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Journal nr.:
007597-2013

Sag nr. 33

Evaluering af socialpsykiatriske mødesteder
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Social Service (SEL) §104.
Ved budgetvedtagelsen for 2011 valgte kommunen at lukke 2 af de 4 socialpsykiatriske væresteder ned og bibeholde 1 værested i vest-området på Parkvej 4-6 i Jægerspris (Askely) og 1 værested i øst-området på Kilde Alle i Frederikssund (Under Elmen). Med budgetaftalen blev det dog indføjet, at der for
en 2-årig periode skulle oprettes 2 lokale samlingssteder i kommunale bygninger i Skibby og Slangerup.
Mødestederne i socialpsykiatrien
Mødestederne skal i sin nye form ikke indeholde aktiviteter, men alene fungere
som lokale mødesteder.
De 2 mødesteder etableres jævnfør SEL § 104, aktivitets- og samværstilbud
og har sin fysiske beliggenhed i henholdsvis Fritidscenteret, Nyvej i Skibby og i
Ungdomsskolen (Kingoskolen), Strandstræde i Slangerup.
Formålet med evalueringen har været:
•

•

At undersøge om mødestederne kan bidrage til at fastholde kontakten
til borgere, der ikke kan benytte de 2 socialpsykiatriske fyrtårne i Jægerspris og Frederikssund.
At undersøge om mødestederne kan motivere borgere til at søge de
socialpsykiatriske fyrtårne.

Mødestedernes økonomiske rationale er sikret med budget frem til den 30.
juni 2013.
Evalueringsrapporten
Evalueringsrapporten er tilvejebragt ved fokusgruppeinterview med medarbejdere, ledere og borgere med tilknytning til respektive mødesteder.
Hovedkonklusionen i evalueringsrapporten siger:
•

•
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Borgertilknytning til de 2 mødesteder er generelt begrænset, idet det
er lykkes, at hovedparten af borgerne anvender de 2 socialpsykiatriske
fyrtårne i Jægerspris og Frederikssund.
Åbningsfladen er for smal og speciel i forhold til lokalerne på Ung-

•
•

domsskolen, begrænset i en åbningstid, der ikke tilgodeser borgernes
behov.
Den fysiske placering af de 2 mødesteder er ikke optimal for borgerkredsen, og lokalerne deles med andre.
Et fåtal af borgerne kan ikke få tilgodeset behovet for ro på de 2 socialpsykiatriske fyrtårne i Jægerspris og Frederikssund.

Med de knappe ressourcer, der er til rådighed i området, vil det som oprindeligt foreslået til budget 2011 være et bedre aktiv, hvis der fagligt satses på de
2 socialpsykiatriske fyrtårne i Frederikssund og Jægerspris. Mødestedernes
nuværende form i Skibby og Slangerup er ikke en optimal løsning, idet der for
enkelte borgere er behov for særlige løsninger.
Det er nævnt i evalueringen, at der er behov for at skabe lokalemæssige
rammer, der dels tilgodeser aktiviteter på stedet, og dels tilgodeser enkelte
borgers behov for et anderledes tilbud med mulighed for ro og fordybelse.
Indretningen af de socialpsykiatriske fyrtårne i Jægerspris og Frederikssund
fordrer derfor en lokalemæssig forholden til en skrøbelig målgruppe, der skal
tilgodese hele det psykiatriske spektre af borgere (skizofreni, depression,
ADHD, OCD, angstlidelser, fobier, personlighedsforstyrrelser m.v.).
Bevilling:

En evt. fortsættelse af mødestederne i socialpsykiatrien vil afstedkomme en
bevilling kr. 400.000 i 2013 og kr. 800.000 i overslagsårene 2014-16.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi bemærker, at en eventuel fortsættelse af tilbuddet, som betyder
årlige udgifter på 0,8 mio. kr., kan indgå i budgetdrøftelserne for 2014 og
frem. Bevillingen for 2013 skal finansieres af mindre udgifter andre steder i
den kommunale økonomi.

Indstilling:

Social- og borgerservicechefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Udvalget drøfter evalueringen samt tager stilling til mødestedernes
fremtid.
2. Evalueringerne oversendes til orientering i Handicaprådet.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:
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Pkt. 1: Evalueringen er drøftet og mødestedernes fremtid er oversendt til budgetdrøftelserne for 2014.
Pkt. 2: Oversendes til orientering i Handicaprådet.

Evalueringsrapport - Mødestederne 04 2013

Journal nr.:
007634-2013

Sag nr. 34

Evaluering af Kompetenceteam i socialpsykiatrien
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Social Service (SEL) § 85.
Ved budgetvedtagelsen for 2011 valgte kommunen at hjemtage de særlige
sociale støtteopgaver efter SEL § 85, idet kommunen tidligere har betalt private leverandører til løsning af denne opgave. Med budgetaftalen var det en
forudsætning, at kommunen med egne medarbejdere og budget fremover
skulle løse disse specielle opgaver på et højt fagligt niveau med færre økonomiske ressourcer end tidligere, hvorfor budgettet til er reduceret med 0,5 mio.
kr.
Kompetenceteam i Socialpsykiatrien
Kompetenceteamet blev i løbet af 2011 etableret og fysisk placeret i nyrenoverede lokaler på Parkvej i Jægerspris. Kompetenceteamet skal geografisk dække hele Frederikssund Kommune.
Kompetenceteamet skal fagligt kunne rumme både disse særlige og komplekse opgaver i det socialpsykiatriske spekter, der kræver en særlig faglig viden,
herunder ADHD, OCD og svært belastede dobbeltdiagnosticeret (misbrug og
sindslidelse).
Formålet med evalueringen har været:
•
•

•

At undersøge om den ønskede sagsstamme af borgere har et kvalificeret tilbud i Frederikssund Kommune.
At kortlægge og målrette en særlig indsats til en uafklaret borgerkreds
med et behov for et stærkt, fagligt kompetent fokus i opgaveløsningen.
At kvalificere målsætningen omkring et kompetenceteam i socialpsykiatrien.

Evalueringsrapporten
Evalueringsrapporten er tilvejebragt ved separate fokusgruppeinterview med
medarbejdere, leder, sagsbehandlere i myndighedsfunktionen samt spørgeskema til 5 borgere.
Hovedkonklusionen i evalueringsrapporten siger:
•
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At Kompetenceteamet imødekommer målgruppens særlige behov, og

•
•

at form og indhold harmonerer med den politiske hensigt, herunder er
alle borgersager løst kommunalt og lokalt som forudsat.
At medarbejdergruppen generelt kendetegnes ved den brede faglige
dygtighed og med en større faglig spændvidde.
At nuværende borgere, der har modtaget kommunens tilbud i form af
Kompetenceteamet, udtrykker glæde og tilfredshed med deres støtte.

I evalueringsrapporten er der samtidig nævnt en række mulige opmærksomhedspunkter i et fremadrettet udviklingsperspektiv, som der administrativt skal
arbejdes videre med.
Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige
konsekvenser.

Indstilling:

Social- og borgerservicechefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Udvalget drøfter evalueringen og tager denne til efterretning.
2. Evalueringen oversendes til orientering i Handicaprådet.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:
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Pkt. 1: Taget til efterretning.
Pkt. 2: Oversendes til orientering i Handicaprådet.

Evalueringsrapport Kompetenceteamet

Journal nr.:
018894-2008

Sag nr. 35

Evaluering af frivillighedssted
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Social Service (SEL) § 18.
Denne sag giver, som aftalt ved Social-, Ældre- og Socialudvalgets beslutning
om oprettelse af et frivillighedssted, udvalget en evaluering af arbejdet med
implementering af dette nye tiltag i Frederikssund Kommune.
Ud fra et politisk og et mangeårigt ønske fra de frivillige sociale foreninger
kunne det nye midlertidig frivillighedssted i Østergade 3 C i Frederikssund
indvies i februar 2011, hvor brugerrådet kunne byde borgerne ind til nye muligheder for de frivillige sociale foreninger i Frederikssund Kommune.
Formålet med frivillighedsstedet er at få skabt et lokalt servicecenter for frivilligt socialt arbejde, hvor de frivillige foreninger, patientforeninger og borgere
kan mødes. Dets formål er at støtte, inspirere, formidle og udvikle det frivillige
arbejde lokalt.
Målsætningen er endvidere, at skabe endnu bedre vilkår og rammer for det
frivillige sociale- og patientrettede arbejde i Frederikssund Kommune og åbne
op for, at flere organisationer og foreninger kan udnytte hinandens ressourcer
igennem en fælles rådgivningsfunktion.
Frivillighedsstedet drives i dagligdagen af et brugerråd, som vælges på det
årlige dialogmøde med de frivillige organisationer.
Social, Ældre- og Sundhedsudvalget har ønsket en evaluering af frivillighedsstedet i Østergade 3 C, idet stedet som sådan har status som midlertidigt,
indtil der på baggrund af en evaluering kan tages stilling til fremtiden.
Evalueringsrapporten
Evalueringsrapporten er tilvejebragt ved interview af medlemmerne af brugerrådet.
Hovedkonklusionen i evalueringsrapporten siger, at:
•

•

•
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Frivillighedsstedet opleves som et positivt aktiv for de frivillige socialeog patientrettede foreninger trods det forhold, at alt nyt tager tid at
starte op.
De fysiske rammer begrænser stedets muligheder for aktiviteter og
større arrangementer må henlægges til andre offentlige kommunale
bygninger.
Der er behov for en videreudvikling af samarbejdet om fælles aktivite-

•

•
•

Bevilling:

ter, der naturligt kan give omtale og en synergieffekt.
Alle de frivillige sociale- og patientrettede foreninger ser stedet som
en fælles platform for at fremme frivillighedsarbejdet, men ser også,
at der skal gives plads til foreningens eget selvstændige liv.
Frivillighedsstedet har sin eksistensberettigelse og skal have ny status
fra midlertidig til en permanent løsning.
Frivillighedsstedet bliver en central medspiller i en samlet kommunal
civilsamfundsstrategi for kommunen, hvor der fortsat er brug for flere
frivillige.

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige
konsekvenser.

Indstilling:

Social- og borgerservicechefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Udvalget drøfter evalueringsrapportens hovedkonklusioner.
2. Udvalget tager stilling til frivillighedsstedets fremtid.
3. Evalueringen oversendes til orientering i Handicaprådet.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:
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Pkt. 1: Rapporten drøftet og konklusionerne taget til efterretning.
Pkt. 2: Frivillighedsstedets fremtid gøres permanent.
Pkt. 3: Oversendes til orientering i Handicaprådet.

Evalueringsrapport af Frivillighedsstedet, April 2013

Journal nr.:
002482-2013

Sag nr. 36

Tilsyn for personlig og praktisk hjælp
(§ 83 ydelser)
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om social service §§ 83, 86 og 151.
I perioden 28. november 2012 til 12. december 2012 er der gennemført tilsyn
med samtlige leverandører af personlig og praktisk hjælp i Frederikssund
Kommune, herunder den kommunale hjemmepleje. Tilsynet er gennemført af
visitationen i funktion af myndighedsafdeling under Ældre og Sundhed.
Ud fra et standardiseret spørgeskema er der gennemført interview med 70
borgere, hvilket svarer til 5 procent af målgruppen. Ældre og Sundhed har på
den baggrund udarbejdet en tilsynsrapport.
Det fremgår af rapporten, at de interviewede borgere samlet set har en positiv
oplevelse af de ydelser de modtager. Tilsynet viser, at 74 procent af borgerne
med personlig pleje har svaret, at de ”i høj grad” er tilfredse med den leverede
pleje de modtager. For borgere med praktisk hjælp viser tilsynet, at 64 pct. af
borgerne svarer at de ”i høj grad” er tilfredse med den leverede hjælp. Borgerne oplever også, at de får leveret den hjælp, de er visiteret til. Dette gør
sig gældende både i forhold til praktisk hjælp og personlig pleje.
Der er desuden en positiv oplevelse af både de private og de kommunale
medarbejdere. For borgere med praktisk hjælp har 80 pct. svaret at de ”i høj
grad” oplever hjælperen som høflig og pålidelig. For den personlige pleje har
72 pct. svaret at de ”i høj grad” oplever hjælperen som høflig og pålidelig.
I forbindelse med Ældre og Sundheds fokus på hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen, har tilsynet undersøgt borgernes deltagelse i udførelsen af opgaverne.
Rapporten viser, at 26 procent af de adspurgte borgere med personlig pleje
svarer, at de ikke deltager i udførelsen af opgaverne. For den praktiske hjælp
gælder det, at 45 procent svarer, at de ikke deltager i udførelsen af opgaverne.
På baggrund af erfaringerne fra tilsynet med leverandører af personlig og
praktisk hjælp og tilsynet i plejeboligerne (gennemført ultimo 2012), vil Ældre
og Sundhed udvikle tilsynskoncepterne og revidere tilsynspolitikken. Ændret
tilsynspolitik forelægges på et kommende møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget.
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Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige
konsekvenser.

Ældre- og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
at:
1. Tilsynsrapporten tages til efterretning.
2. Ældrerådet orienteres.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:
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Pkt. 1: Taget til efterretning.
Pkt. 2: Oversendes til orientering i Ældrerådet.

Tilsyn for personlig og praktisk hjælp (Servicelovens § 83)

Journal nr.:
007446-2013

Sag nr. 37

Tilsyn med leverandører af tøjvask
Lovgrundlag:

Lov om social service § 83 og § 91.
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 16.

Sagsfremstilling:

I efteråret 2012 blev der gennemført udbud af ydelsen tøjvask til borgere i
eget hjem. Berendsen vandt udbuddet og efterfølgende blev yderligere tre
leverandører godkendt på samme vilkår i henhold til den i Frederikssund
Kommune gældende godkendelsesmodel.
For at sikre, at alle fire leverandører var fuldt ud vidende om de nye kontraktvilkår, herunder især krav til håndtering af tøjvask i henhold til gældende hygiejnestandarder, inviterede visitationen alle fire leverandører til informationsmøde ultimo november, hvor Ældre og Sundheds kommunallæge gennemgik
de hygiejnemæssige krav (Dansk Standard 2451-8). Den nye kontrakt startede
herefter op den 1. december 2012.
Medio marts 2013 har visitationen i samarbejde med kommunallægen, der er
formand for Ældre og Sundheds hygiejneorganisation, gennemført tilsyn med
de fire leverandører af tøjvask. Tilsynet viste, at de fire leverandører fordeler
sig på følgende måde:
1. To leverandører af tøjvask, hvor kun enkelte detaljer i relation til de
nye kontraktvilkår udestår. Disse vil der blive fulgt op på fra visitationens side.
2. Én leverandør hvis kvalitet af ydelsen blev vurderet mangelfuld. Den
fortsatte godkendelse indebærer krav om dokumentation for visse forhold. Efterfølgende har leverandøren valgt at opsige samarbejdet og
har aftalt at en anden leverandør overtager opgaverne i opsigelsesperioden. De berørte borgere vil derefter skulle forny deres valg af leverandør af tøjvask.
3. Én leverandør hvis kvalitet af ydelsen må karakteriseres som henhørende under grov misligholdelse af den indgåede kontrakt. Visitationen
har derfor i samråd med afdelingen for Udbud og Kontrakt valgt at opsige samarbejdet med denne leverandør og uden yderligere ophold
taget kontakt til leverandørens 11 borgere med henblik på disse borgeres fornyede valg af leverandør af tøjvask.
Der resterer herefter to godkendte leverandører af tøjvask i Frederikssund
Kommune.
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Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Ældre- og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
at:
1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Sagen sendes til Ældrerådet til orientering.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Pkt. 1: Taget til efterretning.
Pkt. 2: Oversendes til orientering i Ældrerådet.

Journal nr.:
007445-2013

Sag nr. 38

Etablering af fremskudt visitation
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Social Service § 83.
Ved etablering af fremskudt visitation får en visitator fra Ældre og Sundhed
fysisk placering på hospitalet. Dermed kan visitator følge den enkelte borger
fra indlæggelse til udskrivelse, og al planlægning og koordinering af udskrivelsen kan ske i direkte kontakt og samarbejde med borger, pårørende og hospitalets personale. Hermed styrkes kommunikationen, den digitale visitation og
overgangen til kommunale tilbud.
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte den 9. januar 2013 prioriteringen af en del af de 2,3 millioner kr. fra økonomiaftalen mellem Regeringen
og KL til en række indsatser under Ældre og Sundhed, og der blev reserveret
et beløb til fremskudt visitation.
Fremskudt visitation ses som et væsentligt element i opbygningen af det nære
sundhedsvæsen i Frederikssund Kommune. Med hospitalernes øgede specialisering og fortsat faldende gennemsnitlige indlæggelsestid er der behov for et
tættere samarbejde mellem hospital, borger, pårørende og kommune. Baseret
på andre kommuners erfaringer er den fremskudte visitation en velkendt og
anerkendt måde at accelerere og udvide samarbejdet på.
Ældre og Sundhed oplever, at der på trods af det eksisterende samarbejde
med hospitalerne, sker fejlvurderinger af fx borgernes funktionsniveau, trænings- og plejebehov samt borgerens rehabiliteringspotentiale. Yderligere kan
der være udfordringer i forbindelse med videregivelse af kommunens observationer, ligesom planlægning og aftaler omkring udskrivelser generelt sker for
sent i indlæggelsesforløbet.
Samlet set er det forventningen, at den fremskudte visitation vil bidrage til
mere helhed og øget kvalitet i patientforløbet og samtidig øge sandsynligheden for at kommunens indsats bliver mere målrettet, præcis, rettidig og ikke
mindst rehabiliterende. Udviklingspotentialet er således af både faglig, organisatorisk og økonomisk karakter.
Plan for implementering af fremskudt visitation
Cirka halvdelen af Frederikssund Kommunes udskrivelser kommer fra Hillerød
Hospital, hvorfor den fremskudte visitation i første omgang placeres dér. De
resterende udskrivelser fra Frederikssund og de øvrige hospitaler i og uden for
Region Hovedstaden vil fortsat skulle håndteres digitalt og telefonisk som i
dag. Ældre og Sundhed vurderer, at der ved etablering af den fremskudte
visitation på Hillerød Hospital samtidig skabes mere tid og rum til at varetage
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disse øvrige udskrivelser i visitationen.
Det er planen, at tre visitatorer på skift varetager funktionen en uge ad gangen. Dermed skabes stabilitet og kontinuitet uden at funktionen bliver for sårbar ved ferie og sygdom.
Før funktionen kan etableres, skal det praktiske og formelle samarbejde aftales med hospitalet, og der skal rekrutteres og ansættes en visitator.
Det er Ældre og Sundheds vurdering, at der kan etableres fremskudt visitation
på Hillerød Hospital per 1. september 2013.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi bemærker, at opnormeringen af visitationen afsættes af eksisterende
midler under Ældre og Sundhed. Midler som i forbindelse med vedtagelse af
budget 2013 blev prioriteret til sundhed.
Ældre- og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
at:
1. Der etableres fremskudt visitation på Hillerød Hospital per 1. september 2013.
2. Der afsættes 500.000 kroner årligt til opnormering af visitationen med
en medarbejder.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Pkt. 1 og 2: Godkendt.

Journal nr.:
007856-2012

Sag nr. 39

Ledelsesinformation Ældre og Sundhed
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Social Service og Sundhedsloven.
Ledelsesinformationen for Ældre- og Sundhedsområdet bliver løbende opdateret. Denne seneste udgave er opdateret med data frem til marts 2013. Data
fordeler sig på følgende hovedområder:
•
•
•
•
•

Befolkningsprognose.
Visitationsområdet.
Plejeboligområdet.
Træningsområdet.
Ledelsesinformation fra Region Hovedstaden.

Af væsentlige udviklingstendenser kan nævnes:
Tallene for visitationsområdet viser et fald på 13 % i antal borgere visiteret til
praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje fra januar 2011 til marts 2013.
Visiteret tid til praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje er faldet med 20,5
% i samme periode.
Det generelle fald i visiterede borgere samt faldet i visiteret tid hænger sammen med kommunens revisitationer og indsatsen på rehabiliteringsområdet.
I forhold til kommunens plejeboliger viser ledelsesinformationen, at antallet af
kommunens egne borgere, der står på venteliste til en plejebolig, er steget fra
16 egne borgere i februar 2011 til 34 borgere i marts 2013. Antallet af udenbys borgere, der venter på en plejebolig i Frederikssund Kommune, er i samme periode steget fra 9 til 16 borgere.
Det bemærkes, at den befolkningsprognose, der anvendes i ledelsesinformationen, er fra 2012.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
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Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige
konsekvenser.

Ældre- og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,

at:
1. Ledelsesinformationen tages til efterretning.
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:
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Pkt. 1: Taget til efterretning.

Ledelsesinformation Ældre og Sundhed (maj 2013)

Journal nr.:
003340-2013

Sag nr. 40

Etablering af parkeringspladser på
Østergården
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Bygningsreglement 10, kapitel 2.4.2.
Efter gennemførelsen af den store rokade, er Østergården blevet base for flere
nye medarbejdergrupper. Det drejer sig om sygepleje- og hjemmeplejegrupperne fra kommunens østlige del, dagaktivitets- og daghjemstilbuddet for hele
Frederikssund Kommune samt visitationen.
Denne sammenlægning betyder, at en del flere medarbejdere har fået arbejdsplads på Østergården, hvilket har øget presset på de eksisterende parkeringspladser. Etablering af parkeringspladser er indeholdt i den samlede byggetilladelse til ombygningen af Østergården.
Afdelingen for Byggeri og Natur har afdækket mulighederne for at etablere
nye parkeringspladser, og har vurderet om de eksisterende parkeringsarealer
kan optimeres
Det er vurderingen, at der kan etableres 10 pladser foran daghjemmet ud mod
Frederiksborgvej sydvest for det eksisterende parkeringsareal. Dette forudsætter, at det eksisterende cykelskur fjernes. For at opretholde parkeringsmulighederne for cykler foreslås det, at der etableres et cykelskur i arealet bag ved
daghjemmet.
Yderligere kan fjernes fire trafikheller på den eksisterende parkeringsplads,
hvilket frigør kapacitet til at etablere fire ekstra pladser. Endelig gennemgås og
opmåles de eksisterende parkeringsarealer ud fra, at parkeringsbåsene etableres med minimumsmål på 2 meter og 30 centimeter i bredden.
Ud af det samlede antal parkeringspladser vil to blive reserveret til ældreboligerne på Frederiksborgvej, mod én i dag, og to vil blive reserveret til besøgende til beboerne i Haven, mod ingen i dag. Én af de nye parkeringspladser
vil blive etableret som en handicapplads, så der fremadrettet vil være to handicappladser ved Østergården.
Byggeri og Natur estimerer med forbehold, at projektet kan gennemføres for
425.000 kr. Etableringsomkostningerne kan dækkes inden for det rådighedsbeløb på 4,2 mio. kroner, der blev afsat til anlægsprojekt nr. 532097, den
store rokade på ældreområdet, i budget 2012. Inden etablering af parkeringspladsen resterer der 705.214 kroner af anlægsbevillingen. De tilbageværende
280.214 kroner anvendes til afslutningen af den store rokade.
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Yderligere oplyser Byggeri og Natur, at der ikke kan opnås tilladelse til at etablere parkeringspladser i rabatten på Frederiksborgvej.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Ældre- og sundhedschefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Etablering nye parkeringspladser ved Østergården godkendes.
2. Udgiften afholdes inden for anlægsbevillingen til den store rokade på
ældreområdet.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Pkt. 1 og 2: Anbefales.

Journal nr.:
007448-2013

Sag nr. 41

Indrapportering af døgnkostenheder til
Mad til hver Dag
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Styrelsesloven § 60.
Selskabet Mad til hver Dag I/S påbegyndte arbejdet med at producere og levere mad på Ældreområdet i Hillerød, Allerød, Halsnæs og Frederikssund kommuner pr. 1. april 2012. Ifølge leveringsaftalen er kommunerne forpligtede til
at aftage et på forhånd estimeret antal døgnkostenheder per år. Denne aftagerforpligtelse sikrer sammenhængen mellem kommunernes fleksibilitet og
selskabets fremadrettede planlægning.
Kommunerne kan maksimalt reducere deres aftagerforpligtelse med 15 % per
år og er forpligtede til at betale for minimum 95 % af den på forhånd aftalte
mængde, uanset om kommunen de facto aftager mindre. Såfremt behovet for
døgnkostenheder viser sig større end det på forhånd udarbejdede estimat, er
der i henhold til leveringsaftalen mulighed for bestilling af døgnkostenheder ud
over det forudgående estimat. Kommunerne skal indrapportere deres estimerede aftag af døgnkostenheder senest ved udgangen af maj året forud.
Ældre og Sundhed har siden opstarten af Mad til hver Dag løbende efterspurgt
muligheden for at bestille sæsonvarer, som beskrevet i leveringsaftalen. Mad
til hver Dag forsøger at imødekomme flere af ønskerne, men køkkenets produktionsform begrænser muligheden for at levere fx sæsongrønt og is. Den
hidtidige efterspørgsel for sæsonvarer er blevet dækket ved, at plejecentrene
har suppleret hos deres grossist. Denne løsning giver ekstraudgifter, den er
tidskrævende for personalet, og den medvirker til, at det er sværere for Frederikssund Kommunes at leve op til forpligtelsen om at aftage de aftalte døgnkostenheder.
Ud fra aktiviteten i de tre første måneder af 2013 har Ældre og Sundhed fremskrevet det forventede aftag af døgnkostenheder i de fire cafeer på Tolleruphøj, Østergården, Nordhøj og Lundebjerggård for hele året. Fremskrivningen
viser, at cafeerne forventes at aftage færre døgnkostenheder end indrapporteret for 2013. Dette skyldes dels frafald af opgaver om mødeforplejning og dels
en nedgang i salg af blandt andet smørrebrød fra Mad til hver Dag. Det bemærkes, at den samlede nedgang i aftag dækker over forskelle mellem cafeerne, hvor særligt cafeen på Tolleruphøj har oplevet aktivitetsnedgang.
Ældre og Sundhed indberettede samlet 84.815 døgnkostenheder for plejeboligområdet for 2013. I forhold til indrapporteringen for 2014 har Ældre og
Sundhed beregnet, at der grundet Mad til hver Dags begrænsninger i forhold
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til at levere sæsonvarer bør reduceres med 2300 døgnkostenheder til biretter
og sæsongrønt. Ved at foretage denne reduktion får centrene selv mulighed
for at indkøbe og anrette sæsonvarer, og kan derved imødekomme beboernes
efterspørgsel. Som følge af nedgangen i cafeerne anbefaler Ældre og Sundheds, at der her reduceres med 3300 døgnkostenheder. Dette giver en samlet
reduktion på 5600 døgnkostenheder, hvilket svarer til en reduktion på 6,5 %.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Ældre- og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
at:
1. Reduktionen på 6,5 % i antallet af døgnkostenheden tages til efterretning.
2. Det godkendes, at Ældre og Sundhed supplerer aftag fra Mad til hver
Dag med øget indkøb af sæsongrønt og biretter.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Pkt. 1: Taget til efterretning.
Pkt. 2: Godkendt.
Pkt. 3: Udvalget opfordrer Mad til hver Dag at arbejde for, at årstidens frugt
og grøntsager indgår som en naturlig del af tilbuddet samt større variation for
biretter.

Journal nr.:
007479-2013

Sag nr. 42

Rammeaftale 2014 for det specialiserede socialområde og specialundervisning
Lovgrundlag:

Lov om Social Service (SEL) § 6.
BEK nr. 205 af 13/03/2011.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen skal, jf. Lov om Social Service § 6, en gang årligt godkende det kommende års rammeaftale.
Rammeaftalen omhandler højt specialiserede tilbud og specialundervisning
indenfor det specialiserede socialområde og vedrører målgrupperne børn, unge og voksne med nedsat funktionsevne og/eller psykiatriske og/eller sociale
problemstillinger og/eller misbrug. Sikrede afdelinger for unge domfældte
indgår ligeledes i rammeaftalen.
Hvor det tidligere var regionsrådet, der var ansvarlig for udarbejdelse af en
årlig rammeaftale om drift og udvikling af sociale tilbud og institutioner i Region Hovedstaden, har kommunerne med bekendtgørelsen fra marts 2011 overtaget ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale. Denne opgave er lagt
hos et fælles Kommunalt Rammeaftalesekretariat (KKR). Rammeaftalen består
af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.
Udviklingsstrategien (som denne sagsfremstilling omhandler) er drøftet på
møde i KKR Hovedstaden den 16. april 2013 og blev på mødet i KKR anbefalet
til godkendelse i kommunalbestyrelserne.
Styringsaftalen vil blive behandlet på møde i KKR den 21. juni 2014 og vil efterfølgende blive sendt til politisk godkendelse i kommunerne.
Udviklingsstrategien generelt
Udviklingsstrategien for 2014 er udarbejdet med afsæt i indberetninger fra
kommunerne i hovedstadsregionen om behov og udviklingstendenser indenfor
både målgrupper og tilbudstyper, samt indberetninger fra kommunale driftsherrer og Region Hovedstaden om belægning og kapacitet.
Udviklingsstrategien for 2014 er baseret på den afgrænsning af tilbud, som
blev udviklet sammen med Region Hovedstaden til rammeaftalen for 2011.
Afgrænsningen betyder, at strategien koncentrerer sig om tilbud til borgere
med de mest komplekse og specielle behov samt tilbud, som kræver et stort
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befolkningsunderlag for, at tilbuddet kan drives rentabelt. Udviklingsstrategien
rummer således de højt specialiserede tilbud - og tilbud, der bruges af mange
kommuner. Det er således koordinationsbehovet, der afgør, om et tilbud er
omfattet af aftalen.
Ét formål med udviklingsstrategien er at fastsætte hvilke udviklingstendenser
og - perspektiver, som kommunerne oplever i forhold til tilbudstyper, målgrupper mv., og således også hvilke temaer KKR beslutter, at der skal være
fokus på det pågældende år. Derudover har Social- og Integrationsministeren
udmeldt et særligt tema.

Særlige udviklingstemaer i 2014
•
•

Godkendelse og tilsyn - Temaet er udmeldt af Social- og Integrationsministeren.
Ungeområdet - Temaet er udmeldt af KKR.

I hovedstadsregionen er der endvidere, med afsæt i arbejdet omkring rammeaftalen, igangsat flere udviklingsprojekter.

Udviklingsprojekter der kører 2012 - 2014
•
•
•

Definition af de mest specialiserede tilbud.
Justering af styringsaftalen til rammeaftalen.
Udviklingsprojekter vedrørende hjerneskadeområdet.

Tværkommunal koordination
Med hensyn til tværkommunal koordination vurderes der - på baggrund af de
kortlagte tendenser - ikke aktuelt at være behov for i 2014 at indgå aftaler
mellem kommunerne om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet
af udviklingsstrategien for 2014. KKR vil dog med afsæt i de beskrevne bevægelser sætte fokus på en stigende tilgang indenfor målgrupperne børn, unge
og voksne med udviklingsforstyrrelser, stofmisbrug samt sindslidelse, ligesom
der vurderes at være behov for nytænkning af tilbudsviften indenfor de højt
specialiserede tilbud.
Til slut beskriver rammeaftalen øvrige tendenser, bevægelser og tiltag med
relevans for den tværkommunale koordination, herunder forhold vedrørende
de landsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger, kommunikationscentre i
regionen samt botilbud med over 100 pladser.
Administrationen har ingen bemærkninger til den fremsendte udviklingsstrategi, idet strategien vurderes som fornuftig og med relevant indhold for det nødvendige samarbejde på det specialiserede socialområde i mellem kommunerne
i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Administrationen kan derfor
anbefale, at udviklingsstrategien tiltrædes.
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Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Social- og borgerservicechefen og familiechefen indstiller, at Opvækst- og
Uddannelsesudvalget og Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Udviklingsstrategien for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014 tiltrædes.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Mandag den 29.
april 2013
Anbefales.

Beslutninger:

Bilag:
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Anbefales.

Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Journal nr.:
004652-2013

Sag nr. 43

Status på analyse af behov for plejeboliger og rehabiliteringspladser
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Lov om almene boliger mv. § 5.
Lov om social service § 192.
Ældre og Sundhed arbejder på en analyse af det fremadrettede behov for
plejeboliger og rehabiliteringspladser i Frederikssund Kommune. Ud fra en
række faktorer, herunder befolkningsprognosen, eksisterende tilbud til målgruppen, venteliste til plejeboliger og ældres sundhedsudvikling og plejebehov, estimeres hvordan behovet for pladstyper vil udvikle sig.
Det er Ældre og Sundheds vurdering, at det vil være nødvendigt dels at udvide
kapaciteten af både rehabiliteringspladser og plejeboliger, og dels at optimere
og udvide eksisterende tilbud.
Ældre og Sundhed arbejder videre med analysen, herunder i et samarbejde
med afdelingen for Byggeri og Natur og afdelingen for Økonomi at få gennemført økonomiberegninger og tids/- og aktivitetsplaner for de forskellige udvidelsesmuligheder.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Ældre- og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
at
1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:
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Taget til efterretning.

Analyse af behov plejeboliger og rehabiliteringspladser til SÆS 8. maj

Journal nr.:
005907-2013

Sag nr. 44

Budgetopfølgning pr. 31/3 2013 - Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om kommunernes styrelse § 40.
Fagområderne har i samarbejde med Økonomi foretaget en budgetopfølgning
pr. 31. marts 2013 for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgets samlede driftsområde. Udvalgets samlede driftsområde er opdelt i ni bevillingsniveauer.
Budgetopfølgningen har resulteret i tillægsbevillinger på i alt 2,616 mio. kr.,
hvoraf 7,745 mio. kr. er en egentlig tillægsbevilling.
Af den egentlige tillægsbevilling på 7,745 mio. kr. er 12,0 mio. kr. serviceudgifter. Frederikssund kommune skal samlet set overholde servicerammen i det
enkelte år. En overskridelse betyder en sanktionstrussel i form af modregning i
kommunernes bloktilskud. En øget udgift skal således opvejes af kompenserende besparelser andre steder i kommunens budget.
Den egentlige tillægsbevilling på 7,745 mio. kr. er fordelt på:
•

•
•
•
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Merudgifter på i alt 12,8 mio. kr. for serviceudgifterne under Social
Service:
o 1,7 mio. kr. i merudgifter til ungdomsuddannelse (STU - særligt tilrettelagt forløb for unge med særlige behov). Merudgiften forklares med en stigning i antallet af unge, som deltager i
uddannelsen (Ultimo marts 2013 er antallet 40 studerende).
o 0,5 mio. kr. i mindreudgifter til handicaphjælpere (BPAordningen). Budgettet nedskrives bl.a. på baggrund af niveauet i 2012.
o 2,1 mio. kr. i merudgifter til § 85 støtte til unge.
o 9,6 mio. kr. i merudgifter til botilbud, beskyttet beskæftigelse
samt aktivitets- og samværstilbud. En øget tilgang i antallet af
personer samtidig med, at der ikke har været en tilsvarende
reduktion i gennemsnitsprisen.
Mindreudgifter på 5,0 mio. kr. vedrørende førtidspensioner under Social Service.
Merudgifter på 0,7 mio. kr. vedrørende boligstøtte under Servicecentret.
Mindreudgifter på 0,8 mio. kr. vedrørende befordring til den kommunale træning og dagaktivitet som følge af overgang til ny kørselskon-

trakt.
Budgetterne er til rettet i forbindelse med, at Frederikssund kommune fra
2013 har overtaget institutionen Skibbyhøj. Institutionen er takstfinansieret, så
der er balance mellem opskrivning af udgifts- og indtægtsbudgetterne. Ændringerne vedrører Social Service, Administrationen (konto 6) samt Kommunale bygninger.
Under aktivitetsbestemt medfinansiering er der en indikation på et merforbrug
i 2013, hvilket bl.a. er skønnet på baggrund af forbruget i 2012. Endvidere er
der indikation på merforbrug under vederlagsfri fysioterapi. Begge områder
følges nærmere og vil indgå i budgetopfølgningen ultimo 2013.
Budgetopfølgningen har resulteret i følgende overførsler på i alt -5,129 mio.
kr. til andre udvalg:
•

•

•

•

•

Mindreudgifter på 3,428 mio. kr. som følge af det indgåede KTO-forlig,
som betyder en lavere lønfremskrivning end budgetlagt. Pengene
budgetomplaceres til Økonomiudvalget med henblik på forventet
midtvejsregulering.
Mindreudgifter på i alt 1,4 mio. kr. som følge af bedre indkøbsaftaler.
Indkøbsaftaler vedrørende forbrugsartikler, elevatorservice, kopi og
print, indkøb til borgere, bleer, diabetes samt tøjvask. Pengene budgetomplaceres til Økonomiudvalget, hvor der er budgetlagt vedrørende indkøbsbesparelser for hele kommunen.
Budget på i alt 0,213 mio. kr. omplaceres til Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget, hvor energi er budgetlagt. Budgettet dækker energiudgifter på Højagergård samt fællesarealer på Solgården
Omplacering af budget på 0,138 mio. kr. vedrørende elevløn fra Skibbyhøj til Servicekorpset, der er budgetlagt under Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget.
Omplacering af budget på 0,051 mio. kr. vedrørende tillidsrepræsentantarbejde fra Økonomiudvalget til Ældreområdet.

Samtidig omplaceres i alt 1,110 mio. kr. fra ældreområdet til sundhedsområdet. Budgettet skal dels finansiere 0,21 mio. kr. vedrørende forebyggelseskonsulenterne, som varetager opgaven med et årligt forebyggende hjemmebesøg
hos borgere over 75 år og dels opgaver for så vidt angår "Styrkelse af sundhedsindsatsen og det nære sundhedsvæsen" med 0,5 mio. kr. samt 0,4 mio.
kr. vedrørende forløbsprogrammer for kronisk syge borgere.
Bevilling:

Økonomiske og

26 / 32

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 har resulteret i tillægsbevillinger på i
alt 2,616 mio. kr., hvor af 7,745 mio. kr. er en egentlig tillægsbevilling som
reducerer kassebeholdningen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og IKT indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. De egentlige tillægsbevillinger på i alt 7,745 mio. kr. godkendes.
2. Omplaceringer til andre udvalg på i alt -5,129 mio. kr. godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Pkt. 1 og 2: Anbefalet.
Lis Olsen (V) og Grethe Olsen (F) var ikke til stede.

Bilag:

2013-03-31 Forbrugsrapport - Social- og Ældre- og Sundhedsudvalget
2013-03-31Noter til forbrugsrapport - Social -, Ældre - og Sundhedsudvalget
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Journal nr.:
007425-2013

Sag nr. 45

Forventede udgifter vedr. det specialiserede socialområde i 2013 - Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Budget- og regnskabssystem for kommuner, hvis regler er fastsat med hjemmel i den kommunale styrelseslov § 46 og § 57.
I økonomiaftalen for 2010 aftalte regeringen og KL, at det specialiserede socialområde udgør et særligt fokusområde. Parterne aftalte derfor, at der skal
udarbejdes en kvartalsvis budgetopfølgning til byrådet på følgende for - for
udvalget relevante - områder:
•
•

Udsatte voksne og handicappede
Pleje og omsorg

Formålet hermed er at sikre en øget overholdelse af budgetterne med henblik
på en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde.
På den baggrund har Økonomi udarbejdet et forventet regnskab for 2013 pr.
31. marts 2013 for de nævnte områder med følgende resultat:
•
•

•

For de to områder under et er der et forventet merforbrug ift. oprindeligt budget på 10,7 mio. kr. svarende til knap 2 pct.
Hovedårsagen hertil er et forventet merforbrug vedrørende udsatte
voksne og handicappede på 11,9 mio. kr. svarende til knap 5,4 pct.,
som primært skyldes en øget tilgang i antallet af personer samtidig
med, at der ikke har været en tilsvarende reduktion i gennemsnitsprisen.
På pleje og omsorg forventes der et beskedent mindreforbrug ift. det
oprindelige budget på 1,2 mio. kr. svarende til knap 0,4 pct.

Se vedlagte bilag for en nærmere oversigt.
Det forventede forbrug på de nævnte områder er blevet indberettet til Indenrigsministeriet den 1. maj 2013. Ministeriets fokus er på det forventede forbrug sammenholdt med det oprindelige budget.
Bevilling:
Økonomiske og
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Ingen.
De budgetmæssige konsekvenser af ovenstående behandles i budgetopfølg-

personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

ning pr. 31. marts 2013, som behandles på nærværende udvalgsmøde.

Økonomichefen indstiller, at Social- Ældre- og Sundhedsudvalget over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Taget til efterretning.
Lis Olsen (V) og Grethe Olsen (F) var ikke til stede.

Bilag:
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Forventet regnskab for 2013 pr. 31. marts på det specialiserede område - SÆS

Journal nr.:
026408-2012

Sag nr. 46

Budgetoplæg 2014-2017
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om kommunernes styrelse kap. V.
Byrådet vedtog den 10. oktober 2012 budgettet for 2013.
Med byrådets fortsatte fokus på budgetoverholdelse og mulighed for at iværksætte nye initiativer, skal fagudvalgene årligt komme med forslag til budgetforbedringer svarende til 1 % af driftsudgifterne.
På fagudvalgenes januar møder drøftes overordnede prioriteringer for effektiviseringsrammer/besparelser, der skal danne baggrund for konkrete idéoplæg
fra forvaltningen.
Idéoplæggene drøftes på forårets fagudvalgsmøder med henblik på fremlæggelse på budgetseminar 13. – 14. maj.
Supplerende sagsfremstilling til mødet den 8. april 2013
Sagen er en opfølgning fra mødet den 9. januar 2013.
Supplerende sagsfremstilling til mødet den 8. maj 2013
Sagen er en opfølgning fra mødet den 8. april 2013. Det skal bemærkes, at
budgetseminaret ikke afholdes som ovenfor anført, men er rykket til den 24. 25. juni.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Sagen danner grundlag for det videre arbejde med budget 2014-2017.

Økonomichefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Udvalget drøfter overordnede principper for udvalgets forslag til budgetforbedringer, som kan danne udgangspunkt for administrationens
arbejde.
Indstilling til mødet den 8. april 2013
Økonomichefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
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1. Udvalget fortsat drøfter overordnede principper for udvalgets forslag
til budgetforbedringer, som kan danne udgangspunkt for administrationens arbejde.
Indstilling til mødet den 8. maj 2013
Økonomichefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Udvalget fortsat drøfter overordnede principper for udvalgets forslag
til budgetforbedringer, som kan danne udgangspunkt for administrationens arbejde.
Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 09.
januar 2013
Udvalget ønsker de overordnede budgettal til grundlag for en strukturet gennemgang og drøftelse. Udvalget ønsker, at der samtidig bliver et fortsat fokus
på takster på det specialiserede socialområde i KKR- regi.
Kristian Moberg (V) og Anne-Lise Kuhre (A) deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.
Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Mandag den 08.
april 2013
Pkt. 1 drøftet.

Torben Petterson (S) og Lis Olsen (V) var ikke til stede.
Beslutninger:
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Pkt. 1: Drøftet.

Journal nr.:
021307-2012

Sag nr. 47

Meddelelser til Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget 2013
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Udvalget blev orienteret om følgende:
1. Fremtidsseminaret den 7. maj 2013 på Lunden blev givet.
2. Stop-op-dag den 21. maj 2013 afholdes om fremtidens beskyttede beskæftigelse.
3. Oversigt over klager til det Sociale Nævn 2012.
4. Dialogmøde den 14. maj 2013 afholdes med aktivitetscentrene.

Lis Olsen (V) og Grethe Olsen (F) var ikke til stede.
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