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Sag nr. 1

Ideoplæg til Familiehus

Journal nr.:

16.03.00 G00/4691

Sag fra:

Familieafdelingen

Lovgrundlag:

Servicelovens § 40 stk. 2, nr. 2 og nr. 3

Sagsfremstilling:

Under henvisning til beslutning på Det sociale Udvalgs
temamøde den 26. november 2003 fremlægges vedlagt
idéoplæg til, hvad et Familiehus rent fagligt tænkes at
indeholde.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Oplæg til Familiehus

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg drøfter det
foreliggende oplæg.

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 13. januar 2004:
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Sagen drøftet og idéoplægget til Familiehus indskrives i Det
Sociale Udvalgs årsplan med henblik på en analyse af
indhold, placering og økonomi

Sag nr. 2

Etablering af hospice, kommunal
forhåndtilkendegivelse om driftsaftale med
Privathospitalet Arresødal.

Journal nr.:

30.20 G12/3095

Lovgrundlag:

Lov om Frit Sygehusvalg, Servicelovens §§ 104-105

Sagsfremstilling:

Forvaltningen fremlægger sag fra Kommuneforeningen om
forhåndstilkendegivelse om benyttelse af hospicepladser på
Privathospitalet Arresødal.
Kommuneforeningen holdt 9. december 2003 møde, hvor
kommunerne blev orienteret om Privathospitalet Arresødals
planer vedrørende oprettelse af et hospice samt om
forudsætningerne for planernes gennemførelse. En
væsentlig forudsætning er, at udgifterne for den løbende
drift kan finansieres ved såvel kommunernes og Amtets
brug af hospice samt tilskuddet fra staten.
I den forbindelse har Privathospitalet brug for en
tilkendegivelse fra kommunerne og Amtet.
Kommuneforeningens formand har efterfølgende meddelt
Privathospitalet forhåndstilsagn, som nu skal behandles i
kommunalbestyrelsen.
Ifølge loven skal amterne betale for borgernes ophold på
hospice, men kan efterfølgende opkræve betaling fra
kommunerne med taksten for ventedagsbetaling, svarende
til 1.477 kr. pr. døgn for borgere over 67 år og 739 kr. for
borgere under 67 år.
Det har siden 2000 været muligt at anvende hospice i
forbindelse med pasning af døende, hvilket en borger i
2001 og en borger i 2003 har benyttet sig af.
De nærmeste hospicepladser er beliggende i København,
hvilket kunne være en mulig barriere for at benytte
tilbuddet.
Der forventes oprettet 8 hospicepladser på Privathospitalet
Arresødal.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:
Bilag:

Der er budgetmæssig dækning
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Kommunal hensigtserklæring vedr. driftsaftale mellem
Privathospitalet Arresødal, Hospice og de 19 kommuner i
amtet samt Frederiksborg Amt henlægger på sagen.
Indstilling:

Forvaltningen indstiller at Det Sociale Udvalg overfor
Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at der gives positivt
tilsagn om benyttelse af hospicepladser på Privathospitalet
Arresødal.

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg 13. januar 2004:
Godkendt

Sag nr. 3

Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2003

Journal nr.:

16.00.13 040/3535

Lovgrundlag:

§ 115 - frivilligt socialt arbejde

Sagsfremstilling:

Ældresagens lokalkomité i Frederikssund fremsender
ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde på kr.
14.600.
Ældresagen har gennem længere tid arbejdet med at
etablere it-undervisning for seniorer. Aktiviteten skal
afvikles i Elværket, hvor der allerede er opstillet 8 edbmaskiner, som er sponsoret af et forsikringsselskab.
Undervisningen varetages af frivillige, ulønnede hjælpere,
og der opkræves brugerbetaling til at dække udgifterne til
daglig drift.
Der ansøges om tilskud til dækning af engangsudgifterne til
licenser og ledningsarbejde på kr. 14.600.
Pr. 31.12.2003 er der 32 borgere der er opført på venteliste
til aktiviteten.
Ansøgningen behandles ekstraordinært og særskilt på
grund af historikken i sagen.
Fremover vil udvalget kun behandle ansøgninger der er
modtaget inden for ansøgningsfristen.

Bevilling:

Der er budgetmæssig dækning, restbeløbet vedr. frivilligt
socialt arbejde 2003 udgør 23.372 kr.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

1. Ansøgning fra Ældresagens lokalkomité vedr.
etablering af it-undervisning i Elværket- henligger på
sagen
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Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Det Sociale Udvalg, at der
bevilges et beløb på 14.600 kr. til Ældresagens lokalkomité.

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 13. januar 2004.
Der er den 15.01.04 truffet en formandsafgørelse

Sag nr. 4

Orienteringssager til udvalget

Journal nr.:

16.00.00 A14/3776

Lovgrundlag:

Intet

Sagsfremstilling:

1. Orienterino fra udvalosformanden
1. Love oo bekendtoørelser
Oversigt vedlagt
Årsplan 2004 for Det Sociale Udvalo
Årsplan vedlagt

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Fremgår af de enkelte punkter

Indstilling:

Til udvalgets orientering

Beslutninger:

Det sociale udvalg den 13. januar 2004:
Sagen udsat til næste møde

Sag nr. 5

Eventuelt

Journal nr.:

16.00.00 A14

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 13. januar 2004:

