
udviklingsprojekter, fokusområder - og fremadrettet de fælles mål - der besluttes
for området.

Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2018 om
styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og
undervisningsområde. I bilagene til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser
af kapacitet, belægning, principper m.v. Bilagene kan ses på den fælleskommunale
hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af
det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og
kapacitetsmæssigt.
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Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem kommunernes
behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle
målgrupper. Det vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være behov for
at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region
Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.

Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om behandling af særlige temaer
og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen. Med afsæt i de
bevægelser og tendenser, som kommunerne oplever på det højt specialiserede
social- og undervisningsområde, er der udvalgt to områder, der vil være i fokus i
forbindelse med det tværgående samarbejde og koordination i 2018.

• Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD diagnosticeres i dag tidligere end
førhen, og disse børn og unge har ofte et lavt funktionsniveau og andre samtidige diagnoser som
angst m.v. Kommunerne oplever derfor et øget behov for autismespecifikke tilbud, og flere
kommuner forventer, at de vil få behov for at udvikle nye og alternative tilbud til børn og unge inden
for disse målgrupper.
• Ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsfaglige indsatser. I takt med, at
mennesker med handicap, psykiske lidelser, misbrug m.v. bliver ældre stiger behovet for
sundhedsfaglige indsatser i forhold til aldring og aldersrelaterede sygdomme, som kan overskygge
behovet for pædagogiske indsatser. Dette stiller krav om indsatser med nye kompetencer og en
højere grad af tværfaglighed end tidligere.

Fokusområderne vil blive genstand for udviklingsprojekter i 2018 på tværs af
kommuner og region med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner og
region får styrket forudsætningerne for at give målgrupperne indsatser og tilbud
på et højt fagligt niveau til lavest mulige omkostninger.

Styringsaftale i Rammeaftale 2018

Side 6

Styringsaftalen i Rammeaftale 2018 er et redskab til at understøtte det
kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem
kommunerne og regionen. Styringsaftalen 2018 omfatter:

• Aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev
indgået på møde i KKR Hovedstaden den 24. april 2017.
• Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem
brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser (se bilag 1 i
Styringsaftalen i Rammeaftale 2018)

Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i
Styringsaftale i Rammeaftale 2018, som har betydning for takstberegningen for
2018:

• Præciseringer omkring principperne for anvendelse af flere takstniveauer i samme tilbud også kaldet
takstdifferentiering
• Ændring af opsigelsesvarslet for specialundervisningstilbud og STU fra løbende plus 90 dage til
løbende plus 30 dage, således at der er overensstemmelse med de øvrige tilbudstyper.
• Justeringer i procedurer for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud efter
Servicelovens §§ 107-108 samt Serviceloven §§ 109-110.

Administrationen har ingen bemærkninger til Rammeaftale 2018, der ligger i god
tråd med det arbejde som kommunen løbende er i gang med i forhold til at
udvikle og tilpasse det specialiserede socialområde og specialundervisning.

Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og
specialundervisning
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I 2017-18 valgte kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden
udarbejdelse og implementering af fælles mål for det tværgående højt
specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet som særligt tema
for Udviklingsstrategien i Rammeaftalen.

De fælles mål behandles i KKR Hovedstaden, i de 29 kommuner og i Region
Hovedstaden i perioden juni til oktober 2017. Når de fælles mål er politisk
godkendt vil målene udgøre rammen for samarbejdet i regi af rammeaftalen i
perioden 2018-2021. For at tydeliggøre dette vil målene blive integreret i
Rammeaftale 2019.

De fælles mål skal styrke og fokusere det eksisterende samarbejde på tværs af
kommuner og mellem kommuner og region i regi af Rammeaftalen. Ønsket er at
fokusere på få områder, hvor vi yder en betydelig fælles indsats.

I planen har kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden
formuleret de 3 mål som følger. Vi satser på 3 fælles mål:

• Vi vil styrke kommunernes forudsætninger for at give børn, unge og voksne med højt specialiserede
behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer.
• Vi vil forpligte hinanden på at samarbejde, både fagligt og økonomisk, om de tværgående højt
specialiserede tilbud i hovedstadsregionen.
• Vi vil arbejde målrettet med, at alle højt specialiserede tilbud har et fast fokus på at anvende og
udvikle "bedste praksis" med henblik på effektive indsatsforløb baseret på høj faglighed og størst
mulig omkostningseffektivitet.
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Formålet med de fælles mål er, at kommunerne i hovedstadsregionen og Region
Hovedstaden sætter en fælles dagsorden på det tværgående højt specialiserede
socialområde og specialundervisningsområde, der understøtter kommunernes
ansvar for det højt specialiserede socialområde, herunder forsyningsansvaret for
det højt specialiserede indsatser.

De fælles mål og handleplanen for de indsatser, der skal iværksættes med henblik
på implementering af målene kan findes på den fælleskommunale hjemmeside
www.rammeaftale-h.dk.

Administrationen har ingen bemærkninger til de 3 fælles mål, som kommunerne i
hovedstadsregionen og region Hovedstaden satser på, da målene er centrale i
forhold til at kunne styrke og fokusere på det eksisterende samarbejde om det
højt specialiserede socialområde i regi af rammeaftalen.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
fremsendes hurtigst muligt medlemmerne.

Høringssvar Ældrerådet:
Taget til efterretning.

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling
Familiechefen samt Ældre- og Socialchefen indstiller, at Sundhedsudvalget over
for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
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1. Udviklingsstrategien og Styringsaftalen for det specialiserede socialområde og
specialundervisning 2018 tiltrædes.
2. Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisning
tiltrædes.

Beslutning
Indstillingens punkt i og 2 anbefales.

Fraværende:
Kristian Moberg (A)
• Hovedstadsreaionens Rammeaftale 2oi8.pdf
• Fælles mål tværgående højt specialiserede mai 2oi7.pdf
71 Proces for handicappolitik

Sagsfremstilling
Frederikssund Kommune har i dag ikke nogen handicappolitik. Det foreslås på
baggrund af drøftelser i Flandicaprådet, at der udarbejdes en handicappolitik.

En handicappolitik skal beskrive de overordnede politiske visioner og
målsætninger for området og medvirke til, at vilkårene for borgere med handicap
tænkes ind i de beslutninger, Frederikssund Kommune træffer, både politisk og i
administrationen.

handicappolitikkens målgruppe skal defineres. Det foreslås, at en handicappolitik
omfatter borgere med fysisk funktionsnedsættelse, borgere med
udviklingshæmning, borgere med udviklingsforstyrrelser samt borgere med
sindslidelser og andre funktionsnedsættelser.

Side 10

Det foreslås, at der udarbejdes en relativt kort handicappolitik, som beskriver
visionerne for området, målsætningerne samt udvalgte indsats-/fokusområder.

Handicappolitikken er en tværgående politik, som potentielt involverer alle
politiske udvalg og fagområder, da alle fag- og politikområder varetager opgaver
med relevans for handicapområdet.

Det foreslås derfor, at arbejdet med en handicappolitik tager afsæt i et temamøde
i Byrådet i starten af 2018, hvor politikerne på baggrund af oplæg fra
administrationen giver input til vision, målsætninger og indsatsområder for
handicappolitikken.

Handicaprådet og bruger-/pårørenderådene inddrages i processen, men for at
sikre en bred inddragelse og forankring foreslås det, at der også afholdes en
workshop, hvor borgere, pårørende, samarbejdspartnere, frivillige organisationer,
administrationen sammen med Handicaprådet og bruger-/pårørenderåd mv.
involveres i at skabe den nye handicappolitik.

Handicappolitikken skal omsættes til konkrete handlinger. Derfor foreslås det, at
der efter godkendelse af handicappolitikken i Byrådet udarbejdes handleplaner
for, hvordan handicappolitikkens målsætninger virkeliggøres. Dette vil særligt
være på Sundhedsudvalgets område, men kan også omfatte handleplaner på
andre udvalgsområder.

Side 11

Forslag til procesplan for udarbejdelse af en handicappolitik er vedlagt som bilag.
Handicaprådet forelægges forslag til proces for handicappolitik på deres møde i
september.

På baggrund af udvalgets Handicaprådets drøftelser forelægger administrationen
på Sundhedsudvalgets møde i september 2017 en procesplan med henblik på
godkendelse i Byrådet.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
fremsendes til udvalgets medlemmer snarest muligt.

Ældrerådets høringssvar:
Taget til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling til Sundhedsudvalgets møde 12. september 2017:

Sagen genoptages efter drøftelse i Handicaprådet den 5. september 2017.

Handicaprådet udtrykker tilfredshed med forslag til proces for handicappolitik og
ser frem til de fortsatte drøftelser.
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Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling
Indstilling til Sundhedsudvalgets møde den 15. august 2017:

Ældre- og Socialchefen indstiller til Sundhedsudvalget, at:

1. Forslaget til proces for handicappolitik drøftes.

Indstilling til Sundhedsudvalgets møde den 12. september 2017:

Ældre- og Socialchefen indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget
og Byrådet anbefaler at:

1. Proces for handicappolitik godkendes.

Historik
Sundhedsudvalget, 15. august 2017, plet. 65:
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Forslaget til proces sendes til drøftelse i Handicaprådet.

Beslutning
Anbefales.

Fraværende:
Kristian Moberg (A)
• Bilag Forslag til procesplan for handicappolitik

A Budgetopfølgning pr. 20 . iuni 2017 Sundhedsudvalget

2

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse jr 40.

Sagsfremstilling
Fagområderne har i samarbejde med Økonomi og Udvikling udarbejdet en
budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 for Sundhedsudvalgets samlede område.

Budgetopfølgningen giver anledning til et fald i det forventede forbrug på 6,765
mio. ler. Budgettet reduceres med en egentlig tillægsbevilling på -7365 mio. ler. og
tilføres o,6 mio. ler. via en overførelse fra Velfærdsudvalget.
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Egentlige tillægsbevillinger
Den egentlige tillægsbevilling udgøres af følgende:

• Der forventes et mindreforbrug i forhold til aktivitetsbestemt medfinansiering på 6,0 mio. kr.
• Budgettet på Sundhedsudvalget nedskrives med 1,365 mio. kr. som følge af lavere pris- og
lønniveau end oprindeligt antaget. Nedskrivningen af 2017-budgettet sker således, at budgettet
afspejler det reelle pris- og lønniveau.

Overførsler fra andre udvalg
Overførslen fra andre udvalg udgøres af følgende:

• Fra Velfærdsudvalget overføres 0,6 mio. kr. til finansiering af forventede merudgifter vedrørende
vederlagsfri fysioterapi.

Social service
Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 viser et forventet merforbrug på
Voksenafdelingens budget på 7365 mio. kr. Det er en forværring fra
budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017, hvor der forventedes et merforbrug på
4,569 mio. kr., og skyldes især en ekstraordinær stor tilgang af sager til botilbud.

Merforbruget på 7,365 mio. kr. kan forklares af:
• Nedskrivning af budgettet med 1,241 mio. kr. som følge af lavere pris- og lønniveau end oprindelig
forudsat.
• Merudgift på netto 7,145 mio. kr. vedrørende borgere i botilbud, hvor der i første halvår har været en
ekstraordinær stor tilgang af sager.
• Merudgift på netto 0,425 mio. kr. vedrørende midlertidig aflastningspladser til borgere som passes af
pårørende
• Mindre udgifter på 0,690 mio. kr. vedrørende ungdomsuddannelser for unge med særlige behov
(STU)
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• Mindre udgifter på netto 0,757 mio. kr. vedrørende borgere i beskyttet beskæftigelse

Set i lyset af, at der pågår et tværfagligt samarbejde bl.a. med fokus på
tilbudsviften og visitation tilføres området ikke ved nærværende
budgetopfølgning midler. Udgiftsniveauet følges imidlertid tæt frem mod næste
budgetopfølgning pr. 30. september 2017 med henblik på at håndtere et evt.
forventet merforbrug.

Social Service er et af fokusområderne udtaget til månedlige
økonomirapporteringer i 2017 til direktionen. Denne budgetopfølgning erstatter
den månedlige rapport for juni måned.

Sundhed og forebyggelse
Tillægsbevillingen under sundhed og forebyggelse fordeler sig med -6,o mio. kr.
vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, -0,124 mio.
kr. vedrørende prisregulering af budgettet som følge af lavere pris- og lønniveau
end oprindelig forudsat og 0,6 mio. kr. i omplacerede midler fra Velfærdsudvalget
til dækning af forventede merudgifter til vederlagsfri fysioterapi.

Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er generelt
forskudt mod slutningen afåret pga. periodeforskydninger i afregningen.
Udfordringer med implementering af Sundhedsplatformen har endvidere betydet,
at slutafregningen for 2016 har været yderligere tidsmæssigt forskudt, men nu
endelig er afregnet. Forbrugsprocenten per 30. juni 2017 på 30 pct. kan dermed
sammenlignes med året før og er lavere, idet forbrugsprocenten medio 2016 var
33 pct.
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I betragtning af den lave forbrugsprocent skønnes et budget på 187 mio. ler. for
2017 tilstrækkeligt. Sammenlignet med et vedtaget budget på 193 mio. ler.
reduceres budgettet for 2017 således med 6 mio. ler.

Fra i. januar 2018 træder nye aldersdifferentierede takster i kraft, som forventes at
medføre øgede udgifter. Budgetreduktionen foretages derfor alene i 2017 og føres
ikke videre i efterfølgende budgetår.

Ved budget 2016 blev der under vederlagsfri fysioterapi vedtaget en besparelse
med effekt på 0,5 mio. ler. ud fra en forventning om, at henvisningsmængden til
kunne påvirkes. Det har imidlertid vist sig ikke at være muligt inden for de
eksisterende reguleringsmæssige rammer. Der forventes et merforbrug i 2017 på
o,6-0,8 mio. ler. Merforbruget finansieres ved omplacering af 0,6 mio. ler. fra
færdigbehandlede patienter under Velfærdsudvalget, hvor der er et tilsvarende
mindre forbrug. Eventuelt yderligere merforbrug søges dækket ved tilpasninger
inden for Sundhed og forebyggelse.

Regeringen har i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2018
tilkendegivet, at der fremadrettet vil blive arbejdet på at forbedre
styringsmulighederne, herunder fx at kommunerne inddrages i visitationen til
vederlagsfri fysioterapi.

I forhold til Sundhed og forebyggelse i øvrigt forventes udgifterne i 2017 holdt
inden for den eksisterende budgetramme.

For nærmere gennemgang af forbrugstal henvises til vedlagte bilag:
Forbrugsrapport per 30/6 - Sundhedsudvalget og Noter til forbrugsrapport per
30/6 - Sundhedsudvalget.
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Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Evt. høringssvar
fremsendes hurtigst muligt.

Høringssvar Ældrerådet:
Taget til efterretning.

Økonomi
Den egentlige tillægsbevilling på -7365 mio. ler. vedrører serviceudgifter for -1365
mio. ler. og aktivitetsbaseret medfinansiering for -6,o mio. ler.

Indstilling
Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at
Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Egentlig tillægsbevilling på i alt -7,365 mio. kr. godkendes
2. Omplacering fra Velfærdsudvalget på 0,6 mio. kr. godkendes

Beslutning
Indstillingens punkt 1 og 2 anbefales.

Fraværende:
Kristian Moberg (A)

Side 18

• ForbruQsrapport per 20/6 - Sundhedsudvalget
• Noter til forbruQsrapport per 20/6 - Sundhedsudvalget
Z5 Opfølgning på budaetaftale

Sagsfremstilling
Der er udarbejdet en status for implementeringen af budgetaftalen. Budgettet for
2017 blev vedtaget på baggrund afen bred aftale mellem alle byrådets partier
undtagen Enhedslisten (Bilag A).
Formålet med denne opfølgning er at sikre, at budgetaftalen implementeres som
forudsat, og at give mulighed for at igangsætte kompenserende tiltag, hvis nogle
af de vedtagne forslag ikke indfries som forventet.
Materialet indgik i budgetmappen til budgetseminaret d. 24. august 2017.

Denne opfølgning er den anden af 3. Der vil blive foretaget en lignende opfølgning
pr. 30. september 2017.
Status er opdelt i følgende 2 bilag, som er vedlagt sagen.
Bilag B "Temaer", som er de uddybende bemærkninger fra aftaleteksten.
Bilag C "Konkrete tiltag", som er en status på de konkrete forslag, som blev
godkendt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017.

Overordnet set viser status, at en del af forslagene er på vej til at blive
implementeret og andre forslag er i forberedelsesfasen, hvor udmøntningen
kommer til at ske i 2. halvår 2017. Alternativt indgår ændringer som en del af
budgetprocessen for 2018.

Processen med at udmønte budget 2017 er på mange måder godt i gang, og bilag
B og C indeholder korte kommentarer til, hvordan status er her og nu.
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I begge bilag er det angivet om projekterne er implementeret (i.), undervejs (2.)
eller ikke iværksat (3.). Der arbejdes med følgende konkretisering:
1. Implementeret (hvor tiltag er iværksat og beslutningen er gennemført, eller gennemføres
indenfor kort tid).
2. Undervejs (hvor tiltag er i gang, men kræver yderligere analyser/bearbejdning - evt. over et lidt
længere forløb, så beslutningen er endnu ikke gennemført).
3. Ikke iværksat (hvor der endnu ikke er i gangsat tiltag).

Bilag B. "Temaer" indeholder en status på følgende overordnede punkter:

Budgetaftale 2017
Gode forbindelser
Gearingspulje til konkrete samarbejder med videregående
uddannelsesinstitutioner
Styrket samarbejde mellem skole og erhvervsliv
Etablering af fælles elevråd
Central støttefunktion for trivsel
Reduktion i antallet af pædagogiske ledere
Pulje til mere pædagogisk personale målrettet indsats på dagtilbuds-området
Rullende naturvejledning
Åben anonym rådgivning på børne- og ungeområdet
Tandplejen
Bedre udnyttelse af ressourcer og færre arealer
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Flere aflastningspladser
Gældsrådgivning for sårbare borgere og familier
De brugerstyrede centre
Hovedbibliotek
Aktivitet i havnen
Kulturhusene og kulturinstitutioner
Centerdannelse i Skibby og Jægerspris
Central uddannelsespulje
Lokalt motionsløb
Det grønne område
Kollektiv trafik
Trafikhandleplan

Budgetaftale 2016
Private fællesveje og gadebelysning
Fokus på sygefravær /vikarbudgetter
Space Management
Specialundervisning- central pulje
Læringscentre i samdrift med folkebiblioteker
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Bilag C. "Konkrete tiltag" indeholder en status for de godt i o o forslag, som blev
godkendt i forbindelse med budget 2017. Forslagene indeholder samlede
budgetforbedringer for 37 mio. ler. i 2017 stigende til 83,6 mio. ler. i 2020.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
fremsendes hurtigst muligt medlemmerne.

Høringssvar Ældrerådet:
Taget til efterretning.

Økonomi
Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser.
Eventuelle økonomiske konsekvenser vedrørende 2017 indgår som en del af
budgetopfølgningen. Eventuelle konsekvenser for 2018 og frem indgår som en del
af budgetprocessen.

Indstilling
Økonomi- og Udviklingschefen fremsender sagen til orientering for
Sundhedsudvalget.

Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende:
Kristian Moberg (A)
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• Bilag B .TEMAER 2017

OQ

2016 .

• Bilag C. Opfølgning på konkrete tiltag (Kopi) (Kopi) (Kopi)
• Bilag A : Budgetaftale 2017
76 Tilsyn på Træningsenheden

Lovgrundlag
Retssikkerhedslovens jr 16 og Servicelovens jr 148a. I henhold til
Retssikkerhedslovens jr 16 og Servicelovens jr 148a er kommunalbestyrelsen
forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at
sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg
og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud.

Sagsfremstilling
I dette dagsordenspunkt forelægges resultatet af et uanmeldt helhedstilsyn på
Træningsenheden i maj 2017. Sundhedsudvalget forelægges sagen og den samlede
tilsynsrapport til drøftelse og orientering.

Baggrund
Det er lovpligtigt at føre tilsyn med de jr 83 og jr 86-ydelser, som leveres på
omsorgscentre, i døgnplejen, i træningsenheden og på rehabiliteringsafdelingen.
Der har ikke tidligere været ført tilsyn med Træningsenheden. Administrationen
har bedt BDO - som også har udført tilsyn på Rehabiliteringsafdelingen - om at
føre et uanmeldt tilsyn på Træningsenheden. BDO's tilsynskoncept kombinerer
kontrol, kvalitet og læring, som lige væsentlige aspekter.

Formålet med tilsynet er at
• kontrollere om kvaliteten af de ydelser, som borgerne modtager, er i overensstemmelse med
gældende lovgivning, Frederikssund Kommunes kvalitetsstandard og gældende procedurer og
retningslinjer
• kontrollere, om brugernes retssikkerhed er overholdt
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• belyse borgernes oplevelser af ydelserne med henblik på kvalitet og overensstemmelse med
brugerens oplevede behov
• identificere styrker og udviklingsområder i forhold til løsningen af opgaverne
• sikre og bidrage til en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten i ydelserne over for borgerne
gennem en anerkendende og konstruktiv tilgang til medarbejdere og ledelse.

BDO har på det uanmeldte helhedstilsyn på Træningsenheden i starten af maj
2017 vurderet kvaliteten af tilbuddet med afsæt i det datamateriale, som er
indsamlet under tilsynet gennem interviews, dokumentation og observationer.
Disse data vurderes i relation til lovgivningen, kommunens kvalitetsstandarder og
øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring.

Træningsenheden ligger på to matrikler i hhv. Skibby og Slangerup og beskæftiger
samlet set 22 fysioterapeuter, 8 ergoterapeuter og 2 administrative medarbejdere.

Tilsynsrapporten for Træningsenheden
BDO vurderer samlet set, at Træningsenheden er et tilbud med "meget
tilfredsstillende" forhold. Bedømmelsen "meget tilfredsstillende" opnås, når
forholdene kan karakteriseres ved at være gode og tilstrækkelige, og hvor tilsynet
har konstateret få mangler, som relativt let vil kunne afhjælpes.
Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet på meget tilfredsstillende faglig vis løbende
forsøger at udvikle og optimere driften, medarbejdertrivslen og inddragelse af
borgerne ved at organisere og strukturere arbejdsgange og inddrage
velfærdsteknologi. Tilsynet konstaterer desuden en god stemning på
genoptræningsholdene præget af forståelse og gensidig respekt.

Tilsynet giver 3 anbefalinger til den videre udvikling af Træningsenheden:
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i. At der fortsat arbejdes med at have fokus på, hvorledes der sikres og
implementeres arbejdsgange, således at kommunens kvalitetsmål efterleves på
følgende områder:
•

Genoptræning efter Sundhedslovens § 140

•

Genoptræning efter Servicelovens § 86,1

2. At der i henhold til ressourceudnyttelsen og opretholdelse af det vedtagne
serviceniveau drøftes retningslinjer og smidige arbejdsgange i forhold til
håndteringen og tilrettelæggelsen af træningen på følgende områder:
•

Genoptræning efter Sundhedsloven § 140

•

Genoptræning efter Servicelovens § 86,1

3. At det overvejes, om en indsats i forhold til at sikre bedre udnyttelse af
rammerne kunne være en mulighed for derved at:
•

Sikre ressourceudnyttelse

•

Mulighed for at arbejde med overnormering på holdene

•

Bedre forhold for borgerne

Træningsenheden har i forlængelse af tilsynet arbejdet videre med opfølgning på
BDO's anbefalinger:

Fokus på at sikre og implementere arbejdsgange, således at kvalitetsmål
efterleves
Træningsenheden har styrket fokus på at leve op til kvalitetsmålene. Enheden
ansatte den i. februar i år en ny administrativ medarbejder for puljemidler.
Medarbejderen har et vedvarende fokus på at styrke og udvikle arbejdsgangene
samt sikre, at borgerne får relevant information til tiden. Når Træningsenheden
har modtaget en genoptræningsplan fra sygehuset, får borgeren inden for 24
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timer en besked i e-boks om genoptræningsplanen samt indkaldelse til første
forundersøgelse. Hvis borgeren ikke har E-boks men skal afvente at modtage et
almindeligt brev, vil medarbejderen ringe borgeren op.

Bedre udnyttelse af rammerne
Træningsenheden har fortsat stort fokus på digital genoptræning med henblik på
at styrke kvaliteten for borgerne og udnytte ressourcerne bedst muligt. I
forlængelse af tilsynet arbejdes derudover med at samle hold og aktiviteter, så
terapeut-ressourcerne udnyttes optimalt. Senest er oprettet et skulderhold - en
aktivitet, som tidligere foregik individuelt.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
fremsendes til udvalgets medlemmer snarest muligt.

Høringssvar Ældrerådet:
Taget til efterretning.

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling
Sundhedschefen indstiller til Sundhedsudvalget, at:

1. Tilsynsrapporten tages til efterretning.
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Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende:
Kristian Moberg (A)
• Tilsynsrapport 2017 - Træninasenheden - Frederikssund kommune - Endelig
rapport
ZZ Ledelsesinformation - Social oa Sundhed

Lovgrundlag
Sundhedsloven.

Sagsfremstilling
Administrationen forelægger Sundhedsudvalget ledelsesinformation for
udviklingen på social- og sundhedsområdet til Sundhedsudvalgets orientering.
Ledelsesinformationen forelægges kvartalsvis og blev sidst præsenteret på
udvalgsmødet i juni 2017.

Sundhedsområdet
Ledelsesinformation for sundhedsområdet indeholder udvikling i forbruget af
regionale sundhedsydelser samt ledelsesinformation vedrørende
Rehabiliteringsafdelingen, Træningsenheden og som noget nyt også nøgletal fra
Tandplejen.

11, kvartal 2017 er der sket et lille fald i udgifterne til medfinansiering af
sundhedsvæsenet sammenlignet med i. kvartal de to foregående år.
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Antallet af uhensigtsmæssige genindlæggelser for i. kvartal 2017 ligger på niveau
med i. kvartal 2016. Der har været et lille fald i antallet af forebyggelige
indlæggelser, mens der omvendt ses en stigning i antallet af uhensigtsmæssige
akutte korttidsindlæggelser.

Tallene fra Rehabiliteringsafdelingen viser, at der i perioden 3. kvartal 2016 til 2.
kvartal 2017 er sket en stigning i antallet af borgere på aflastningsophold og et fald
i antallet af borgere på midlertidigt døgnophold og rehabiliteringsophold. Det
gennemsnitlige antal dage per opholdstype stiger til gengæld for alle
opholdstyper. Belægningsprocenten på rehabiliteringsafdelingen er høj og
generelt stigende. For 2016 var den 92,4 %, mens den i første halvår af 2017 har
været på 99,3 %.

Ventetiden på genoptræning er faldende og medianen var i første halvår af 2017
på 12 dage.

Tallene fra Tandplejen viser, at andelen af børn uden huller i tænderne ligger på
eller lige over gennemsnittet for Region H med hensyn til 5- og 7-årige børn,
mens den for 12- og 15-årige ligger lige under gennemsnittet. Den gennemsnitlige
ventetid på indkaldelse til regelmæssigt tandeftersyn er 5,4 måneder for
tandplejen og 2 måneder for specialtandplejen.

Sagen er sendt til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringsvar
fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Socialområdet
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Ledelsesinformationen på socialområdet viser udviklingen i antallet af borgere i de
enkelte tilbud på området samt enhedsprisen per borger (udgiften for
kommunen).

Tilbud under jr jr 103 og 104 viser tilsvarende antal borgere og enhedspris, som var
gældende ved udgangen af første kvartal.

Der har i andet kvartal været en fortsat svag stigning i antal borgere i jr 85botilbud, mens der har været et svagt fald i den gennemsnitlige enhedspris.

Midlertidige botilbud under jr 107 udviser en jævn stigning i antal borgere i både
første og andet kvartal i 2017 og ligger nu væsentligt over niveauet i 2016. Efter en
stigning i første kvartal har enhedsprisen i andet kvartal været faldende, således at
den nu er på samme niveau som i juni 2016. Længerevarende botilbud under jr 108
har i andet kvartal været stort set uændret i både antal og enhedspris.

Antallet af STU-elever har i andet kvartal fortsat den faldende tendens fra første
kvartal, og ved udgangen af juni ligger antallet væsentligt under niveauet samme
tid sidste år.

På misbrugsområdet er udgifterne fortsat højere end i 2016 og ventes i balance for
året, omend udgifter til alkoholbehandling i første halvår har været over budget.

Sagen er sendt til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.
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Høringssvar Ældrerådet:
Taget til efterretning.

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling
Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed fremsender sagen til
orientering for Sundhedsudvalget.

Beslutning
Taget til efterretning.

• Ledelsesinformation for sundhedsområdet Sept 2017
• Resumé af ledelsesinformation sundhedsområdet sept 2017
• Ledelsesinformation - Social Service - september 2017
28 Status for analyse af tandplejens organisering

Lovgrundlag
Sundhedsloven 11127-137.

Sagsfremstilling
Administrationen fremsender status på analysen af tandplejens organisering og
udvikling af forebyggelses- og sundhedstilbud til orientering i Sundhedsudvalget.
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Baggrund
I budgetforliget for 2017 blev det besluttet, at udarbejde en analyse af tandplejens
organisering og sundhedstilbud. Analysen skal munde ud i forslag til hvordan
tandplejens forebyggelses- og sundhedstilbud fremadrettet skal organiseres, så
borgerne får tilbud af høj kvalitet og tandplejen drives så omkostningseffektivt
som muligt. Der er indlagt en rammebesparelse på 400.000 ler. fra 2018.
Sundhedsudvalget godkendte kommissorium for analysen og tidsplan på møde i
januar 2017. På mødet i april 2017 blev en revideret tidsplan for analysearbejdet
forelagt.

Konsulenthuset BDO varetager den samlede analyse af tandplejen. Med
udgangspunkt i analysen udarbejdes der 2-3 modeller for klinikkernes organisering
og geografiske placering i Frederikssund Kommune. Modellerne skal beskrive
besparelsespotentialet ift. personale, administration, drift og vedligeholdelse. I
modellerne skal det samtidig vurderes, hvordan den nuværende høje kvalitet i
tandplejen fastholdes, samt inddrage muligheden for at en mobiltandklinik bliver
en del af det samlede sundhedstilbud i Tandplejen.

Analysen skal også pege på forslag til udviklingsscenarier for, hvordan tandplejens
sundhedstilbud kan udvides til bl.a. at omfatte et styrket fokus på børnesundhed,
omsorgstandplejen og specialtandplejen. Udviklingsscenarierne skal beskrive
indholdet i det udvidede sundhedstilbud herunder, hvordan tilbuddet skal
organiseres samt fordele, ulemper og evt. økonomiske gevinster.

Status for analyse af tandplejens organisering og sundhedstilbud pr. august 2017
Arbejdet med analysen har omfattet dataindsamling, analyse og kvalificering af
modeller og udviklingsscenarier gennem en tæt inddragelse af tandplejen og
relevante samarbejdsparter. Der er indsamlet et stort datamateriale gennem
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dialog med tandplejen, økonomiafdelingen m.fl., som danner grundlag for
beregning og opstilling af modeller og udviklingsscenarier. På baggrund af disse
data beregnes modellerfor organisering af tandplejen og udviklingsscenarier,
herunder anvises der veje til at indfri effektiviseringspotentialer, som er relevante
for at opnå besparelsen på 400.000 ler. fra 2018.

I arbejdet med at beskrive mulige udviklingsscenarier har der været afholdt en
række workshops med medarbejdere fra tandplejen, sundhedsplejen,
socialpsykiatrien og ældreområdet samt dialogmøder med blandt andet
ældrerådet og daginstitutions- og skolebestyrelserne. Formålet med disse har
været at afdække muligheder for udvidelsen og styrkelsen af samarbejder om
konkrete tilbud overfor målgrupperne:

• Børnesundhed og tidlig opsporing via tværfagligt samarbejde
• Omsorgstandplejens potentiale, målgruppeomfang og forebyggelse af sygdomsforløb og
indlæggelser
• Socialtandplejen overfor socialt udsatte unge og familier i kommunen

Status for arbejdet med at udvikle modeller for organiseringen af tandplejen og
udviklingsscenarier er, at BDO afleverer en endelig afrapportering medio
september 2017, som godkendes på et styregruppemøde. Det forventes, at
analysen peger på to modeller for organisering af tandplejen til politisk
behandling.

Den videre proces
I september 2017 vil den samlede analyse blive præsenteret og drøftet i Tandpleje
herunder i lokal-med. På Sundhedsudvalgets møde i oktober tilrettelægges en
temadrøftelse, hvor analysens anbefalinger til modeller for fremtidig organisering
af tandplejen og udviklingsscenarierne præsenteres. Sundhedsudvalget drøfter og
giver input til den videre proces for arbejdet med analysen.
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Sagen er sendt til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringsvar
fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Ældrerådet:
Taget til efterretning.

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling
Sundhedschefen indstiller til Sundhedsudvalget, at:

1. Status for analyse af tandplejens organisering og udviklingen af forebyggelses- og
sundhedstilbud tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.

2SL

Sundhedsstyrelsens alkoholkampaane 2017

Lovgrundlag
Sundhedsloven jr 119.

Sagsfremstilling
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I dette dagsordenspunkt forelægges Sundhedsudvalget en orientering om
Sundhedsstyrelsens årlige Uge 40 alkoholkampagne og den lokale indsats i
Frederikssund Kommune.

Baggrund
Sundhedsudvalget besluttede i januar 2017 at Årsplan 2017, som indeholder
indsatser der udmønter sundhedspolitikken, har to prioriterede temaer - alkohol
og rygning. I sundhedspolitikken er målet er at andelen af voksne, som drikker
over Sundhedsstyrelsens anbefalinger for alkohol reduceres, og at alkoholkulturen
blandt unge ændres, så rusdrikkeri reduceres og alkoholdebuten udskydes.
Sundhedsudvalget vil på det kommende møde i oktober blive præsenteret for
resultaterne afen kortlægning af kommunens indsatser på alkoholområdet, samt
anbefalinger til, hvordan kommunens målsætninger på alkoholområdet kan
opnås.

Sundhedsstyrelsen gennemfører hvert år en alkoholkampagne i uge 40 - 43. 1år
har kampagnen fokus på unge ml. 16 - 20 år, og understøtter dermed
sundhedspolitikkens målsætning om at ændre alkoholkulturen blandt unge.
Kampagnen hedder "meget mere med".

Sagsfremstilling
Formålet med alkoholkampagnen er at give de unge et informeret grundlag for at
træffe beslutninger om egen alkoholadfærd. Kampagnen sigter på at fremme
normer og adfærd, der kan understøtte en ændring af alkoholkulturen og -vaner
blandt unge.
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I forbindelse med kampagnen vil administrationen understøtte den nationale
mediekampagne lokalt i Frederikssund. Blandt andet ved at hænge plakater op
strategisk udvalgte steder samt formidle relevant materiale på kommunens egne
elektroniske kanaler. Da målgruppen omfatter unge, vil en stor del af
kampagnematerialet være beregnet til brug på sociale medier.

Fakta
• 56 % af de unge i Frederikssund Gymnasium angiverat drikke alkohol 2-4 gange om måneden
• 28 % angiver de har drukket 5 eller flere genstande ved samme lejlighed 3-5 gange inden for de
sidste 30 dage. 42 % angiver de har drukket 5 eller flere genstande ved samme lejlighed 1-2
gange inden for de sidste 30 dage
• Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man holder sig under 5 genstande afgangen
• 53 % af danskerne synes, det er et godt forslag at "indføre lov om, at unge skal være 18 år, før
de kan købe alkohol på ungdomsuddannelserne, foreksempel når der er fredagsbar"
• Der findes ikke lovgivning som specifikt regulerer udskænkning af alkohol på
uddannelsesinstitutioner. Lovgivningen på området forholder sig fortrinsvis til aldersgrænser for
udskænkning og salg af alkohol.

Kilde: Ungeprofilundersøgelsen for Frederikssund Gymnasium, 2016;
Sundhedsstyrelsen; Mellem bajere og brokoli af mandag morgen og
www.retsinformation.dk

Da det forventes, at målgruppen også i de kommende år vil være unge, vil
administrationen allerede nu afsøge mulighederne for en tættere dialog med de
lokale ungdoms- og erhvervsuddannelser (Campus) med henblik på et mere
strategisk samarbejde. Tanken er at tilrettelægge en mere synlig og
sammenhængende lokal indsats rettet mod målgruppen i forbindelse med
alkoholkampagnen i 2018. En sådan indsats vil erfaringsmæssigt kræve en lidt
længere planlægning i dialog med de relevante aktører end det er muligt i år.

Sundhedsstyrelsen kører også en landsdækkende forebyggelseskampagne
målrettet rygning blandt børn og unge i slutningen af 2017. Kommunerne har
mulighed for at planlægge en række lokale aktiviteter i forbindelse med den
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landsdækkende kampagne. Administrationen vil vurdere hvordan vi bedst kan
understøtte denne kampagne, da rygning er prioriteret tema i udmøntningen af
sundhedspolitikken i 2017. Sundhedsudvalget vil blive forelagt en orientering om
kampagnen i efteråret 2017.

Sagen er sendt til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringsvar
fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Ældrerådet:
Taget til efterretning.

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling
Sundhedschefen indstiller til Sundhedsudvalget, at:

1. Sagen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
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• Orientering om alkoholkampaanen 2017 ( 2)
80 Fælles om fritiden

Sagsfremstilling
Indgåelse af samarbejde med SUMH (Sammenslutningen af Unge Med Handicap).

Kultur, Idræt og Frivillighed er i juni 2017 indgået i et samarbejde med SUMH.

Målet er at inkludere børn og unge med særlige behov i fritidslivet. SUMH har i
perioden 2016-2018 fået satspuljemidler til at samarbejde med udvalgte
kommuner om dette formål.

Lørdag den 23. september 2017 afholdes en kick-off hvor alle interessenter
inviteres.

Hovedpunkter i samarbejdet med SUMH:
• Projektet løber til udgangen af 2018.
• SUMH er Projektejer - det overordnede projekt er finansieret af SATS-midler.
• Frederikssund Kommune modtager kr. 30.000 for at stille tovholdere (Lise Hjortshøj / Jonas Hviid) til
rådighed.
• Der er ingen direkte medfinansiering fra Frederikssund Kommune.
• Vi har et forløb i gang i Græse gymnastik med specialskolerne - finansieret af ”åben skole”
• Der er pt. 6 kommuner udover Frederikssund Kommune med i projektet (Furesø, Høje Taastrup,
Rudersdal, Gentofte, Fredensborg og Slagelse).

Overordnet om projektet
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Fælles om Fritiden er et partnerskabsprojekt mellem Sammenslutningen af Unge
Med Flandicap (SUMFI) og i o samarbejdskommuner. Projektet er støttet af SATSPuljen og varer 3 år fra 2016-2018. Samarbejdet med kommunerne kører ad to
omgange å halvandet år med 5 kommuner i hver omgang.

Fælles om Fritiden har til formål at styrke inklusion af børn med handicap,
diagnoser og kroniske sygdomme i fritidsfællesskaber. Projektet arbejder med
muligheder og barrierer for en aktiv fritid hos både børn med og uden handicap,
foreninger og forældre til børn med handicap. Det sker gennem fire indsatser, som
alle foregår lokalt i de enkelte samarbejdskommuner:
• Etablering af frivillig fritidsguidning med henblik på at guide børn med handicap, diagnoser og
kroniske sygdomme til en fritidsaktivitet.
• Forældreforum med henblik på at skabe netværk blandt forældre til børn med handicap, diagnoser
og kroniske sygdomme, og klæde dem på til at understøtte deres børns inklusion i fritidsaktiviteter.
• Foreningssupervision med henblik på at klæde foreninger på til at styrke inklusionen af børn med
handicap, diagnoser og kroniske sygdomme i deres fritidstilbud.
• Inklusionslege for foreningernes børn med henblik på at skabe interesse og forståelse for
forskellighed og mangfoldighed i foreningsfællesskaberne.

Fælles om Fritiden arbejder målrettet på, at projektets indsatser forankres lokalt,
så foreninger, forældre og børn oplever stærke og inkluderende fritidsfællesskaber
der, hvor de bor.

Sammenslutningen af Unge Med Flandicap er en paraplyorganisation for alle unge
med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme. SUMFI arbejder med projekter,
der styrker børn og unge med handicaps deltagelse i samfundet. SUMFI har
målrettet arbejdet med fritidsliv og frivillighed siden 2012.

Mere info om projektet kan findes her; http://fællesomfritiden.dl</

Side 38

Sagen er sendt til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringsvar
fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Ældrerådet:
Taget til efterretning.

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling
Kultur- og fritidschefen fremsender sagen til orientering for Sundhedsudvalget.

Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende:
Kirsten Weiland (A)
• Invitation kick off Fælles om fritiden
• Samarbejdsaftale Inkluderende Fritidsfællesskaber FREDERIKSSUND.doc
81 Udbudssaa - Lukket punkt
Offentlig beslutning
Anbefales, idet udvalget ønsker tildelingskriteriet "laveste pris" suppleret med andre tildelingskriterier,
f.eks. udbuddet af varer inden for samme varegruppe og Co2-udledning.

Side 39

Fraværende:
Kirsten Weiland (A)

