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FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Velfærdsudvalget 2015 2017S møde den 18. august

------«—

2016
OBS: Mødelokale F 2 kl. 08.15

Referat

5a Godkendelse af dagsorden

Beslutning
Godkendt
60 Meddelelser

Sagsfremstilling
• Velfærdsudvalget indbyder hvert år til dialogmøde for de frivillige
organisationer, grupper og foreninger, der lokalt arbejder med frivilligt socialt
arbejde. Administrationen foreslår, at dialogmøde fastsættes til torsdag den 27.
oktober 2016 kl. 17.30-19.30 i byrådssalen.
• Ny leder af visitationen.
• Orientering om Industrivej 3 i Slangerup.
Beslutning
Dialogmødet med de frivillige organisationer flyttes til d. 9. november 2016 kl.
17.30-19-30.
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Meddelelserne taqet til efterretninq.
» Årshiul Velfærdsudvalaet 2016 Bilaa til Velfærdsudvalaets møde 18. auaust 2016
61 Udmøntning af besparelse samt opfølgning på analyse af de bruaerstyrede
centre
Lovgrundlag
Lov om social service

s 79.

Sagsfremstilling
I budgetaftalen i oktober 2015 blev det besluttet, at der skal findes en samlet
besparelse på 250.000 ler. årligt fra 2017 på de fem brugerstyrede centre. For at
sikre den bedst mulige udmøntning af besparelsen, blev det i samme forbindelse
besluttet at gennemføre en analyse af området, med henblik på at vurdere
mulighederne for at reducerede dels udgiftsniveauet, dels principperne for
tildeling af aktivitetsmidler og dels om faciliteterne kan udnyttes mere optimalt.
Administrationen har gennemført analysen i løbet af første halvår af 2016.
Den 9. juni afholdt Velfærdsudvalget og repræsentanter fra de fem brugerstyrede
centre et fælles dialogmøde, hvor analysen blev præsenteret. Analysen tydeliggør
en række forskelle, herunder stor spredning i antal aktiviteter og antal deltagere,
forskellige vilkår i forhold til lokaler og økonomi, samt forskellig praksis i forhold til
brugerbetaling.
Efter dialogmødet har administrationen udarbejdet et oplæg til styring,
ensartethed og besparelser for de fem brugerstyrede centre. Oplægget har til
formål at sætte en ramme for de brugerstyrede centre og sikre mere ensartede
forudsætninger for, at de hver især kan opfylde deres formål, men det er centralt
for Velfærdsudvalget, at der fortsat skal være plads til de brugerstyrede centres
forskelligheder - både i aktivitetsniveau, deltagerantal og kultur.
Med afsæt i analysen blev fire perspektiver for det fremadrettede arbejde med
området præsenteret:
• Principper for intern ressourcefordeling mellem centrene.
• Principper for brugerbetaling på centrene.
• Centres forskellige konstruktioner og forudsætninger.
• Optimering af lokaleanvendelse.

Side 3

Analysen peger på, at den nuværende model for tildeling af kommunale
aktivitetsmidler til de brugerstyrede centre er ugennemsigtig og
ressourcefordelingen betyder, at de fem brugerstyrede centre har forskellige
økonomiske muligheder. For at sikre en mere ensartet og gennemskuelig
ressourcefordeling har administrationen udarbejdet forslag til en ny
ressourcetildelingsmodel, som er sammensat af dels et ens basistilskud til alle de
fem brugerstyrede og dels et tilskud fordelt ud fra antallet af deltagere ved
aktiviteterne i i. kvartal af 2016.
De fem brugerstyrede centre anvender brugerbetaling i forskelligt omfang og
administrationen har i oplægget beskrevet modeller for brugerbetaling og
estimeret potentialer i forhold til indtægter. Endvidere skitserer oplægget forslag
til øget harmonisering af vilkårene for de fem brugerstyrede centre og desuden
beskrives forslag til optimering af lokaleudnyttelse. I oplæggets sidste del
præsenteres et samlet besparelsesforslag, som er identificeret på tværs af de fire
nævnte perspektiver.
Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.
Høringssvar fra Ældrerådet:
Vi mener ikke at alle centrene er blevet mere ligestillede, der er ikke de samme
muligheder på alle centrene. Vi ønsker dette plet. uddybet når Velfærdsudvalget
og Ældrerådet har møde i september.
Bemærkning:
Administrationen har i august måned været i dialog med alle brugerstyrede centre
vedr. indhold og forslag til gennemførsel af budgetbesparelser.
Lundebjerggård har sendt et høringssvar som er vedhæftet som bilag. De øvrige
centre har givet en mundtlig tilbagemelding som fremlægges på mødet.
Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.
Indstilling
Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til Velfærdsudvalget,
at:
1. Oplægget til styring, ensartethed og besparelser drøftes.
2. Udmøntning af besparelsen oversendes til budgetforhandlingerne.
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Beslutning
Indstillingens punkt i og 2 godkendt.
• Oplæg til rammer for de bruaerstvrede centre oa forslag til gennemførelse af
budaetbesparelse.auaust
• Høringssvar Centerrådet Lundebieraaård
62 Udmøntning af besparelser på ældreområdet

Lovgrundlag
Serviceloven
Sagsfremstilling
I forbindelse med budget 2016-2019 blev det vedtaget at der skulle gennemføres
en analyse af ældre- og sundhedsområdet i Frederikssund Kommune med henblik
på at sikre effektiviseringer fra 2017.
I forlængelse heraf blev der indarbejdet følgende budgetkrav på ca. 4 mio. ler. i
2017 til Ældre- og Sundhed:
• Ældre- og Sundhedsområdet skal spare i alt 2,457 mio. ler. fra 2017
• Plejeboligerne skal spare 1,5 mio. ler. fra 2017 og 3 mio. ler. fra 2018
På baggrund af budgetbeslutningen etablerede administrationen et samarbejde
med konsulentfirmaet Implement med henblik på at identificere
effektiviseringspotentialer i Ældre og Sundhed.
Implements analyse blev forelagt Velfærdsudvalget på deres møde den 12. maj
2016.
Efter fremlæggelsen af analysen i maj 2016, har administrationen arbejdet videre
med Implements analyse og anbefalinger til mulige besparelsestiltag.
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Administrationens videre arbejde har resulteret i et kommissorium for
effektiviseringstiltag i døgnplejen, der kan konkretisere rapportens anbefalinger.
Kommissoriet er vedlagt som bilag til sagen.
Derudover vil administrationen præsentere et oplæg til effektiviseringer på
plejeboligområdet på Velfærdsudvalgets møde, som kan effektueres med
budgetmæssig virkning fra d. 1.1.2017.
Derfor foreslår administrationen at besparelserne effektueres som følger:
• Ældre- og Sundhedsområdet sparer 0,957 mio. kr. fra 2017 og 2,457 mio. ler. fra
2018
• Plejeboligerne sparer 3 mio. kr. fra 2017
Der er således ikke ændret på beløbet for den samlede besparelsesramme på
området - men på fordelingen mellem plejeboligerne og døgnplejen i 2017.
Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.
Høringssvar fra Ældrerådet:
Vi mener at de besparelser der er foreslået er meget bekymrende. Ca. 2,5 mio. på
ældre/sundhed og 1,5 mio. på plejeboliger i 17 og derudover yderligere 3 mio. fra 18
og der menes, at de besparelser skal findes indenfor døgnplejen. Så vil man
ansætte 2 personer yderligere (de skal dog ansættes efter de ekstra ca. 8,5 mio. fra
staten) Det ser ud til at der bliver færre og færre varme hænder til vores ældre
borgere. I følge avisen er timetallet i hjemmehjælpen fra 2009 -15 faldet med 24
% og udviklingen af personer over 65 er i samme periode steget med 27 %, her i
Frederikssund Kommune. Det ser helt forkert ud.

Økonomi
Det er kun fordelingen af sparekravet i 2017 på samlet 4 mio. kr. der berøres.
Fordelingen af det samlede årlige sparekrav på 5,457 mio. kr. for 2018 og fremefter
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forbliver uændret 2,457 mio. ler. for Ældre og Sundhed og 3 mio. ler. på
plejeboligerne.
Indstilling
Ældre- og socialchefen indstiller til Velfærdsudvalget, at:
1. Kommissorium for effektiviseringstiltag i døgnplejen godkendes.
2. Forslag om ændret fordeling af besparelserne i 2017 godkendes.

Beslutning
Indstillingens punkt 1 og 2 godkendt. Sagen forelægges for udvalget til oktober
2016 i forhold til den overordnede organisering.
• Kommissorium for effektiviserinostiltao i døgnplejen 2016
62 Opfølgning på embedslægens tilsvn på pleieboliaområdet

Lovgrundlag
Sundhedsloven

s 219, stk. 1 og 2.

Sagsfremstilling
Den 3. marts 2016 blev Sundhedsstyrelsens (embedslægen) uanmeldte tilsyn med
kommunes plejehjem fra 2015 præsenteret for Velfærdsudvalget. Der var i 2015
ført tilsyn med omsorgscentrene Solgården og Nordhøj.
På begge de to omsorgscentre var det Sundhedsstyrelsens vurdering, at der var
blevet arbejdet konstruktivt med anbefalingerne fra seneste tilsyn i 2013, men der
var fortsat behov for at arbejde videre med en række områder. Velfærdsudvalget
efterspurgte i den forbindelse en opfølgning på, hvordan centrene har arbejdet
med de anbefalinger, de fik i forbindelse med tilsynene.
Ved besøget på Nordhøj blev der stillet krav om opfølgning på syv områder, som
alle omhandlede den sundhedsfaglige dokumentation. Efter besøget blev der
udarbejdet og indsendt en handleplan, som Sundhedsstyrelsen har godkendt.
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Nordhøj er fritaget for tilsyn i 2015. 1 maj måned har en intern opfølgning vist, at
tiltagene i handleplanen er gennemført inden for tidsplanen.
Ved besøget på Solgården var det Sundhedsstyrelsens vurdering, at der var risiko
for patientsikkerhed og der blev stillet krav om opfølgning på ni områder. Et af
områderne omhandlede medarbejdernes håndhygiejne, mens de øvrige områder
omhandlede den sundhedsfaglige dokumentation. Siden tilsynet er proceduren for
arbejdsbeklædning blevet gennemgået for alle medarbejdere, herunder
procedurer som skal sikre, at medarbejdere ikke bærer smykker under arbejdet.
Herudover er alle medarbejder blevet undervist i "god dokumentationspraksis".
Solgården er underlagt tilsyn i 2015.
Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.
Indstilling
Ældre- og socialchefen fremsender sagen til orientering for Velfærdsudvalget
Beslutning
Taget til efterretning.
6a Orientering om De Tre Eaes certificering som DAI senioridrætscenter

Lovgrundlag
Lov om almene boliger s 54.
Sagsfremstilling
De Tre Ege er den 22. juni 2016 blevet certificeret som senioridrætscenter gennem
Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI), som er et idrætsforbund, der har fokus på
socialt ansvar og at aktivere mennesker, som er mindre tilbøjelige til at engagere
sig i det traditionelle foreningsliv.

Der er i dag fire omsorgscentre i Danmark, som er blevet certificeret som
senioridrætscenter gennem DAI. To i Jylland og to på Sjælland. De Tre Ege og
Frederikssund Kommune er dermed frontløbere i forhold til at sætte øget fokus
på idræt og aktiviteter for beboere i plejeboliger i DAI-regi.
Der er tre krav som et omsorgscenter skal opfylde for at blive certificeret som
senioridrætscenter. For det første skal senioridrætscenteret kunne tilbyde
minimum tre ugentlige aktiviteter inden for ældreidrætsområdet. Det er op til
senioridrætscenteret selv at sammensætte sin profil og definere, hvilke aktiviteter
der skal tilbydes. For det andet skal det være kvalificerede instruktører, der
varetager aktiviteterne for at sikre, at der er høj faglighed. DIA tilbyder en række
forskellige kurser inden for ældreidræt, som kan understøtte det faglige niveau.
For det tredje skal skabes et frivilligt foreningsmiljø omkring aktiviteterne. Som en
del af foreningsmiljøet på De Tre Ege er der blevet nedsat en bestyrelse, som vil
bestå af medarbejdere, beboere og frivillige. Derudover vil Ældrerådets
repræsentant på De Tre Ege blive inviteret til at deltage.
De Tre Ege har flere års erfaring med at etablere aktiviteter og samarbejde med
frivillige. Denne indsats blev styrket yderligere med gennemførelse af FART
projektet, som var en del af Handleplan for Ældre 2011-2015, og som satte
yderligere fokus på Frivillighed, Aktiviteter, Rehabilitering og Træning. I den
forbindelse blev der også ansat terapeutisk personale til at understøtte den
udvikling. Det er dette målrettede arbejde de sidste år, som har været med til at
sikre De Tre Eges certificering som senioridrætscenter. Dertil kommer, at der som
en del af udmøntningen af værdighedspuljen er blevet afsat midler til ansættelse
af medarbejdere med pædagogiske kompetencer på omsorgscentrene i
Frederikssund Kommune.
Certificeringen som senioridrætscenter medfører ifølge DAI, at:
• personale og borgere bevidstgøres om idrættens betydning for den ældre
borgers liv
• personale og borgere får indsigt, forståelse og redskaber til at anvende idræt og
bevægelse i daglig praksis
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• der rettes fokus mod de positive synergier, som et tættere samarbejde med
civilsamfundet kan tilføre centret
• der skabes et fundament for frivillighed, hvor borger hjælper medborger
• senioridrætscenteret opnår mulighed for indgå i netværk med andre
senioridrætscentre, der også arbejder med en målsætning om mere fysisk
aktivitet for ældre.
Det er administrationens forventning, at certificeringen som senioridrætscenter
vil betyde, at De Tre Ege bliver et endnu mere aktivt hus til gavn for beboerne.
Endvidere er det en forventning, at det på sigt kan styre det frivillige engagement
lokalområdet og komme andre ældre beboere i lokalområdet til gavn.
Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.
Indstilling
Ældre- og socialchefen fremsender sagen til orientering for Velfærdsudvalget.
Beslutning
Taget til efterretning.
65 Status på velfærdsteknoloai - Ældre oa Social Service

Lovgrundlag
Serviceloven
Sagsfremstilling
Administrationen fremlægger status på velfærdsteknologi for Ældre og Social
Service 2016.

I
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I vedlagte bilag beskrives de overordnede målsætninger for velfærdsteknologi,
som administrationen arbejder efter når der tages stilling til behov for nye
teknologiske løsninger, og når eksisterende teknologier evalueres.
Herudover indeholder notatet en status på de velfærdsteknologier der arbejdes
med på ældreområdet - både i forhold til de teknologier der er implementeret i
døgnplejen og i plejeboligerne.
Derudover beskriver notatet hvilke nye teknologier der vil blive arbejdet med
fremover. Særligt i forbindelse med værdighedspuljen er der afsat midler til indkøb
afen række nye teknologier på området i 2016 og 2017. Samtidig ansættes der en
velfærdsteknologikonsulent som administrationen forventer vil kunne skabe et
øget fokus på brugen af velfærdsteknologi.
Den 27. april 2016 var Sundhedsudvalget og Velfærdsudvalget på en fælles
inspirationstur med fokus på velfærdsteknologi. På turen besøgte udvalgene
blandt andet en inspirationsbolig, der indeholder en række velfærdsteknologiske
hjælpemidler. Formålet med inspirationsboligen er, at borgerne kan blive
præsenteret for en række forskellige teknologiske løsninger og hjælpemidler der
kan lette hverdagen og være med til at gøre borgerne uafhængige afhjælp fra
kommunen.
Endelig indeholder notatet en status på velfærdsteknologi på socialområdet herunder særligt vedrørende arbejdet med og potentialet i informations- og
kommunikationsteknologi på socialområdet.
Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.
Høringssvar fra Ældrerådet:
Velfærdsteknologien som sådan, ser vi positivt på, dog mener vi ikke at
spiserobotter skal bruges til ældre borgere. Al teknologi skal bruges med omtanke.
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Økonomi
I finansloven for 2016 blev der afsat 1 mia. ler. årligt til kommunernes arbejde med
en værdig ældrepleje. Frederikssund Kommunes andel af puljen udgør 8,664 mio.
ler. om året.
Indstilling
Ældre- og socialchefen fremsender sagen til orientering for Velfærdsudvalget.
Beslutning
Taget til efterretning.
• Status på arbejdet med Velfærdsteknoloai på Ældre oa Socialområdet
66 Status på indsatsen på hierneskadeområdet

Sagsfremstilling
Sundhedsudvalget godkendte 18. august 2015 et forslag om fremtidig organisering
af hjerneskadeområdet. Der er pr. i. april 2016 ansat en hjerneskadekoordinator i
Voksenafdelingen, som står for koordineringen af de komplekse
hjerneskadeforløb. Hjerneskadekoordinatorens første opgave har været at
udfolde og præcisere organiseringen af indsatsen på hjerneskadeområdet.
Målgruppe og samarbejdsmodel for indsatsen er i den forbindelse justeret en
smule i forhold til det forslag, der blev præsenteret for udvalget i august 2015.
Målgruppen for den særligt koordinerede indsats er voksne, der ikke er
pensionister, og som pludselig får en hjerneskade, fx som følge af en blodprop
eller blødning i hjernen eller som følge afen trafikulykke. Dette skyldes, at disse
sager som oftest er komplekse sager med behov for koordinering. Borgere med
pension er omfattet, hvis der er tale om særligt komplekse problemstillinger, fx
hvis borgeren har hjemmeboende børn eller problemstillinger, der kræver en
tværfaglig indsats.
For at sikre koordinering i de sager, hvor flere afdelinger skal involveres i
rehabiliteringen, nedsættes der et hjerneskadeteam omkring borgeren. I
hjerneskadeteamet aftales en overordnet rehabiliteringsplan, og der følges op på
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planen på et eller flere opfølgende møder. Borger og evt. pårørende inddrages
altid i at lægge planen, hvis dette er muligt. Hjerneskadeteamet sammensættes
ud fra borgerens behov, men kan bestå af de medarbejdere fra Job- og
Borgercentret, Voksenafdelingen, Visitationen, Træningsenheden,
Socialpsykiatrien, Døgnplejen, Rehabiliteringsafdelingen og Familieafdelingen,
som varetager borgeren sag. De første hjerneskadeteam er iværksat.
Modellen med et hjerneskadeteam er valgt, fordi det vurderes at skabe en mere
smidig og hurtigere sagsbehandling end et visitationsudvalg, som blev foreslået i
det oplæg Sundhedsudvalget behandlede i august 2015.
Derudover nedsættes et fagligt hjerneskadesamråd med repræsentation fra Jobog Borgercentret, Voksenafdelingen, Visitationen, Træningsenheden,
Socialpsykiatrien, Døgnplejen, Rehabiliteringsafdelingen og Familieafdelingen.
Samrådet skal fire gange om året drøfte kompetenceudvikling på tværs af
afdelingerne, arbejdsgange samt overordnede problemstillinger og mulige
løsninger på hjerneskadeområdet. Samrådet mødes første gang i september 2016.
Organiseringen af hjerneskadeområdet vil blive evalueret i juni 2017 med henblik
på eventuelle justeringer.
Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.
Høringssvar fra Handicaprådet:
Der høres ofte kritik af sagsforløb, hvor lægefaglige vurderinger tilsidesættes i
jobevnevurderinger og jobparatheds vurderinger etc. Det er Handicaprådets håb,
at tiltaget om koordineret indsats på hjerneskadeområdet i Frederikssund
Kommune, medvirker til at lægefaglige vurderinger ikke tilsidesættes.

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.
Indstilling
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Ældre- og socialchefen indstiller til Velfærdsudvalget, at:
i. Orienteringen om status på indsatsen på hjerneskadeområdet tages til
efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
67 Budget 2017 - Handlinaskataloa

Sagsfremstilling
På mødet den 27. januar 2016 vedtog Byrådet rammerne og tidsplanen for
arbejdet med budget 2017.
Jævnfør tidsplanen for budgetarbejdet skal forslag til budget 2017 drøftes i
fagudvalgene på møderne i august.
Der har siden januar været arbejdet på at beskrive og kvalificere forslag til
effektiviseringer i et samlet Handlingskatalog.
Forslagene i Handlingskataloget blev præsenteret for byrådet og Hoved-MED på
temamødet den 22. juni.
Materialet er omfattende og der vil være mulighed for at stille afklarende
spørgsmål til forslagene indenfor eget område på mødet.
Handlingskataloget indeholder forslag for i alt 102 mio. ler. Der skal indarbejdes
effektiviseringer for 70 mio. ler. for at sikre en fortsat sund økonomi i balance.
Forslagene i Handlingskataloget vil indgå i Byrådets drøftelser om budget 2017 på
budgetseminaret den 25. og den 26. august.
Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Økonomi
Sagen har vidtgående konsekvenser, idet rammerne for budgetlægningen 2017
2020 fastlægges.
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Indstilling
Direktionen indstiller til Velfærdsudvalget, at:
i. Velfærdsudvalget drøfter forslagene indenfor eget område.

Beslutning
Blev drøftet.
68 Forslag om flytningen af Haven til Pedershave

Lovgrundlag
Lov om almene boliger jr jr 54, 54a
Sagsfremstilling
I marts 2016 blev "analyse af behov for plejeboliger" forelagt Velfærdsudvalget.
Der er i dag 258 plejeboliger i Frederikssund Kommune. Derudover er der en
igangværende udvidelse af Pedershave med 36 plejeboliger og en i budget 2016
vedtaget udvidelse af Tolleruphøj på 19 boliger. De to projekter vil til sammen
bringe den samlede plejeboligkapacitet op på 313 plejeboliger i slutningen af 2018.
Det estimeres i analysen, at der i 2020 vil være behov for 321 plejeboliger i
Frederikssund Kommune.
Af analysen fremgår også, at Attendo arbejder på at opføre 72 nye plejeboliger
centralt i Frederikssund by efter friplejeboliglovgivningen. Den udvidelse af
plejeboligkapaciteten vil med al sandsynlighed medføre en overkapacitet af
plejeboliger i Frederikssund Kommune. Som en del af sagen i marts blev det derfor
foreslået at lukke de 16 plejeboliger i Haven ved Østergården og flytte afdelingen
til Pedershave, når de 36 nye boliger åbner der primo 2017. Havens nuværende
lokaler foreslås i stedet anvendt til Lunden, som er et jr 108 botilbud, der igennem
en længere periode har haft behov for mere tidssvarende rammer. Det skal
desuden bemærkes, at forslaget om at flytte afdelingen Haven til Pedershave også
indgår som forslag i budget 2017-2020.
Høringsproces
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Efter behandlingen i Velfærdsudvalget blev den del af forslaget, der vedrører
flytningen af Lunden til Haven, forelagt Sundhedsudvalget. Sundhedsudvalget
anbefalede flytningen, men ønskede desuden afdækket muligheden at flytte
aktivitets- og samværstilbuddet Gnisten i samme forbindelse. Sundhedsudvalgets
endelige beslutning om flytningen af Lunden afventer Velfærdsudvalgets
beslutning om flytningen af Haven.
Derudover har forslaget om flytningen af Haven til Pedershave været sendt i
høring hos medarbejderne i Haven, på Tolleruphøj og på Pedershave, hos beboere
og pårørende i Haven og i Ældrerådet og i Handicaprådet.
Medarbejderne i Haven og på Tolleruphøj udtrykker i deres høringssvar bekymring
for, at en flytning af afdelingen til Pedershave kan medføre uro i den nuværende
personalegruppe, hvor der er medarbejdere med særlige kompetencer og
interesser i arbejdet med borgere med demens. Endvidere fremhæves de
velegnede fysiske rammer i Haven og tilsvarende en bekymring for, om
indretningen på Pedershave er velegnet til målgruppen. Medarbejderne på
Pedershave fremhæver i deres høringssvar, at en stor del af deres nuværende
borgere har demenssygdomme og at der er faglige kompetencer til at varetage de
relaterede opgaver. Alle medarbejdergrupperne nævner endvidere, at det ville
være mere logisk at flytte Haven til Tolleruphøj, hvor afdelingen er forankret
organisatorisk.
De pårørende udtrykker i flere høringssvar bekymring for, at en flytning vil være
vanskelig at håndtere for beboerne, som i de fleste tilfælde har et udtalt behov for
tryghed og stabilitet. Herudover bliver det påpeget, at Havens nuværende bygning
og det lukkede gårdmiljø er velindrettet til målgruppen. Desuden fremhæves det,
at der er af stor betydning for beboerne, at medarbejderne er kendte ansigter.
Ældrerådet foreslår, at flytningen af Haven bør afvente etableringen af et
eventuelt nyt omsorgscenter, hvor det så skal prioriteres at opføre en skærmet
enhed til borgere med demens.
Samtlige indkommende høringssvar er vedlagt sagen som bilag.
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Forslag til flytningen af Haven til Pedershave
Haven er i dag organiseret under Tolleruphøj og vil efter en flytning blive
organiseret under Pedershave. Gruppeleder og medarbejdere i Haven følger med
til Pedershave i en samlet gruppe.
Haven flyttes til Hus E på Pedershave, som er ved at blive opført som en del af den
nye udvidelse af omsorgscenteret. Huset kommer til at består af 24 boliger og
ligger fysisk placeret i den ene ende af Pedershave, hvilket vil betyde, at der ikke vil
være gennemgang til andre afdelinger. Det vil sikre bedre muligheder for ro og
afskærmning. Det har været et væsentligt element i udvidelse af Pedershave at
skabe bedre fællesfaciliteter end de, der blev etableret i første etape. Det betyder,
at der i hus E er ved at blive etableret et større og mere fleksibelt fællesareal med
muligheder for store og små fællesskaber og gode afskærmningsmuligheder.
Alle boliger på Pedershave får udgang til privat terrasse og såfremt det vedtages,
at Haven skal flytte til Pedershave, vil de private terrasser i hus E blive lukket, som
det er gjort i Haven i dag. Endvidere er det værd at bemærke, at Pedershave er
opført ud fra en struktur, hvor hvert hus har eget lukket gårdmiljø.
Der er etableret demenssikring på Pedershave, som består af nedgravede
magnetbånd i jorden, der registrerer placering og adviserer personalet, hvis en
borger med en demensbrik passerer området. Systemet udvides i forbindelse med
udvidelsen af omsorgscenteret til at dække hele området. Systemet anvendes
allerede i dag og erfaringerne er gode.
Det er administrationens vurdering, at det eksisterende og kommende rammer på
Pedershave og i Hus E med mindre tilpasninger i høj grad vil kunne rumme
beboerne fra Haven.
Flytteproces for beboerne
Beboerne flyttes samlet og sammen med medarbejdere fra Haven. Flytningen vil
blive varetaget af et flyttefirma, der har dokumenteret erfaring i flytning af
plejeboliger. Flytningen og etablering i de nye boliger gennemføres inden forto
døgn. På flyttedagen vil medarbejderne være sammen med beboerne og der kan
for eksempel arrangeres ture ud af huset mens flytningen foregår.
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Forud for flytningen vil hver beboeres bolig blive fotograferet, således at den
kommende bolig på Pedershave - i det omfang det er muligt - kan indrettes på
tilsvarende måde.
Beboerne og deres pårørende tilbydes samtale med det formål at afklare ønsker
og behov, herunder om de eventuelt ønsker at flytte til et andet omsorgscenter
end Pedershave. Der vil blive arrangeret informationsmøde for beboere og
pårørende i Haven og på Pedershave og der vil blive mulighed for at se
Pedershave og de nye boliger. Det vil være centralt i planlægningen og
gennemførelsen af flytningen, at det kommer til at foregår i tæt samarbejde med
beboere og pårørende. For alle beboerne uanset ressourcer vil der blive lavet
individuelle planer for deres flytning.
For at lette flytteprocessen foreslås det, at eventuelle ledige boliger efter august
måned ikke genudlejes. Boligerne kan i stedet tilbydes som midlertidigt
døgnophold til aflastning eller til venteboliger. Der er på nuværende tidspunkt
ikke ledige boliger i Haven.
Flytteproces for medarbejderne
Områdelederne for Tolleruphøj og Pedershave har påbegyndt et samarbejde
omkring en god proces for medarbejderne og der vil blive lagt vægt på, at de
værdier, som er centrale for Haven i dag, kan videreføres i de nye rammer.
Såfremt flytningen vedtages endeligt vil samarbejdet mellem medarbejderne i
Haven og Pedershave blive intensiveret med henblik på at sikre en god
flytteproces.
Afslutningsvis skal det nævnes, at del af de ledere og medarbejder, der bliver
involveret i en flytning har erfaring med flytning af beboere i plejeboliger.
Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.
Høringssvar fra Ældrerådet:

i
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Flytning af Haven er vi meget negative overfor, og det har vi givet udtryk for flere
gange. Disse borgere har i den grad brug for stabilitet og genkendelighed i deres
hverdag. Det kan være svært på en stor institution. Vi har også indtryk af at
beboerne i Lunden er meget glade for at bo hvor de bor, og her er der dagtilbud
som også er et plus.

Økonomi
I handlingskatalog vedr. Budget 2017 er der beregnet en driftsbesparelse på 7,5
mio. ler. i 2017 som følge af flytningen af Haven til Pedershave Omsorgscenter. Fra
2018 udgør besparelsen 7,7 mio. ler. årligt fra 2018.
Indstilling
Ældre- og socialchefen indstiller til Velfærdsudvalget, at:
1. Sagen oversendes til budgetforhandlingerne for 2017-20
2. Indflytning i plejebolig i Haven sættes i bero frem til budgettets vedtagelse
3. Ledige boliger i Haven anvendes til midlertidige døgnophold indtil endelig
beslutning

Beslutning
Indstillingens punkt 1-3 godkendt.
• Samlede høringssvar vedrørende flytning af Haven til Pedershave
6q Status på Attendo

Lovgrundlag
Friplejeboligloven
Sundhedsloven
Lov om social service jr jr 83, 86
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område jr jr 9-9C
Sagsfremstilling
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Attendo planlægger at opføre et friplejehjem med 72 friplejeboliger centralt i
Frederikssund. Administration er derfor i dialog med Attendo og Scandinavian
Property Development, som er investor og står for opførelsen er ejendommen.
Teknisk Udvalg behandler forslag til igangsættelse af ny lokalplan på mødet i
august 2017. Velfærdsudvalget og Teknisk Udvalg holder fællesmøde om
plejeboligbyggeriet den 17.8.2016, for at give udvalgsmedlemmerne mulighed for
en drøftelse af projektet både ud fra en plan vinkel og ud fra en drøftelse om
serviceniveau og mulighed for samarbejde med en privat leverandør.
Ifølge de seneste oplysninger fra Attendo forventer de at kunne åbne det nye
friplejehjem ultimo 2018.
Administrationen har siden foråret arbejdet på en afdækning af de relevante
juridiske og økonomiske opmærksomhedspunkter, der er ved et samarbejde med
en friplejeboligleverandør og har blandt andet været i dialog med KL. Det arbejde
er fortsat i gang.
Administrationen har udarbejdet vedlagte statusnotat, hvor en række af de
aktuelle overvejelser, dilemmaer og behov for afklaring præsenteres. Notat
omhandler processen frem til nu, behovet for plejeboliger i Frederikssund
Kommune, særlige forhold ved friplejeboliger, overvejelser om anvisningsaftale,
takstberegning, udgifter for beliggenhedskommunen og overvejelser om særlige
indretningsmuligheder.
Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.
Høringssvar fra Ældrerådet:
Vi ønsker os en plan snarest over det fremtidige forløb af de fremtidige
plejeboliger og friplejeboliger som der tales om. Vi synes lidt der tales både i øst
og vest. Her er virkelig brug for en dybdegående planlægning. Desuden
APPELERER vi til at der oprettes flere aflastningspladser, i en kommune som
vores, er det helt uacceptabelt, at der kun er 1 plads. Vi hører gang på gang om
hvor svært der er at få sådan en plads, det vil jo også
give den pågældende familie et lille pust, det er hårdt at være pårørende til en
person, der skal have hjælp til alt.
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Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.
Indstilling
Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed fremsender sagen til
orientering for Velfærdsudvalget.
Beslutning
Taget til efterretning.
• Notat om status på Attendos fripleieboliaer i Frederikssund

