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Sag nr. 71

Udarbejdelse af bidrag til budget 2011-2014

Journal nr.:

029018-2009

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse kap. V

Sagsfremstilling:

På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene
behandle forslag til driftsbudget, herunder eventuelle omprioriteringer
inden for budgetrammerne. Drøftelsen ligger i forlængelse af
udvalgets drøftelse på juni mødet.
Budgetlægningen for 2011-2014 blev startet ved et seminar for
Byrådet den 19. maj 2010, hvor administrationen bl.a. redegjorde for
det foreløbige regnskab for 2009 og de aktuelle forventninger til
budgetgrundlaget for 2011.
Udvalget skal behandle budgetforslaget og vurdere eventuelle
omprioriteringer og omplaceringer inden for udvalgets budgetramme.
Endvidere skal udvalget drøfte forslag til nødvendige
anlægsinvesteringer.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sagen danner grundlag for det videre arbejde med budget 2011-2014.

Indstilling:

Budgetchefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Udvalget drøfter administrativt forslag til budgetinitiativer,
herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets
budgetramme.
2. Udvalget drøfter nødvendige anlægsinitiativer inden for
udvalgets ramme.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Drøftet.
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Sag nr. 72

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2010

Journal nr.:

011254-2010

Lovgrundlag:

Lov om Kommunernes Styrelse § 40.

Sagsfremstilling:

Fagområderne har i samarbejde med Budget og Analyse foretaget en
budgetopfølgning pr. 31. juli 2010 for Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalgets samlede område.
Udvalgets driftsområde er opdelt på otte bevillingsniveauer.
Samlet for udvalgets område søges om tillægsbevilling for -5,441 mio.
kr. samt en bevilling på 0,466 mio. kr., som finansieres fra øvrige
udvalg.
Den egentlige tillægsbevilling på -5,441 mio. kr. består af:
•

•

•

•

•

•

•

-0,5 mio. kr. på botilbud for personer med særlige sociale
problemer, som omfatter midlertidige ophold i boformer
herunder krisecentre til kvinder. Besparelsen i 2010 forventes
på baggrund af regnskabet for 2009 og forbruget i 1. halvår
2010.
-1,0 mio. kr. vedrørende alkoholbehandling. Besparelsen i
2010 forventes på baggrund af regnskabet for 2009 og
forbruget i 1. halvår 2010.
-5,438 mio. kr. vedrørende botilbud til midlertidige ophold til
personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.
-1,367 mio. kr. korrektion af demografipulje til boligydelse til
pensionister. Væksten som er forventet ud fra demografitallet
er lavere end budgetlagt.
0,158 mio. kr. som følge af lovændring til personlige tillæg og
helbredstillæg, som kan ydes til førtidspensionister, hvis
økonomiske forhold er særlige vanskelige. Kommunen
kompenseres over lov- og cirkulæreprogrammet.
0,123 mio. kr. som kompensation, når der lovmæssigt er
fastsat et loft på 45 kr. for egenbetaling for madservice i eget
hjem. Kommunens takst var fastsat til 48,75 kr.
2,493 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering.
Kommunerne er kompenseret i midtvejsreguleringen svarende
til merudgifterne i 2009.

Side 4 af 17

Overførsel mellem øvrige udvalg på 0,466 mio. kr. fordeles således:
•
•
•
•
•

0,034 mio. kr. fra det tekniske område til Spiren til at finansiere
el, vand og varme
0,002 mio. kr. som er en omplacering af trepartsmidler til
vikardækning i forbindelse med kursus "Samarbejde og trivsel"
0,043 mio. kr. som er en omplacering af trepartsmidler til
kompetenceudvikling
0,185 mio. kr. som er en omplacering af trepartsmidler
0,200 mio. kr. vedrørende servicejobs på Ejegod, som er
finansieret af statstilskud

Bevilling:

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2010 resulterede i tillægsbevillinger for
netto -5,441 mio. kr. i 2010 og -1,931 mio. kr. i 2011-2014.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Tillægsbevillinger for i alt -5,441 mio. kr. i 2010 og -1,931 mio. kr. i
2011-2014, som forøger kassebeholdningen.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller over for Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og
Byrådet, at:
1. De egentlige tillægsbevillinger på i alt -5,441 mio. kr. i 2010 og
-1,931 mio. kr. i 2011-2014 godkendes.
2. Omplaceringer fra andre udvalg på i alt 0,466 mio. kr. i 2010
og 0,234 mio. kr. i 2011-2014 godkendes.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Indstilling tiltrådt.

Bilag:

2010-07-31 forbrugsrapport - Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
2010-07-31 Noter til forbrugsrapport - Social -, Ældre - og
Sundhedsudvalget
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Sag nr. 73

Budgetopfølgning på anlægsprojekter

Journal nr.:

020235-2010

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Budget og Analyse har fulgt op på budget og forbrug for kommunens
anlægsprojekter i løbet af august 2010. Opfølgningen har til hensigt at
gøre status på de enkelte anlægsprojekter i forhold til deres
færdiggørelsesgrad samt foreslå tillægsbevilinger til de nuværende
rådighedsbeløb, såfremt der forventes afvigelser mellem
rådighedsbeløb og forbrug.
I det vedlagte bilag "Budgetopfølgning på anlægsprojekter august
2010 - Social- og Ældreudvalget" fremgår anlægsprojekter, der hører
under udvalget, med angivelse af rådighedsbeløb, forslag til ændring i
rådighedsbeløb (tillægsbevilling), samt forbrug pr. 11. august 2010. I
samme bilag knyttes der bemærkninger til status for de enkelte
projekter. De med gult markerede anlægsprojekter hører under
kvalitetsfondsområderne, som der er særligt fokus på forløber som
planlagt.
Kommunen har i 2010 modtaget et tilskud fra staten på 32 mio. kr. til
anlægsinvesteringer på kvalitetsfondsområderne på betingelse af, at
kommunen foretager anlægsinvesteringer for 64 mio. kr. på disse
områder. Der vil være mulighed for overførsel af tilskud til de
efterfølgende år, men det kræves at kommunen deponerer det
uforbrugte tilskud på en særskilt konto.
På Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgets område er der
rådighedsbeløb for samlet 61. 658.991 kr., hvoraf der er afholdt
udgifter i 2010 for 26.754.086 kr. medio august 2010.
Rådighedsbeløbet til etablering af servicearealer på Pedershave og
Vangedevej nr. 13 hører under kvalitetsområderne. Disse projekter
forløber planmæssigt.
Der henstår et rådighedsbeløb på netto 178.291 kr. på
anlægsprojektet vedrørende ombygning af beskyttede boliger på
Solhøjvej i Slangerup. Beløbet nedskrives til nul da projektet er
afslutet og skema C er godkendt på byrådsmødet d. 26. maj 2010.

Bevilling:

Der foreslås nedskrevet rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr. 530005
Ombygning af beskyttede boliger på Solhøjvej i Slangerup for netto
178.291 kr. Rådighedsbeløbet tilgår kassen.

Økonomiske og

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.
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personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Chefen for Budget og Analyse indstiller til Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalg og Byråd at:
1. Der nedskrives rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr. 530005
ombygning af beskyttede boliger på Solhøjvej i Slangerup for
netto 178.291 kr. Rådighedsbeløbet tilgår kassen.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Indstilling tiltrådt.

Bilag:

Budgetopfølgning på anlægsprojekter august 2010 - Social- og
Ældreudvalget
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Sag nr. 74

Rammeaftale 2011

Journal nr.:

002709-2010

Lovgrundlag:

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

Sagsfremstilling:

Sagen genoptages påny da endeligt forslag til Rammeaftale mellem
Region Hovedstaden og kommunerne nu er fremsendt fra regionen.
Frederikssund kommunes redegørelse til Rammeaftalen er behandlet
på møde i Social, Ældre- og Sundhedsudvalget den 5. maj 2010 sag
nr. 44 og på Byrådets møde den 22. juni 2010 sag nr. 150.
Ifølge Servicelovens § 6 skal Regionsrådet og
kommunalbestyrelserne i Region Hovedstaden årligt indgå en
rammeaftale om drift og udvikling af sociale tilbud og institutioner i
regionen.
I henhold til rammeaftalen skal alle kommuner i Region
Hovedstaden senest den 1. maj 2010 aflevere en redegørelse til
Region Hovedstaden. Redegørelsen sker i form af indberetning via en
skabelon, og skal godkendes af kommunalbestyrelsen, men kan
indsendes med forbehold for senere godkendelse.
Denne sagsfremstilling omhandler udelukkende sociale tilbud og
specialundervisningstilbud på voksenområdet, idet børne- og
ungeområdet behandles i Opvækst- og Uddannelsesudvalget.
Med Rammeaftalen 2010 blev det vedtaget, at Rammeaftalen for
2011 skal justeres, så den koncentrerer sig om tilbud til borgere med
de mest komplekse og specielle behov.
På det sociale område og specialundervisningsområdet omfatter
rammeaftalen 2011 derfor udelukkende højt specialiserede tilbud og/
eller tilbud som kræver et stort befolkningsgrundlag fra mange
kommuner. Det drejer sig om tilbud, der drives af regionerne samt
kommunalt drevne tilbud.
Målet er, at de fremtidige rammeaftaler skal have fokus på - og være
orienteret mod - at håndtere de regionsdækkende samt de lands- og
landsdelsdækkende behov for specialiserede tilbud.
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Med hensyn til det udmeldte behov, jf. tekstredegørelsen, beskrives
de fremtidige behov indenfor handicap og psykiatriområdet
vedrørende følgende ydelser:
•
•
•
•
•
•
•

Aktivitets og beskæftigelsestilbud
Botilbud
Misbrugsbehandling
Kvindekrisecentre og herberg
Specialundervisning for voksne
Landsdækkende sociale tilbud
Landsdækkende undervisningstilbud.

Vedrørende Frederikssund kommunes plan for overtagelse af
regionale tilbud henvises til den tidligere vedtagne procesplan for
overtagelse af de regionale tilbud på voksenområdet, hvor kommunen
for tiden ikke har hjemtaget de socialpsykiatriske tilbud Klintegården
samt Skibbyhøj.
Kommunernes kontaktråd (KKR) i Region Hovedstaden har på deres
møde den 25. august 2010 behandlet rammeaftalen, og har anbefalet
at kommunerne godkender det fremlagte forslag til den sociale
rammeaftale.
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Social-, Ældreog Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler
at:
1. Den sociale rammeaftale 2011 godkendes

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Indstilling tiltrådt. Handicaprådet orienteres.

Bilag:

Rammeaftale2011 Generel del - forslag 25 august
Rammeaftale2011 Beskrivende del - forslag 25 august
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Sag nr. 75

Status på visitationer og venteliste til sociale tilbud - 1. halvår af 2010

Journal nr.:

016969-2008

Lovgrundlag:

Lov om Social Service

Sagsfremstilling:

Administrationen skal løbende orientere Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget om udviklingen på visitationsområdet og om
ventelisten til botilbud samt aktivitets- og beskæftigelsestilbud.
Kommunalbestyrelsen skal efter servicelovens § 103 til § 108 stille de
nødvendige tilbud til rådighed til personer under 65 år, som på grund
af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige
sociale problemer har behov for dette.
I perioden januar 2010 - juli 2010 er der behandlet 38 visitationssager,
hvoraf Frederikssund Kommune er betalingskommmune i de 34
sager.
Visitationerne har fordelt sig på de forskellige tilbudstyper således:
•
•
•
•

§ 103, beskyttet beskæftigelse: ni personer
§ 104, aktivitets- og samværstilbud: en person (som også er
visiteret til § 108)
§ 107/ 85, midlertidige botilbud og/ eller massiv støtte i
hjemmet: 24 personer
§ 108, varige botilbud: fem personer

Status på borgere som er på venteliste til sociale tilbud i regioner/
kommuner (incl. egne tilbud):
•
•

§ 107/ 85: fem personer (fordelt på Møllehaven, Parkvej 12 og
Skibbyhøj)
§ 108: fire personer (fordelt på botilbuddene Følstrup, Orion,
Johannes Hages Hus samt en person uafklaret)

Af de ni borgere, der er noteret på ventelisten, har syv af borgerne i
dag et botilbud, men ønsker blot at skifte til et andet botilbud.
Ventelisten udgør reelt to personer, der ikke har et botilbud.
Antallet af visiterede borgere fordelt på de forskellige tilbudstyper efter
Serviceloven har for den nævnte periode ikke medført stigninger eller
drastiske fald, idet tilgang og afgang til de enkelte tilbud er
nogenlunde stabilt.
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Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen

Indstilling:

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

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Taget til efterretning.
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Sag nr. 76

Tilsyn efter Retssikkerhedsloven 2010 - de sociale tilbud på
voksenområdet

Journal nr.:

015079-2010

Lovgrundlag:

§ 16 Lov om Retsikkerhed
§ 148a Lov om Socialservice

Sagsfremstilling:

Sagen genoptages efter, at tilsynsmodellen har været til høring i
Handicaprådet jfr. tidligere beslutning i Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalgets møde den 5. maj 2010, sag nr. 48.
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de
kommunale opgaver løses. Forpligtelsen omfatter både indholdet i
tilbuddene og den måde som opgaverne løses på.
Pligten til at føre tilsyn gælder også for hjælp, som udføres af andre
end ansatte i kommunen.
Regionsrådet har pligt til at føre tilsyn med egne tilbud.
Tilsynsmyndigheden har en forpligtelse til at have en løbende indsigt i
tilbuddets samlede drift:
•
•
•
•

Pædagogisk
Ledelses- og personalemæssigt
Organisatorisk
Økonomisk

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

Uanmeldt tilsyn med eksterne
konsulenter

Skaber læring

Skal oplyse den blinde plet

Skaber udvikling

Skal kontrollerer

Skaber dialog mellem forvaltning
og drift

Skaber ikke dialog mellem
forvaltning og drift

Skaber afdækning af ressourcer
og kompetencer

Skal sørge for "revisorblikket"

Skaber en udviklingsføljeton

Skal blåstemple

Baseret på pædagogik

Baseret på fakta

Formålet med de to supplerende modeller er, dels at kontrollere
kommunens tilbud med et udefrakommende og faktaorienteret blik
(eksternt og uanmeldt tilsyn), dels at opnå et mere forebyggende og
udviklings orienteret tilsyn ved at indgå i en pædagogisk dialog med
kommunens tilbud (anmeldt og internt tilsyn).
Det anmeldte og interne tilsyn vil foregå hvert andet år. Der lægges
her vægt på, at få hørt flest mulige stemmer (ledelse, personale og
ikke mindst tilbuddenes beboere eller brugere). Det eksterne og
uanmeldte tilsyn vil foregå løbende gennem årene, således at alle
kommunes tilbud vil få et uanmeldt tilsyn indenfor en bestemt
årrække.
Supplerende sagsfremstilling til mødet den 8. september 2010:
Handicaprådet har på deres møde den 19. august 2010 behandlet
oplægget til tilsynsform på de sociale tilbud på voksenområdet. Af
referatet fremgår det:
Handicaprådet anbefaler det nye forslag til en tilsynsform med et
anmeldt og et uanmeldt tilsyn. Rådet har en enkelt tilføjelse til
tilsynsmanualen.
Administrationen har efterfølgende rettet manualen til med den
ønskede rettelse. (bilaget vedlagt denne sag).
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige

Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har økonomiske
konsekvenser.
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bemærkninger:
Indstilling:

Indstilling den 5. maj 2010:
Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler overfor Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget at:
1. Administrationens oplæg til den fremtidige tilsynsform sendes
til høring i Handicaprådet
2. Sagen genoptages på udvalgets møde den 2. juni 2010, hvor
den endelig beslutning om den fremtidige tilsynsform træffes
Ny indstilling den 8. september 2010:
Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler overfor Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget at:
1. Udvalget godkender administrationens oplæg til den fremtidige
tilsynsform med den tilføjelse, som Handicaprådet har ønsket
indføjet i tilsynsmanualen.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Indstilling tiltrådt.

Bilag:

Tilsynsmanual - 2010 - med kommentar fra Handicaprådet
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Sag nr. 77

Vedtægter for Handicaprådet

Journal nr.:

024441-2010

Lovgrundlag:

Retssikkerhedsloven.

Sagsfremstilling:

Byrådet foretog i sit møde den 22. juni 2010 nyt valg til Handicaprådet
i Frederikssund Kommune.
Handicaprådet har udarbejdet forslag til vedtægter for rådets virke, og
Handicaprådet vedtog i sit møde den 19. august 2010 at anbefale, at
vedtægterne videresendes til godkendelse i Byrådet.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har økonomiske
konsekvenser.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler overfor Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget, at man overfor Økonomiudvalget og
Byrådet indstiller at:
1. Vedtægterne for Handicaprådet godkendes.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Indstilling tiltrådt.

Bilag:

Udkast til vedtægter for Handicaprådet
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Sag nr. 78

Meddelelser

Journal nr.:

000220-2010

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

Udvalgsformanden orienterede om:
1. at der er afholdt det årlige møde for ældre i Kignæshallen, hvor
udvalgsformand og borgmester deltog. Samrådet havde arrangeret
mødet.
2. Den 7. oktober afholdes der et møde med de frivillige
organisationer, som afholdes i byrådssalen fra kl. 19-21.
3. Mad for hjemmeboende drøftet.
.
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Møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Onsdag den 08. september 2010. Mødet
sluttede kl. 9.50
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