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FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Velfærdsudvalget 2015 -

------—

2017S møde den 12. maj 2016
Albatrosstuen, Aalborghallen kl. 17.00

Referat

3a Godkendelse af dagsorden

Beslutning
Godkendt.
Afbud fra Kasper Andersen (O). Som stedfortræder deltog Inge Messerschmidt
(O ).

ao

Meddelelser

Sagsfremstilling
• Forslag til temaer til dialogmødet med de brugerstyrede centre i juni
præsenteres på mødet.
• Selvtræningen udfaset.
• Nordhøj status.
• Fællesmøde mellem Sundhedsudvalget og Velfærdsudvalget den 17. maj 2016.
• Attendo.
• Møde FOA.
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Høringssvar Ældrerådet:
På dagens møde i ældrerådet drøftede man henvendelse fra en borger omkring
hans nedlagte mulighed forselvtræning plejehjemmet Nordhøj pr i. maj d.å.
Ældrerådet har tidligere i forbindelse med behandlingen af kvalitetsstandarderne
anbefalet, at man ikke nedlagde denne mulighed, men at den blev udbygget som
en funktion for at holde ældre i form til at klare sig selv længst muligt.
Vi har ingen forståelse for denne beslutning og anbefaler, at selvtræning oprettes
igen ved første lejlighed.
Hvis man bestemmer sig for at fastholde beslutningen af hensyn erhvervslivet, så
må Ældrerådet anbefale, at de frivillige centre i kommunen ALLE får samme
standard som tilfældet er på Lundebjeggaard.
Hvor der forefindes dejlige træningsfaciliteter.
Det er dyrt at komme til Frederikssund fra omegnen, hvorfor det er nødvendigt, at
træningsmulighederne er de samme over hele kommunen.
Høringssvar Handicaprådet:
Ang. bilag 2 vedr. brev ang. træning.
Handicaprådet beklager meget, at vi ikke har været opmærksomme på, at
selvtræningen helt skulle ud af kommunens regi, det havde vi misforstået. Det
koster jo ikke kommunen noget, da det er i personalets frokostpause der bliver
trænet. Jo lidt slid.
Handicaprådet undrer sig over, at der bliver sendt et brev til de handicappede om,
at de ikke kan selvtræne mere og at sidste dag de kan træne, er 4 dage senere.
Virkelig kort frist.
Vi i Handicaprådet har læst brevet fra kommunen.
Vi undrer os over, at ved sidste træning, havde alle ikke modtaget brevet, kun dem
der er på e-boks, ligeledes undrer vi os over, at der er et link til fritidsaktiviteter i
kommunen, square dance osv., der er jo bare lige det problem, at handicappede
ikke altid kan bruge almindeligt træningsudstyr, men kan have brug for eks en
manopæd cykel eller andre træningsredskaber.
Vi i handicaprådet, bifalder jo meget, at de handicappede selvtræner og dermed
sparer kommunens fysioterapeuter, nu risikere vi, at de Handicappede selvtræners
funktionsniveau falder og efter en tid, skal de højst sandsynligt visiteres ind til et
genoptræningsforløb. Et forløb der koster penge og højst sandsynligt ikke formår
at få de Handicappedes funktionsniveau op på samme niveau som før, da de
selvtrænede.
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Er der ikke andre muligheder for selvtræning i kommunen? Står der ikke
træningsudstyr som ikke bliver brugt, andre steder i kommunen?
Ang. bilag 3. vedr. opfølgende brev.
Det vil jo glæde Handicaprådet, hvis Træningsenhedens chef, finder andre
muligheder for de selvtrænende borgere.

Beslutning
Taget til efterretning.

• Årshiul Velfærdsudvalaet 2016 Bilaa til Velfærdsudvalaets møde 12. mai 2016
• Opfølgende brev til borgerne vedrørende selvtrænina
41 Statistik fra Ankestyrelsen 201 g

Lovgrundlag
Serviceloven, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet
almindelig og almindelig førtidspension m.v.
Sagsfremstilling
Ankestyrelsen udarbejder årligt statistik over klager til Ankestyrelsen over
kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Velfærdsudvalget
orienteres hermed om Ankestyrelsens opgørelse for 2015.
Opgørelsen viser, at Ankestyrelsen i 2015 har modtaget 14 klager over
Frederikssund Kommune inden for lov om social pension og lov om højeste,
mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. samt 64 klager
inden for serviceloven, jævnfør tabel i. Derudover har Ankestyrelsen modtaget 10
klager på øvrige områder, som omfatter børnetilskud, børnefamilieydelse,
inddrivelse, boligstøtte, almene boliger og repatriering. Antallet af klager ligger
lavere end i 2014 på servicelovens område, og på samme niveau som i 2014 på de
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øvrige lovområder. Ankestyrelsen har i samme periode truffet i alt 96 afgørelser
inden for de tre lovområder.
Tabel i: Tilgang af sager samt afgørelser, Frederikssund Kommune, 2014 og 2015
2014

2015

14
32

14
13

84

54

107

71

Pensionsloven
Tilgang af sager
Afgørelser

Serviceloven
Tilgang af sager
Afgørelser

Øvrige
Tilgang af sager
Afgørelser

12

10

8

12

Ankestyrelsens afgørelser er opdelt i fire kategorier:
Afvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Ankestyrelsen kan afvise at
behandle en klage, hvis der er klaget for sent, eller Ankestyrelsen ikke er den
rigtige at klage til. Det kan også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive
klagen, eller klagen afanden grund bortfalder.
Hjemvist: Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og
træffe afgørelse en gang til. Det kan være fordi, Ankestyrelsen mener, at der tale
om alvorlige sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i
klagesagsbehandlingen. Det kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er
behov for nye oplysninger, som kommunen skal tage med i en afgørelse.
Ændring: Ankestyrelsen har ændret kommunens afgørelse.
Stadfæstet: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.
Ankestyrelsen har opgjort omgørelsesprocenten inden for hvert lovområde.
Omgørelsesprocenten er den andel af sagerne, som enten ændres eller hjemvises
ud afalle sager, ekskl. de afviste sager. Omgørelsesprocenten er for Frederikssund
Kommune 8 % inden for pensionslovene og 32 % inden for serviceloven samt 25 %
for øvrige områder. Omgørelsesprocenten ligger på niveau med 2014 og med
landsgennemsnittet, jævnfør tabel 2.
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Tabel 2: Omgørelsesprocent, Frederikssund Kommune og hele landet, 2014 og
2015
2014

Om gørelsesprocen t
Pensionsloven
Serviceloven
Øvrige

Frederikssund

2015

Hele landet

7
34
25

Frederikssund
6
34
25

Hele landet

e
32
25

9
33
24

Sagen er sendt i høring i Handicapråd og Ældrerådet. Evt. høringssvar fremsendes
hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.
Høringssvar Ældrerådet:
Taget til efterretning.
Høringssvar Handicaprådet:
Vedr. statistik for klager til ankestyrelsen, så ønsker Handicaprådet at henlede
politikernes opmærksomhed på at uagtet at kommunen procentvis ligger meget
gennemsnitligt i omgørelsessager, så bør selv en enkeltsag medføre et rationale i
forvaltningen med henblik på at undgå fejl og svigt ift. udsatte borgere i fremtiden
- Det være sig såvel mange mindre formelle sagbehandlingssfejl, såvel som
enkelte alvorlige svigt.
Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen.
Indstilling
Socialchefen fremsender sagen til orientering for Velfærdsudvalget.
Beslutning
Taget til efterretning.
• Ankestatistik 201^ - Frederikssund Kommune
42 Ledelsesinformation Ældre oa Sundhed

Lovgrundlag
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Lov om Social Service.
Sundhedsloven.
Sagsfremstilling
Ledelsesinformationen for Ældre- og Sundhedsområdet for perioden frem til
marts 2016 forelægges til udvalgets orientering.
Data i ledelsesinformationen fordeler sig på følgende hovedområder:
• Befolkningsprognose.
• Visitationsområdet.
• Plejeboligområdet.
• Træningsområdet.
• Data fra Region Hovedstaden.
Af væsentlige udviklingstendenser på området kan nævnes følgende:
Tallene for visitationsområdet viser, at det samlede antal borgere der er visiteret
til praktisk hjælp og personlig pleje har været relativt stabilt i perioden fra januar
2012 til marts 2016. Dog har der i perioden været en mindre faldende tendens i
antallet af borgere visiteret til praktisk hjælp og en mindre stigende tendens i
antallet af borgere visiteret til personlig hjælp.
Antallet af borgere, der modtager sygepleje, er steget markant siden februar.
Dette skyldes en ændring i registreringspraksis, hvor borgere der kun modtager
inkontinensbevillinger nu også indgår i datamaterialet. En stigning på ca. 70
borgere. Stigningen har dermed ikke stor betydning på den visiterede tid. Samtidig
viser data, at antallet af borgere med personlig pleje er steget i perioden fra januar
2012 til marts 2016 - mens antallet af borgere med praktisk hjælp er faldet.
Derudover viser data, at visiteret tid til sygepleje er steget væsentligt i perioden
fra marts 2014 til marts 2015. Udviklingen falder igen fra januar til marts 2016.
Stigningen omhandlede hovedsageligt de delegerede sygeplejeydelser, der leveres
af social- og sundhedsassistenterne i døgnplejen. Efter en revisitering afalle
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borgere med delegerede sygeplejeydelser er antallet nu faldet til samme niveau
som i november 2014.
For kommunens plejeboliger viser ledelsesinformationen, at antallet af
kommunens egne borgere på venteliste har ligget på et stabilt niveau på mellem
30 og 40 borgere siden januar 2014.
Samtidig er antallet af udenbys borgere på venteliste til en plejebolig i
Frederikssund steget markant fra 6 til 15 borgere siden januar 2012.
På træningsområdet viser ledelsesinformationen, at antallet af borgere der
modtager genoptræning efter servicelovens jr 86 stk. 1 er steget fra 142 til 166
borgere i perioden fra januar 2015 til marts 2016. Årsagen til stigningen skyldes i
høj grad, at der i regi af forløbsprogrammerne er oprettet KOL-forløb og
kræftrehabilitering i september og oktober 2015. Antallet af borgere der modtager
vedligeholdende træning efter servicelovens

s 86 stk. 2 er faldet markant i

slutningen af 2014 og er herefter stagneret i 2015. Tendensen i de første 3
måneder af 2016 er faldende.
Endelig viser data fra Region Flovedstaden, at antallet af ventedage for
kommunens færdigbehandlede borgere er faldet. I 2013 betalte Frederikssund
Kommune for 84 ventedage pr. måned mens det i 2015 er faldet til 36 ventedage
pr. måned. I de første 3 måneder af 2016 er tendensen fortsat faldende til i alt 27
dage i gennemsnit pr. måned.
Sagen er sendt i høring i Flandicapråd og Ældrerådet. Evt. høringssvar fremsendes
hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.
Fløringssvar Ældrerådet:
Taget til efterretning.

Økonomi
Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.
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Indstilling
Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed fremsender sagen til
orientering for Velfærdsudvalget.
Beslutning
Taget til efterretning. Ønske om at få tyngden i sygeplejeydelser fremadrettet.
• LIS - til Velfærdsudvalaet (april 20161(1404161026)
43 Opfølgning på budaetaftale 2016

Sagsfremstilling
Budgettet for 2016 blev vedtaget på baggrund af en bred aftale mellem alle
byrådets partier excl. Enhedslisten (Bilag A).
Der er udarbejdet en status for implementeringen af budgetaftalen. Formålet med
opfølgningen 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.
Denne opfølgning er den første af 3. Der vil blive foretaget en lignende opfølgning
pr. 30. juni samt 30. september.
Status er opdelt i 2 bilag, som er vedlagt sagen. I bilagene er det angivet om
projekterne er implementeret (1.), undervejs (2.) eller ikke iværksat (3.).
Overordnet set viser status, at samtlige projekter er implementeret eller
undervejs.
Status giver ikke anledning til yderligere bemærkninger i forhold til opfyldelse af
budgetaftalen.
Aftalen indeholdt 56 konkrete tilpasninger af det kommunale serviceniveau, samt
en række temaer som ønskes fremmet i budgetperioden.
Bilag B. "Temaer", som er de uddybende bemærkninger fra aftaleteksten, rummer
følgende overordnede punkter:
• Idrætsvision
• Nyt hovedbibliotek og boliger på Fiomagrunden
• Kommunale krav i forbindelse med markedsprøvning
• Ældreområdet - analyse demografi
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• Ældreområdet - analyse brugerstyrede centre
• Videreuddannelse af sundheds- og plejepersonale
• Bedre vilkår for jobskabelse - potentialer og rammer for detailhandel
• Styrket virksomhedsrettet indsats - Partnerskabsaftale
• Private fællesveje og gadebelysning
• Bedre vilkår for jobskabelse - pulje til medfinansiering
• Klima og miljø - Reduktion i CO2
• Klima og miljø - fossile brændstoffer mindskes
• Kollektivtrafik
• Space Management
• Styrket virksomhedsrettet indsats - Virksomhedsrettede placeringer
• Fokus på sygefravær
• Indkøb og konkurrence
• Aktivitet og byliv i havnen
Bilag C. "Konkrete tiltag", som indeholder en status på de 56 forslag, som blev
godkendt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016. Forslagene indeholder
samlede budgetforbedringer for i alt 55 mio. ler.
Samtlige tiltag forudsættes implementeret indenfor den økonomiske ramme, der
er besluttet.
Sagen er sendt i høring i Handicapråd og Ældrerådet. Evt. høringssvar fremsendes
hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.
Høringssvar Ældrerådet:
Taget til efterretning.

Økonomi
Første status viser, at alle tiltag fra budgetaftalen 2016 forventes implementeret
som forudsat. Der er ikke behov for afledte tillægsbevillinger.
Indstilling
Økonomi- og udviklingschefen fremsender opfølgning på budgetaftale 2016 til
orientering for udvalget.
Beslutning

Taget til efterretning.
• Bilag A. Budaetaftale 2016
• Bilag B. Temaer
• Bilag C. Konkrete tiltag
aa

Implement analyse - Ældre og Sundhed 2016

Lovgrundlag
Lov om social service.
Sagsfremstilling
I forbindelse med budget 2016-2019 blev det besluttet, at et eksternt
konsulentfirma skulle analysere ældre- og sundhedsområdet, med henblik på at
sikre effektiviseringer fra 2017.
I forbindelse med beslutningen blev der indarbejdet følgende budgetkrav til
Ældre- og Sundhed:
• Reduktion i budgettet på 2,457 mio. ler. fra 2017.
• Reduktion på plejeboligområdet med 1,5 mio. ler. i 2017 og 3 mio. ler. fra 2018.
På den baggrund valgte administrationen at indgå et samarbejde med
konsulentfirmaet Implement Consulting Group.
Implement har i samarbejde med administrationen gennemført en række
aktiviteter, der danner grundlag for Implements analyse af området. Følgende
aktiviteter er gennemført:
• Der er foretaget en benchmarkanalyse af aktivitets- og økonomidata på
området.
• Der er afholdt fem workshops, hvor ledere og medarbejdere har været
inddraget i forhold til at pege på potentialer vedrørende processer, samarbejd
og organisering på området.
• Der er foretaget to brugertidsmålinger: en måling i døgnplejen og en på
plejecentrene.
• Der er foretaget interview med en række af kommunens områdeledere.
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Udvalget orienteres om de foreløbige resultater på udvalgets møde i maj. På
udvalgets møde i juni præsenteres udvalget for de konkrete forslag.
Der udleveres materiale fra Implement på udvalgets møde.
Sagen er sendt i høring i Handicapråd og Ældrerådet. Evt. høringssvar fremsendes
hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.
Høringssvar Ældrerådet:
Taget til efterretning.

Økonomi
Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.
Indstilling
Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed fremsender sagen til
orientering for Velfærdsudvalget.
Beslutning
Taget til efterretning.
45 Budget 2017 - status på budgetarbejdet

Sagsfremstilling
Arbejdet med at finde forslag til effektivisering i forbindelse med budget 20172020 kvalificeres og udvikles løbende.
På mødet gives en status for de forslag, der arbejdes med.
På møderne i juni og august præsenteres alle forslag i et samlet handlingskatalog
som oplæg til budget 2017.
Sagen er sendt i høring i Handicapråd og Ældrerådet. Evt. høringssvar fremsendes
hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.
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Høringssvar Ældrerådet:
Taget til efterretning.

Økonomi
Sagen har vidtgående konsekvenser, idet rammerne for budgetlægningen 20172020 fastlægges.

Indstilling
Direktionen fremsender sagen til orientering i udvalget.
Beslutning
Blev drøftet.
a6

Budgetopfølgning pr. n. marts - Velfærdsudvalaet

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse

s 40.

Sagsfremstilling
Fagområderne har i samarbejde med Økonomi foretaget budgetopfølgning pr. 31.
marts 2016 for Velfærdsudvalgets samlede drifts- og anlægsområde.
Budgetopfølgningen har på driftsområdet givet anledning til, at der søges en
egentlig tillægsbevilling på 4,3 mio. ler. i 2016 og en omplacering til øvrige udvalg
på -0,258 mio. ler. for 2016 og frem.
Det forventede merforbrug på 4,3 mio. ler. skyldes kommunens forventninger til
køb/salg af kommunale plejeboliger. Det reviderede skøn indeholder en
forventning om at der i 2016 købes 28 pladser i andre kommuner, samt sælges 32
af vores egne pladser til andre kommuner, svarende til niveauet i 2015.
Virkningerne for overslagsårene 2017 - 2020 vil blive nærmere belyst i det videre
arbejde med budget 2017.
Antallet af flygtninge som Frederikssund kommune skal modtage er steget fra 130
personer sidste år til 176 personer i år. Det betyder at udgifter til midlertidig
indkvartering af flygtninge forventes at stige. Der er allerede vedtaget

Side 13

omkostningsreducerede foranstaltninger (Nordhøj 2 - Byrådsbehandlet den 24.
februar 2016 - sag nr. 22) samt forslag under politisk behandling (Industrivej i
Slangerup - Behandlet i Velfærdsudvalget den 4. april 2016 - sag nr. 38). Endvidere
har resultatet af topartsaftalen ligeledes en omkostningsreducerende effekt idet
staten i perioden 2016-2017 yder refusion af driftsudgifter til midlertidig
indkvartering på maksimalt 2.000 ler. pr. borger pr. måned. Der er dog stadigvæk
stor usikkerhed omkring prognosticeringen af udgiftsniveauet og budgettet
justeres til samme niveau som regnskab 2015. Dette kræver en tillægsbevilling på
i,4 mio. ler. som finansieres indenfor budgetrammen ved en tilsvarende reduktion
af budgettet til førtidspensionister. Budgettet til midlertidig indkvartering følges
tæt.
Omplaceringer på 0,258 mio. ler. er fordelt på:
• Ændret ledelsesstruktur samt omorganisering på Træningsenheden, har
medført at området skal korrigeres med henholdsvis 0,670 mio. ler. og -0,421
mio. ler. netto 0,249 mio. ler. Midler der midlertidigt var placeret under
Velfærdsudvalget korrigeres hermed med en modpost under Sundhedsudvalget.
• Ændret indkøbsaftale vedrørende kopi og print medfører en korrektion på
3.000 ler. Beløbet modsvares afen korrektion under Økonomiudvalget.
• Ændret indkøbsaftale Vedrørende stomi medfører en korrektion på -459.000
ler. under hjælpemidler.
• Ændret leverandøraftale vedrørende indkøb til borgere i eget hjem har medført
en korrektion på -160.000 ler. Beløbet modsvares afen korrektion under
Økonomiudvalget.
• Opgaven omkring serviceaftaler vedrørende Tunstall (kaldeanlæg) på
plejecentrene Nordhøj og De Tre Ege flyttes til de enkelte plejecentre hvilket
medfører en korrektion i budgettet på 112.000 ler.. Beløbet modsvares afen
modpost på Servicekorpset under Teknisk udvalg.
• Udmøntning af lønbesparelse som følge af ændrede arbejdstider for
administrativt personale (forslag nr. 025 i budgetaftalen for 2016) medfører en
korrektion på -3.000 ler.
Budgetopfølgningen har på anlægsområdet ikke givet anledning til
bemærkninger pr. 31. marts 2016.
Sagen er sendt i høring i Handicapråd og Ældrerådet. Evt. høringssvar fremsendes
hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.
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Høringssvar Ældrerådet:
Taget til efterretning.

Økonomi
Drift
Den egentlige tillægsbevilling udgør i alt 43 mio. ler. (merudgift), hvoraf 5,7 mio. ler.
er serviceudgifter, hvor kommunen er underlagt overholdelse af
servicedriftsrammen. Merudgifter i 2016 bør således tilsvares af kompenserende
mindre udgifter på øvrige områder. Alternativt finansieres ved tilsvarende
nedskrivning af implementeringspulje på 15 mio. ler. i oprindeligt budget 2016, som
er budgetlagt under Økonomiudvalget.
Overførselsudgifter reduceres med -1,4 mio. ler.
Omplacering til andre udvalg udgør i alt -0,258 mio. ler. for 2016 og frem.

Indstilling
Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Velfærdsudvalget
over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Tillægsbevilling på i alt 4,3 mio. ler. i 2016 vedrørende driftsudgifter
godkendes.
2. Omplacering til øvrige udvalg på i alt -0,258 mio. ler. i 2016 og frem
vedrørende driftsudgifter godkendes.

Beslutning
Anbefales.
» Noter til budgetopfølgning 21.02.16 - Velfærdsudvaloet
• 2016 Budgetopfølgning - Velfærdsudvaloet - Forbruosrapport
47 Forslag om etablering af midlertidige boliger til flygtninge på Industrivej i
Slangerup
Lovgrundlag
Planlovens jr su og integrationsloven.
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Sagsfremstilling
Frederikssund Kommune har fået en henvendelse fra en privat person, der tilbyder
at etablere midlertidige indkvarteringsmuligheder for flygtninge på Industrivej i
Slangerup.
Frederikssund Kommune forventer at modtage 176 flygtninge i år. Det øgede antal
flygtninge medfører betydelige udfordringer med at skaffe tilstrækkelig med
varige boliger og midlertidige indkvarteringsmuligheder. Analysen viser et behov
på 115 midlertidige boliger i 2016.
Aktuelt er 55 flygtninge midlertidigt indkvarteret, 13 i Regnbuen og 38 på kroer og
hoteller rundt i kommunen, og 4 er privat indkvarteret.
På den baggrund foreslås det, at der indgås en 3-årig lejeaftale om leje af værelser
på Industrivej i Slangerup.
Dette under forudsætning af, at der gives dispensation ifølge planlovens

s 5U, der

eksplicit giver kommunen mulighed for at etablere midlertidige flygtningeboliger,
hvor det ikke er i overensstemmelse med planloven, og det i andre
sammenhænge kan være lokalplanpligtig. Sagen forelægges Teknisk Udvalg i april
2016 med henblik på iværksættelse afen nabohøring.
For de 10 af boligerne, er der tale om enkeltværelser med to køkkener, et
opholdsrum, tre toiletter og tre baderum. Fluslejen udgør ler. 1.500 ler. pr. måned
pr. værelse eksklusiv forbrug. Forbruget anslås til at være max 500 ler. pr. værelse
pr. måned. Der vil være egenbetaling for de boligplacerede på 2.122 ler. pr. måned.
Det betyder, at etablering vil være udgiftsneutral for kommunen. For de
resterende 24 boliger er huslejeniveauet endnu ikke beregnet, men da boligerne
vil være på 15 012 forventes huslejeniveauet at være højere.
Til sammenligning koster 10 midlertidige indkvarteringer på hotel eller kro ca. 1,7
mio. ler. om året, når egenbetalingen er fratrukket.
Boligerne vil kunne tages i brug i juni 2016, såfremt der gives en dispensation.
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Såfremt Velfærdsudvalget kan anbefale brug af midlertidige boliger vil Teknisk
Udvalg iværksætte en nabohøring umiddelbart efter Velfærdsudvalgets møde.
Sagen vil blive genoptage i begge udvalg efter nabohøringen, og Velfærdsudvalget
vil blive forelagt udkast til lejekontrakt på udvalgets møde i maj 2016.
Der vil op til etableringen af de midlertidige boliger på Industrivej blive
gennemført informationsmøde m.m. med naboerne i området, og der vil ved
etableringen blive gennemført "Møde din nye nabo" arrangement i lokalområdet.
Sagen er sendt i høring i Handicapråd og Ældrerådet. Evt. høringssvar fremsendes
hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.
Handicaprådet har intet at bemærke.
Supplerende sagsfremstilling til Velfærdsudvalgets møde 10. maj 2016:
Høringssvarene fra naboorienteringen vedlægges sagen.
I forlængelse af udvalgets beslutning 7. april 2016 forhandles der pt. om indgåelse
afen 3-årig lejeaftale, men en aftale foreligger endnu ikke. Det må påregnes, at
huslejen bliver højere (700 - 750 ler. pr. værelse pr. måned) end hidtil antaget som
følge afen væsentlig stigning i forsikringsudgifterne begrundet i den ændrede
anvendelse af bygningen. Uanset dette, vil der fortsat være tale om
indkvarteringsmuligheder, der stort set er udgiftsneutrale for kommunen, da de
indkvarteredes egenbetaling dækker hovedparten af udgifterne, og staten i år
2016 og i år 2017 dækker 50 % af kommunens udgifter indenfor en maksramme på
2.000 ler. pr. måned pr. værelse.
Sagen er sendt i høring i Handicapråd og Ældrerådet. Evt. høringssvar fremsendes
hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.
Høringssvar Ældrerådet:
Taget til efterretning.
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Økonomi
Det er afklaret, at der ikke påhviler kommunen en deponeringsforpligtelse ved
indgåelse af lejeaftalen.
Indstilling
Indstilling til Velfærdsudvalget 7. april 2016:
Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Velfærdsudvalget
over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Der indgås lejeaftale på 10 boliger med henblik på, at sagen sendes i
naboorientering.
2. Sagen genoptages efter nabohøringen på Velfærdsudvalgets møde i maj
2016.

Indstilling til Teknisk Udvalg 4. maj 2016:
Fagchefen for By og Landskab indstiller til Teknisk Udvalg, at:
i. Anvende Planlovens jr 5U og meddele dispensation fra jr 3, i lokalplan nr. 6i
"for et erhvervsområde vest for Industrivej i Slangerup" således, at
ejendommen kan anvendes som midlertidigt opholdssted for flygtninge som
ansøgt.
Dispensationen gøres tidsbegrænset for en periode på 5 år.

Indstilling til Velfærdsudvalget 12. maj 2016:
Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Velfærdsudvalget
over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at
i. Forvaltningen bemyndiges til at indgå en 3-årig lejeaftale om 266 012 med
henblik på etablering af 10 midlertidige boliger på Industrivej.

Historik
Beslutning fra Velfærdsudvalget, 7. april 2016:
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Udvalget anbefaler at kommunen indgår tre-årig lejeaftale om 266 m2 med
henblik på etablering af 10 midlertidige boliger på Industrivej. Sagen genoptages
på udvalgets møde i maj.
Beslutning fra Teknisk Udvalg, 4. maj 2016:
For fagchefens indstilling stemte Tina Tving Stauning (A), Jens Ross Andersen (V),
Kristian Moberg (V), Ole Søbæk (C) og Jørgen Bech (V).
Imod stemte Pelle Andersen-Harild (0 ) og Carsten Cederholm (A) med den
begrundelse, at 5U ikke bør anvendes til dispensation i erhvervsområder.
Tiltrådt.

Beslutning
Anbefales.
• Industrivej 2 - hørrinassvar - samlet
• Bilag - kommenterede høringssvar
48 Værdiohedspulien 2016 - udmøntning af midlerne

Lovgrundlag
Lov om social service jr 8ia.
Sagsfremstilling
På byrådsmødet den 20. april, blev Frederikssund Kommunes Værdighedspolitik
for 2016-2017 vedtaget. Med udgangspunkt i Værdighedspolitikken, forelægges
forslag til udmøntning af midlerne for 2016.
Værdighedspolitik
Med finansloven for 2016 er der afsat 1 mia. ler. årligt fra 2016 og frem til at
understøtte udbredelsen og implementeringen afen værdighedspolitik i
kommunerne. Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2016. En
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forudsætning for at midlerne kan udbetales er, at kommunen udarbejder en
værdighedspolitik, som skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Udmøntning 2016
De foreslåede indsatser fremgår af bilag "Udmøntning af værdighedspuljen 2016".
Disse er inddelt efter indsatsområderne i Værdighedspolitikken.
I bilaget "Budget for værdighedspuljen 2016" fremgår forslag til udmøntning af
værdighedspuljen for 2016. Prioritering af midlerne for 2016, vil have konsekvenser
for udmøntningen af midlerne for 2017, og bilaget indeholder derfor også et skøn
for udgifterne i 2017.
I forbindelse med høringsprocessen for kommunens Værdighedspolitik for 20162017 har borgere, interesseorganisationer, medarbejdere i Ældre og Sundhed samt
Handicaprådet og Ældrerådet givet input til Værdighedspolitikken og selve
udmøntningen af værdighedspuljen. Høringssvarene fremgår af sagen vedrørende
godkendelse af Værdighedspolitikken, der blev behandlet på Byrådsmødet den 20.
april.
Selve udmøntningen af værdighedspuljen tager udgangspunkt i politikken og
samtidig har administrationen anvendt input fra høringssvarene som inspiration
til de konkrete aktiviteter i budgettet.
Eksempelvis giver Ældrerådet, Danske Seniorer og medarbejdere i Ældre og
Sundhed udtryk for vigtigheden af, at der sikres nok hænder til at skabe en værdig
død for kommunens borgere. På den baggrund er der afsat midler til ansættelse af
to palliative sygeplejersker i døgnplejen.
Ældresagen og medarbejdere i Ældre og Sundhed foreslår desuden at der gøres en
ekstra indsats forat motivere og oplære borgere i brugen af velfærdsteknologi.
Derfor er der afsat midler til ansættelse afen velfærdsteknologikonsulent, der kan
understøtte arbejdet med implementering af ny velfærdsteknologi.
Derudover har Ældrerådet, Danske Seniorer og medarbejdere i Ældre og Sundhed
givet udtryk for, at der er behov for at tilbyde flere aktiviteter for de ældre,

Side 20

eksempelvis ved at åbne omsorgscentrene for de borgere der bor i nærområdet.
Derfor er der afsat midler til ansættelse af fem aktivitetsmedarbejdere med
henblik på at åbne omsorgscentrene for borgere i lokalsamfundet.
Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Evt. høringssvar
fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.
Høringssvar Ældrerådet:
Vi ser, at der skal ansættes mere personale, det er i sig selv ikke en dårlig ting,
men der er uhyggelig mange ekstra udgifter forbundet hermed pr. ansat ud over
deres løn, og udgifter til arbejdsplads.
Vi kan bl.a. se at der skal ansættes 6 personer, og at hver af disse skal have en bil.
Hvad med en delebilsordning? Man kunne måske derfor nøjes med 3 nye biler.
Derfor ønsker vi, at udvalget tager de 6 biler op til fornyet overvejelse.
Vi ønsker også at pege på, som vi tidligere har gjort, at det ville være ønskeligt
med flere varme hænder i eftermiddags og aften timerne på plejecentrene.

Økonomi
Under forudsætning af, at Værdighedspolitikken for 2016-17 godkendes,
indarbejdes der 8,664 mio. kr. i budget 2016 til de foreslåede indsatser.
Konsekvensen af indsatserne i 2016 vil indgå i det videre budgetarbejde for 2017,
hvor 8,664 mio. kr. forventes indarbejdet.
Indstilling
Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Velfærdsudvalget
over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
i. Forslag til udmøntning af værdighedspuljen for 2016 godkendes.

Beslutning
Anbefales, idet der ansættes pædagoger i stedet for aktivitetsmedarbejdere.
Pædagogerne ansættes i projektstillinger af to års varighed. Velfærdsudvalget
ønsker afsat en pulje på 300.000 kr. til ekstravagter i forhold til den palliative
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pleje, mod en reduktion i antallet af indkøb afvasketoiletter og reduktion af puljen
til indkøb til Dleiecentrene.
• Udmøntning af værdiahedspulien 2016
• Budaet for værdiahedspulien 2016
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Forslag om nedlæggelse af akutteam

Lovgrundlag
Sundhedsloven.

Sagsfremstilling
I september 2013 besluttede det daværende Social-, Ældre- og Sundhedsudvalg at
etablere et akutteam i sygeplejen i Frederikssund Kommune. På baggrund af to et
halvt års erfaringer med akutteamet og den sideløbende udvikling af
organisationen med etablering af døgnplejen forslår administrationen nu, at
akutteamet nedlægges.
Begrundelsen for at oprette akuttemaet var det nære sundhedsvæsen,
hospitalernes øgede specialisering og fortsat faldende gennemsnitlige
indlæggelsestid. Herudover var det i overensstemmelse med Kommunernes
Landsforenings (KL) anbefalinger at etablere et akutteam i sygeplejen, der kan
levere akutte sygeplejeydelser på døgnbasis.

Formålet med et akutteam i sygeplejen har været at forebygge uhensigtsmæssige
indlæggelser gennem hurtig udredning, vurdering og igangsætning af behandling
af sårbare ældre borgere.
Målgruppen var borgere i Frederikssund Kommune, der har behov for en akut
indsats fra sundhedsvæsenet, men hvor der ikke er behov for en
hospitalsindlæggelse. Derudover borgere der er færdigbehandlede på hospitalet,
men som har et særligt behov for pleje og tryghed for at kunne være i eget hjem.
På tidspunktet for etableringen var det vurderingen, at målgruppen ikke kunne
håndteres inden for rammerne af den daværende almindelige kommunale
sygepleje- og rehabiliteringsindsats.
Akutteamet blev etableret med syv medarbejdere. Fem af stillingerne blev flyttet
fra hjemmesygeplejen mens de to øvrige stillinger blev finansieret af
økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, af midler målrettet akutindsatser.
Evaluering af akutteamet
Den 7. maj 2015 blev en evalueringsrapport af akutteamet forelagt
Velfærdsudvalget. Her blev det konkluderet, at antallet af akutte indlæggelser ikke
var reduceret som følge af indførelsen af akutteamet. Det var samtidig
vurderingen, at akutteamet tilførte driften en øget fagligt kvalitet, der skabte
tryghed for medarbejderne og var med til at forbedre den faglige kvalitet for
borgere med komplekse og akutte problemstillinger.
Etablering af døgnplejen
I første kvartal af 2015 blev der gennemført en organisationsændring i Ældre og
Sundhed, hvor den kommunale hjemmepleje, en del af sygeplejen og indsatsen
med hverdagsrehabilitering blev samlet i døgnplejen og fordelt på distrikter i
kommunen. Formålet med etablering af døgnplejen var blandt andet at styrke de
sammenhængende borgerforløb. Herudover blev der etableret en specialiseret
sygepleje, som blev organiseret sammen med akutteamet.
Et år senere blev det besluttet også at integrere den specialiserede sygepleje i
døgnplejen. Akutteamet blev i den forbindelse organisatorisk forankret under
rehabiliteringsafdelingen på Frederikssund Hospital for at styrke samarbejdet til
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rehabiliteringsafdelingen, herunder samarbejdet omkring akutpladsen, samt for at
udvikle samarbejdet med Region Hovedstaden og akutmodtagelsen på hospitalet.
Nye opgaver og samling af kompetencer
Gennem de senere år er de kommunale opgaver på sundhedsområdet blevet
mere komplekse. Borgerne udskrives i dag tidligere fra hospitalet, hvilket betyder,
at der er behov for særlige kompetencer i den kommunale indsats i borgernes
eget hjem. Akutteamet har siden oprettelsen fungeret som en tværgående enhed,
der i særlige komplekse forløb har ovetaget opgaven indsatsen fra døgnplejen.
I takt med, at der er kommeret flere og mere komplekse borgerforløb i
kommunen har det vist sig, at behovet for kompetencer til at varetage borgere,
som er ustabile og har behov for en akut hospitalsforebyggende indsats også er
relevante i døgnplejen, på rehabiliteringsafdelingen og i plejeboligerne. Derfor har
en del af sygeplejerskerne på de områder de senere år gennemført
kompetenceudvikling således, at de i dag kan varetage akutopgaver i hjemmet,
herunder intravenøs behandling, på lige fod med akutteamet.
Ved at nedlægge akutteamet, overflytte kompetencerne og samle opgaverne i
døgnplejen kan arbejdet med borgere i ustabile faser og med behov for en
hospitalsforebyggende indsats organiseres i den eksisterende
distriktsorganisation. Det betyder konkret en styrkelse af samarbejdet mellem de
medarbejdere, der kommer i hjemmet og det forventes at understøtte de
sammenhængende borgerforløb og betyde genkendelighed og tryghed for
borgerne.
Endelig skal det bemærkes, at flere medarbejdere fra akutteamet har søgt
ansættelse i døgnplejen for at være tættere på borgerne og samarbejdspartnerne.
Det betyder, at der aktuelt er 3 ud syv vakante stillinger i akutteamet.
Der er igangsat en proces omkring inddragelse af medarbejderne i akutteamet,
hvor de er blevet orienteret om, at det vil blive forslået, at akutteamet nedlægges
og at akutopgaver fremover løses som en integreret del af øvrige
sygeplejeopgaver. Planen er, at medarbejderne tilbydes ansættelse i døgnplejen,
hvor de fortsat vil kunne anvende deres faglige kompetencer.

Administrationen forslår på den baggrund, at akutteamet nedlægges som
selvstædig enhed, at de nuværende medarbejdere fra akutteamet overflyttes til
døgnplejen og at de akutte opgaver fremover varetages af sygeplejerskerne i
døgnplejen. De vakante stillinger i akutteamet overføres ligeledes til døgnplejen
og forbliver ubesatte resten af 2016. Det skal afslutningsvis bemærkes, at opgaven
med "hjemmebehandling" (tidligere subakut ambulant udredning) fortsætter i regi
af døgnplejen og rehabiliteringsafdelingen.

Økonomi
En nedlæggelse af akutteamet og overflytning af medarbejdere til døgnplejen, har
ikke nogen bevillingsmæssig konsekvens.
Budgettet til Akutteamet 2,9 mio. ler. omplaceres fra Rehabiliteringsafdelingen til
døgnplejen.
Indstilling
Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til Velfærdsudvalget,
at:
i. Nedlæggelsen af akutteamet godkendes.

Beslutning
Godkendt.

