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Sag nr. 19

Årshjul 2010

Journal nr.:

011272-2010

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Administrationen har udarbejdet et såkaldt årshjul gældende for afdelingerne Social Service og Ældreservice.
Årshjulet er tænkt som et internt arbejdsredskab for administrationen,
og det beskriver hvilke sager, der forventes at skulle forelægges til
politisk behandling og hvornår.
Årshjulet tilrettes løbende gennem året.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen kommentarer til orienteringssagen.

Indstilling:

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

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Orienteringen taget til efterretning.
Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) var fraværende.

Bilag:

årshjul 2010
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Sag nr. 20

Kvalitetsstandard 2010 for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Journal nr.:

025770-2009

Lovgrundlag:

Lov om Social Service §83 og §84

Sagsfremstilling:

Byrådet skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for
personlig pleje og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning og
vedligeholdelsestræning efter Lov om Social Service.
Kvalitetsstandarderne for hjælp efter §83 og §84 beskriver det overordnede politisk vedtagne serviceniveau og beskriver retningslinier for
Visitationens tildeling og udmåling af ydelser til borgere med funktionsnedsættelse. I forhold til borgerne udgør standarderne et informationsgrundlag og en retssikkerhed.
Kvalitetsstandarderne skal hvert år revideres og politisk godkendes.
De foreslåede kvalitetsstandarder for 2010 er med små undtagelser
uændret i forhold til de nuværende for 2009. Der er foretaget mindre
redaktionelle rettelser.
Der er foretaget ændringer med hensyn til madservice, som svarer til
den nuværende ordning, hvor maden leveres af Det danske Madhus.
•

Med hensyn til udførelse af hjælpen er foreslået: Der kan som
udgangspunkt kun vælges én leverandør inden for de godkendte kategorier: Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice. Begrundelsen for forslaget er, at denne begrænsning i
valgmuligheder forenkler Visitationens arbejde.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 3. marts 2010:
Kvalitetsstandarderne er blev tilrettet med de godkendte rettelser. Endvidere er der under standarden for rengøring indføjet, at der i
helt særlige tilfælde kan visiteres til hovedrengøring.
Forslaget har været til høring i Ældrerådet og Handicaprådet, som ikke
havde bemærkninger.
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.
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Indstilling:

Indstilling 2. december 2009:
Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler, at Social- og
Ældreudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at:
1. Forslag til kvalitetsstandard for 2010 godkendes og sendes i
høring i Ældreråd og Handicapråd.
Indstilling 3. marts 2010:
Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet indstiller at:
1. Forslag til kvalitetsstandard for 2010 endelig godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social- og Ældreudvalget, Onsdag den 02. december
2009
Udvalget anbefaler indstillingen med følgende præcisering:
"Med hensyn til udførelse af hjælpen er foreslået: Der kan som udgangspunkt kun vælges en leverandør for hver af de godkendte kategorier: praktisk hjælp, personlig pleje og madservice."
Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 09. december 2009
Anbefales.
John Schmidt Andersen (V) var fraværende.
Beslutning i Byrådet, Onsdag den 16. december 2009
Tiltrådt.
For stemte 24: Anne-Mette Worch (V), Hans Henning Bjørnsen (V),
Jens Ross Andersen (V), Jesper Thorup (V), Jens Brogaard Jensen
(V), Lis Olsen (V), Bente Nielsen (V), Ole Søbæk (C), Hanne Kyvsgaard (C), Mads Bondo Dydensborg (B), Ole Find Jensen (A), Guri
Bjerregaard (A), Preben Gøttsche (A), Michael Harder (A), Mogens
Andersen (A), Carsten Cederholm (A), Torben Petterson (A), Kenneth
Jensen (A), Jesper Henriksen (A), Allan Madsen (A), Tina Tving Stauning (A), Kim Rockhill (A), Knud B. Christoffersen (A), Grethe Olsen
(F).
Imod stemte 1: Pia Adelsteen (O).
John Schmidt Andersen (V) og Morten Skovgaard (C) var fraværende.
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Beslutninger:

Anbefales.
Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) var fraværende.

Bilag:

Kvalitetsstandarder 2010 politisk godkendte
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Sag nr. 21

Kvalitetsstandard 2010 for kommunal genoptræning og vedligeholdende træning

Journal nr.:

009676-2010

Lovgrundlag:

Serviceloven § 86 stk. 1 og 2.

Sagsfremstilling:

Ifølge Socialministeriets bekendtgørelse om kvalitetsstandarder skal
kommunen mindst en gang årligt revidere kvalitetsstandard for kommunal genoptræning og vedligeholdende træning.
I udkastet er der foretaget sproglige ændringer.
De mindre sproglige ændringer er ikke markeret i udkastet til kvalitetsstandarden.
Øvrige ændringerne er følgende:
•

•

•

•

•

•

Der er under ”ydelsens formål” tilføjet ny formulering direkte fra
Indenrigs – og socialministeriets nye vejledningen, som er en
præcisering af, at tilbudet er til borgere, som ikke selv kan
bringe deres funktionsniveau op.
Under ”ydelsen indeholder ikke” skrives, at der nu kan tilbydes
passive behandlinger. Behandlingen udføres for at komme aktivt igennem med genoptræningen.
Ligeledes under ”ydelsen indeholder ikke” er der forsøgt at gøre teksten mere tydelig med hensyn til at præcisere, at en borger ikke samtidig kan modtage to ens tilbud.
”Ydelsens omfang”: Her er præciseret at tilbud om genoptræning 2-3 gange pr. uge er gældende for henholdsvis ergo – og
fysioterapi. Det har især i forhold til borgere med erhvervet
hjerneskade været nødvendigt at få dette præciseret, da disse
borger ofte har behov for begge tilbud.
”Ydelsens omfang”: Selvtræningstilbud til diagnosegrupperne
KOL og apopleksi udvides til mere end 4 måneder, da erfaringen har vist, at disse to grupper hurtigt efter ophør af selvtræningstilbud igen mister funktioner. Målgruppernes funktionsniveau er ofte af en sådan karakter, at de ikke er i stand til at
fortsætte selvtræning i et fitness center.
”Leverandør”: Som noget nyt vil den vedligeholdende træning
blive tilbudt ved personale (social – og sundhedsassistenter)
fra dagaktivitetsområdet. Personalet uddannes til at kunne varetage opgaven og den vedligeholdende træning bliver udført
under supervision af træningsenhedens fysioterapeuter. Der vil
stadig blive udført tests ved træningens start, undervejs og ved
afslutning. Træningen tilrettelægges ud fra testresultaterne.
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•

”Kvalitets – og driftsmål”: Den slettede tekst er et levn fra opstart af overtagelse af genoptræning efter sundhedsloven.
Lovgivningsmæssigt genoptrænes alle borgere færdig efter
sundhedsloven – de overgår ikke længere til genoptræning efter serviceloven.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger, da sagen ikke
har økonomiske konsekvenser.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler Social-, Ældreog Sundhedsudvalget at:
1. Godkende kvalitetsstandard for kommunal genoptræning og
vedligeholdende træning.
2. Materialet sendes til høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget godkender, at udkastet til kvalitetsstandard for træning 2010 sendes i høring.
Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) var fraværende.

Bilag:

Microsoft Word - Kvalitetsstandard 2010 _2_ DOK553606
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Sag nr. 22

Fritvalgsleverandører til praktisk hjælp og personlig pleje

Journal nr.:

016078-2009

Lovgrundlag:

Lov om Social Service § 92 stk. 2, Frit Leverandørvalg

Sagsfremstilling:

I 2009 er der i Frederikssund kommune otte private leverandører, der
er godkendte under reglerne om frit valg af hjemmehjælp. Alle er godkendte til praktisk hjælp og to tillige til levering af personlig pleje. I
2008 var der seks godkendte private leverandører.
Nedenstående tabel giver en oversigt over omfanget af de godkendte private leverandørers andel af den samlede hjemmehjælp (§83).

Hjemmehjælp
2009
Personlig pleje
Praktisk hjælp
I alt

Hjemmehjælp
2008
Personlig pleje
Praktisk hjælp
I alt

Timer
3.970
24.584
28.554

Andel
timer

Antal borge- Andel borre
gere
2%
55
5%
50%
906
55%
10%
958
35%

Andel Antal borge- Andel bortimer
re
gere
5.378
2%
55
5%
26.784
46%
888
54%
32.162
11%
943
35%

Timer

Bemærkninger:
•

•
•

Bevilling:

Der er ikke de store forskelle mellem 2009 og 2008. De private
leverandører tegner sig for stort set samme andel af den samlede hjemmehjælp.
Med hensyn til praktisk hjælp i 2009 udgør de private leverandørers timeandel 50% og borgerandelen 55%
Med hensyn til personlig pleje i 2009 udgør de private leverandørers timeandel 2% og borgerandelen 5%

Ingen
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Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen.

Indstilling:

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

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Orienteringen taget til efterretning.
Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) var fraværende.
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Sag nr. 23

Afvikling af plejeboligerne på Lundevej 18 D

Journal nr.:

000153-2010

Lovgrundlag:

Lov om Almenboliger § 54

Sagsfremstilling:

De almene ældreboliger på Lundevej 18 D blev etableret i 2001 i et
samarbejde mellem daværende Frederikssund kommune
og Frederikssund Boligselskab.
Der blev etableret otte almene ældreboliger målrettet til borgere med
demenssygdom.
Boligerne er ejet af boligselskabet, og Frederikssund Kommune har
anvisningsret og -pligt til boligerne.
Stedet er organiseret under Omsorgscenteret Tolleruphøj. Den fysisk
afstand imellem stederne, gør det imidlertid nødvendigt med selvstændige medarbejdergrupper henholdsvis på Tolleruphøj og Lundevej 18 D.
Der kan således ikke foregå en fleksibel udveksling af medarbejderressourcer mellem grupperne i det daglige.
Dette ses på lønudgiften til faste medarbejdere, som er henholdsvis
28.385 kr. om måneden pr. bolig på Tolleruphøj, og 40.000 kr. om
måneden pr. bolig på Lundevej 18D. Konkret er der en nattevagt til de
otte boliger på Lundevej, hvor der på Tolleruphøj er to nattevagter til
52 boliger.
Lundevej 18D danner ramme for otte dementramte borgere, som alle
er afhængige af personlig og praktisk hjælp.
Boligerne er alle to-rumsboliger med tilhørende tidssvarende badeværelser, som lever op til de krav, der er i lovgivningen. Udearealerne
indeholder to små haver, som ikke er egnede til dementramte.
Derudover ligger boligerne tæt på den trafikerede Lundevej, hvilket
gør, at beboerne ikke har mulighed for at opholde sig ude uden opsyn.
Dette giver daglige konflikter mellem beboerne, som i stedet må opholde sig inden døre på de sparsomme fælles arealer.
Fællesarealet indeholder køkken/alrum og en lille dagligstue, hvoraf
en del anvendes til kontor.
Her færdes beboere og pårørende, samtidig med at medarbejderne
behandler fortrolige oplysninger eller fører samtaler med andre myndighedspersoner.
Overholdelse af tavshedspligten er vanskeliggjort af forholdene.
Der er ikke indrettet kontorfaciliteter og der findes ikke et personalerum, hvor medarbejderne kan trække sig tilbage og holde en reel pause i løbet af en arbejdsdag.
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Opbevaringspladsen på Lundevej 18D er mangelfuld.
På den fælles gang opbevares bl.a. snavset vasketøj samt madvogne
og tøjstativ.
På baggrund af ovenstående vurderes det, at Lundevej 18D ikke længere er egnet til at huse borgere med behov for plejebolig.
Medarbejderne blev på et møde den 22. oktober 2009 orienteret om,
at plejeboligerne på Lundevej 18D muligvis afvikles. Medarbejderne
støtter denne afvikling af boligerne.
Ligeledes er beboere og pårørende på et møde den 5. januar 2010
blevet informeret om, at plejeboligerne muligvis afvikles. Der er fuld
forståelse for planen og alle vil indgå i et samarbejde hvis planen skal
realiseres.
Supplerende sagsfremstilling til møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget d. 3. marts 2010, på baggrund af sagens høring i
Ældrerådet:
Ældrerådet har behandlet sagen vedr. plejeboligerne på Lundevej 18
D den 15. februar 2010. Beslutningen fra Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget anbefales med den tilføjelse, at beboerne flyttes samtidigt til Pedersholm i selvstændig bolig for demente, samt at beboerne ikke må få yderligere boligudgifter, end de har nu.
Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse bemærker, at udgiften til drift af 8 pladser (dvs. til
løn o.lign.) udgør i størrelsesordenen 3,987 mio. kr. Udgifterne vil indgå i den samlede kapacitetsplanlægning for plejeboligområdet.

Indstilling:

Indstilling 3/2 2010:
Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Social-, Ældreog Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler
at:
1. De 8 plejeboliger på Lundevej 18D afvikles som plejeboliger
senest den 31.12.2010
2. Beboerne tilbydes anden bolig
3. At sagen sendes til høring i Ældrerådet.
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Indstilling 3/3 2010:
Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Social-, Ældreog Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler
at:
1. Udvalget tager Ældrerådets høringssvar til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den
03. februar 2010
Anbefales.

Beslutninger:

Anbefales.
Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) var fraværende.
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Sag nr. 24

Ældrerådets vedtægter og forretningsorden

Journal nr.:

028988-2009

Lovgrundlag:

Lov om Social Bistand og Lov om Social Pension § 56 a, stk. 4

Sagsfremstilling:

Der er pr. 1. januar 2010 valgt et nyt Ældreråd. Ældrerådet har til formål:
•

•

At arbejde for skabelsen af optimale vilkår for alle ældre borgere i Frederikssund kommune. Ældrerådet skal sikres medindflydelse gennem dialog med og rådgivning af Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål samt at fungere som kontaktorgan mellem
kommunens ældrebefolkning og Byrådet ved tilrettelæggelse
af ældrepolitikken i Frederikssund kommune.
At arbejde uafhængigt af partipolitiske og organisatoriske interesser, og ethvert medlem af Rådet skal i sit arbejde alene rette sig efter sin personlige overbevisning.

Der vælges medlemmer til Ældrerådet hvert fjerde år og valg til Ældrerådet afholdes i umiddelbar tilslutning af valgene til Byråd og Regionsråd. De kandidater, der ved valget får flest stemmer, er valgt til Rådet.
Alle borgere i Frederikssund kommune, der er fyldt 60 år på tidspunktet for valgets afholdelse, har valgret og er valgbare til Ældrerådet.
Ældrerådet består af ni medlemmer.
Ældrerådet udpeger på Byrådets anmodning af sin midte tre medlemmer til Klagerådet på hjemmehjælpsområdet samt tre personlige
suppleanter, jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område § 35.
Kommunen afholder udgifterne ved Ældrerådets virksomhed og stiller
iøvrigt - hvis Ældrerådet ønsker det - sekretærbistand til rådighed for
Ældrerådet.
Ældrerådet har udarbejdet forslag til vedtægter for 2010 - 2013 for
Ældrerådets virke samt udarbejdet en forretningsorden.
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere kommentarer, da sagen ikke
har økonomiske konsekvenser.
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Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Social-, Ældreog Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler
at:
1. Forretningsordenen tages til efterretning.
2. Vedtægterne anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Anbefales.
Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) var fraværende.

Bilag:

Forretningsorden 2010
Vedtægter for 2010-2013

Side 15 af 25

Sag nr. 25

Klagerådet vedtægter og forretningsorden

Journal nr.:

007203-2009

Lovgrundlag:

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 34 36

Sagsfremstilling:

Byrådet har nedsat et klageråd, der har til formål:
•

•
•
•
•
•

at følge hjemmehjælpsområdet og medvirke til, at hjemmehjælpsopgaverne i praksis udføres i overensstemmelse med
målsætninger,
at drøfte, vurdere og videreformidle klager over afgørelser om
tilbud efter § 83 og 84 i lov om social service,
at udtale kritik, komme med forslag og henstillinger om ændringer til kommunalbestyrelsen,
at bidrage til udvikling af hjemmehjælpsområdet gennem dialog med kommunalbestyrelsen,
at tage spørgsmål op af både generel karakter og de, der udspringer af konkrete sager,
at være med til udarbejdelse af retningslinier for tilbagemelding på klager.

Byrådet sørger for, at der vælges medlemmer til klagerådet mindst
hvert fjerde år.
Klagerådet består af 6 medlemmer, fordelt som følger:
•
•
•

3 medlemmer vælges blandt Ældrerådets medlemmer
2 medlemmer vælges blandt Byrådets medlemmer
1 medlem vælges af Invalideorganisationerne.

Kommunen betaler udgifterne ved Klagerådets virksomhed og stiller
sekretærbistand til rådighed for rådet.
Klagerådet har på sit konstituerende møde den 10. februar 2010, udarbejdet forslag til vedtægter for rådets virke samt udarbejdet en forretningsorden.
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

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

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Social-, Ældreog Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler
at:
1. Forretningsordenen tages til efterretning.
2. Vedtægterne anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets
godkendelse.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Anbefales.
Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) var fraværende.

Bilag:

Forslag til vedtægter for klagerådet
Forslag til forretningsorden
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Sag nr. 26

Status på venteliste til plejeboliger 4. kvartal 2009

Journal nr.:

016755-2008

Lovgrundlag:

Lov om alm. boliger m.v., jf. bekendtgørelse nr. 610 af 21/6 2005 med
senere ændringer

Sagsfremstilling:

Ældreafdelingen fremsender status på venteliste til plejebolig for 4.
kvartal 2009.
Generel venteliste: Vedrører borgere, der er omfattet af plejeboliggarantien på to måneder, og som ikke har særlige ønsker om bolig på
bestemte plejecentre.
Specifikke ventelister: Vedrører borgere, der ikke er omfattet af plejeboliggarantien på to måneder, og som ikke har særlige ønsker om
bolig på bestemte plejecentre.
Ventelister 2009

Ultimo
1. kvartal
2009

Ultimo
2. kvartal
2009

Ultimo
3. kvartal
2009

Ultimo
4. kvartal
2009

0

0

2

0

29

28

27

32

23

23

24

22

8
60

8
59

6
59

4
58

Generel venteliste omfattet af plejeboliggarantien
Specifik venteliste egne borgere
Specifik venteliste borgere fra andre
kommuner
Specifik venteliste egne borgere til andre
kommuner
I alt

Boliger

Antal

Ultimo
1. kvartal
2009
26

Ultimo Ultimo
Ultimo
2. kvar- 3. kvartal 4 kvartal
tal
2009
2009
2009
22

19

2009
i alt

14

81
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Bemærkninger:
•
•
•
•
•

Den samlede venteliste er meget stabil med omkring 60 borgere med mindre forskydninger indenfor de enkelte dellister.
Stort set alle visiterede har særlige ønsker med hensyn til bolig
på bestemte plejecentre.
I 2009 har otte borgere været omfattet af plejeboliggarantien
og tildelt plejebolig inden for tidsfristen.
I 2009 er i alt tildelt 81 boliger. Deltallene inden for de enkelte
kvartaler varierer meget.
I 2009 var den gennemsnitlige ventetid 129 dage - fra visitation
til indflytning. Der er dog store variationer med hensyn
til ventetid - fra 675 dage til 17 dage.

Man bør være opmærksom på, at ventelisten omfatter forskellige kategorier af borgere, bl.a.:
•
•
•
•

Borgere, der har sagt nej tak til tilbud.
Borgere, der ikke ønsker tilbud, men gerne vil være på listen.
Borgere, der er døende, således at boligtilbud ikke længere er
relevant.
Borgere, der venter i midlertidig plejebolig - med akut behov for
permanent plejebolig.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen.

Indstilling:

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

Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Orienteringen blev taget til efterretning.
Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) var fraværende.
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Sag nr. 27

Indberetning til redegørelse for det Regionale UdviklingsRåd 2009

Journal nr.:

010607-2010

Lovgrundlag:

Lov om Social Service § 188
Bekendtgørelse nr. 162 af 10. marts 2006
Bekendtgørelse nr. 1004 af 26. oktober 2009

Sagsfremstilling:

I forbindelse med kommunalreformen blev der oprettet udviklingsråd i
hver region til at følge og drøfte udviklingen på det sociale område og
specialundervisningsområdet.
Rådene er oprettet for perioden 1. januar 2007 til 2010.
Med baggrund i kommunernes og regionens årlige redegørelser til
Udviklingsrådet i den enkelte region skal Udviklingsrådet udarbejde en
samlet årlig redegørelse til socialministeren og undervisningsministeren om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet.
Social Service gør opmærksom på, at den del af redegørelsen der
omhandler tilbud til børn og unge samt specialundervisning behandles
i Opvækst- og Uddannelsesudvalget - mens sociale tilbud til voksne
og kompenserende specialundervisning for voksne behandles
i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget.
Redegørelsen fra kommunen til Udviklingsrådet består i en spørgeskemabesvarelse.
Udviklingsrådets efterfølgende redegørelse omhandler følgende forhold:
•
•
•

•
•

En overordnet beskrivelse og vurdering af udviklingen i regionen
En beskrivelse og vurdering af kommunernes behov for tilbud
og dækningen heraf
En særlig analyse og vurdering af problemstillinger som følge
af kommunalreformen og udviklingsrådenes forslag til løsning
på disse problemstillinger
Oplysninger der gør det muligt at identificere eventuelle problemer i forhold til den ansvarlige myndighed
Særlige temaer centralt udmeldt af ministerierne. Tema 1 vedrører specialrådgivning. Tema 2 vedrører afspecialisering eller
fastholdelse og udvikling af specialviden og kompetencer.
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Efter redegørelsen er indsendt til Det regionale Udviklingsråd sendes
den til høring i Handicaprådet.
Sagen genoptages på udvalgets møde den 7. april, hvor eventuelle
høringssvar fra Handicaprådet vil foreligge.
Det regionale Udviklingsråd behandler kommunernes indberetning til
redegørelsen på et møde den 19. april 2010.
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller over for Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget , at:
1. Udvalget tager redegørelsen til efterretning,
2. Redegørelsen sendes til høring i Handicaprådet
3. Sagen herefter genoptages til fornyet drøftelse i de 2 nævnte fagudvalg.

Beslutninger:

Tiltrådt.
Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) var fraværende.

Bilag:

Bilag til sagsfremstilling februar 2010
svarskema fra Voksenområdet
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Sag nr. 28

Meddelelser

Journal nr.:

000220-2010

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

Følgende punkter blev drøftet:
1) Hjertestarter. Udvalget anbefaler, at direktionen forholder sig til det samlede behov for hjertestartere.
2) Askely - opfølgning fra byrådsmødet. Orientering taget til efterretning.
3) Dagsorden med Ældrerådet blev gennemgået.
4) Der ønskes endelig navngivning af det nye plejecenter ved Pedersholm.
5) Der udarbejdes besøgs- og dialogplan for Social-, Ældre- og sundhedsudvalget.
6) Lis oplyste, at hun indgår i det fælleskommunale § 18 udvalg (frivilligt socialt arbejde) og det er Helsingør, der står for mødeindkaldelsen.
7) Indvielse af undervisningscenter (den kompenserende specialundervisning i Socialpsykiatrien) Kilde Alle sker den 22. marts kl. 13.00. Der vil snarligt blive udsendt invitationer til udvalget.
8) Socialpsykiatrien afholder en Idræts- og kulturfestival den 20/5 på Kalvøen. Et tilsvarende arrangement afholdes for handicapområdet den 26/8.
9) Ankestatistikken på Socialområdet blev gennemgået.
10) Status på byggeriet på Vangedevej blev udvalget opdateret med.
11) Initiativer og de foreløbige erfaringer med kollegieboliger på Handicapområdet blev udvalget orienteret om.
Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) var fraværende.
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Sag nr. 29

Sundhedsaktiviteter 2010

Journal nr.:

001562-2010

Lovgrundlag:

Sundhedsloven, lov nr. 546 af 24.juni 2005, men ændringer af 12. juni
2008.

Sagsfremstilling:

Administrationen har med udgangspunkt i den vedtagne Sundhedspolitik udarbejdet vedlagte aktivitetsoversigt og forslag til nye sundhedsfremme - og forebyggelsesaktiviteter i 2010.
Forslaget hviler på Sundhedspolitikkens vision og værdier og er udarbejdet på baggrund af foreliggende sundhedsprofiler, anbefalinger fra
Sundhedsstyrelsen og Kommunernes Landsforening (KL).
Indsatsområderne retter sig især mod at påvirke livsstilsfaktorerne
Kost, Rygning, Alkohol og Motion, da disse faktorer i dag udgør årsagen til 50 % af indlæggelser på sygehusene, stigende mod 70 % ifølge WHO.
Det er centralt for den forebyggende indsats i Frederikssund Kommune, at den modvirker den sociale ulighed i sundhed, at den baseres
på dokumenteret viden, og at den understøtter nationale kampagner.
En del af de foreslåede aktiviteter er en naturlig forsættelse af tidligere
besluttede aktiviteter.
Det gælder for eksempel sundhedsbussen, rygestop kursus for unge,
patientuddannelse for kronisk syge, samt et tværfagligt overvægtsprojekt (besluttet ultimo 2009).
Supplerende sagsfremstilling til mødet den 3/3 2010:
Sagen genoptages for så vidt angår yderligere aktiviteter for 2010.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger, da udvalget
prioriterer aktiviteterne inden for eksisterende økonomiske ramme.

Indstilling:

Indstilling 3/2 2010:
Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller overfor Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget at:
1. Drøfte og beslutte, hvilke aktiviteter der eventuelt yderligere
skal iværksættes i 2010.
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Ny Indstilling 3/3 2010:
Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller overfor Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget at:
1. Sagen genoptages for så vidt angår yderligere aktiviteter for
2010.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den
03. februar 2010
Udvalget godkender sundhedsbusssen, rygestopkursus for unge, forebyggelse i forhold til alkohol, patientuddannelse samt medlemskab
af Sund By Netværk.
Der søges etableret et samarbejde omkring sundskole projektet med
Opvækst- og Uddannelse og sundhedsaktiviteter for 2010 udsættes til
en efterfølgende temadebat.

Beslutninger:

Sagen udsættes til næste møde.
Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) var fraværende.

Bilag:

Sundhedspolitisk sekretariat Aktivitetsforslag for 2010(2)
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Møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Onsdag den 03. marts 2010. Mødet sluttede
kl. 10.45

_____________________________________
Kasper Andersen

_____________________________________
Anne-Lise Kuhre

_____________________________________
Lis Olsen

_____________________________________
Tina Tving Stauning

_____________________________________
Torben Petterson

_____________________________________
Susan Stauersbøl

_____________________________________
Anne-Mette Risgaard Schmidt
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