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Sag nr. 48

Sundhedsberedskabsplan
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Sundhedsloven, LBK nr 913 af 13/07/2010 med senere ændringer.
Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale
beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale mv., BEK nr 977 af
26/09/2006 med senere ændringer.
Epidemiloven, bekendtgørelse af lov om foranstaltninger mod smitsomme og
andre overførbare sygdomme, LBK nr 814 af 27/08/2009.
Lægemiddelloven, LOV nr 1180 af 12/12/2005.
Beredskabsloven, bekendtgørelse af beredskabsloven, LBK nr 660 af
10/06/2009.
Ifølge bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet skal Byrådet
mindst én gang i hver valgperiode, udarbejde og vedtage en sundhedsberedskabsplan.
Sundhedsberedskabsplanen skal danne grundlag for en koordineret indsats i
en ekstraordinær situation, og sundhedsberedskabsplanen skal samtidig medvirke til, at Frederikssund Kommune - også i en ekstraordinær situation - kan
løse de almindelige sundheds- og omsorgsopgaver.
Risiko- og sårbarhedsanalyse er grundlaget for arbejdet med sundhedsberedskabsplanen.
Sundhedsberedskabsplanen indeholder planer for følgende scenarier: Epi- eller
pandemier, ekstraordinær udskrivning af borgere, vejrbetingede ulykker, masseulykker, brud på infrastruktur, og behov for krisestøtte.
Endvidere indgår indsatskort med detaljeret beskrivelse af sundhedsberedskabets ledelse, varsel og iværksættelse, Gennemførelse af massevaccinationer,
etablering af ekstra plejepladser samt håndtering af helbredsfølger af varmepåvirkning eller oversvømmelse.
Yderligere indgår oplysningsmaterialer til borgerne om varmepåvirkning, krisereaktioner, samt om hvordan de bør handle ved oversvømmelse med regn
eller kloakvand.
Sundhedsberedskabsplanen har været til kommentering i alle fagchefers områder og de indkomne kommentarer er taget til efterretning.
Efter godkendelse i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget skal sundhedsberedskabsplanen til endelig høring i nabokommuner samt Region Hovedstaden.
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Der har løbende været kontakt med disse undervejs i processen.
Endeligt skal der indhentes rådgivning fra Sundhedsstyrelsen, i overensstemmelse med § 210 stk. 2 i sundhedsloven, inden den endelige sundhedsberedskabsplan indstilles til vedtagelse i Byrådet.
Supplerende sagsfremstilling til mødet den 6. juni 2013
Frederikssund Kommunes sundhedsberedskabsplanen har været til høring i
nabokommunerne og i Region Hovedstaden. Kommentarer herfra har ført til
enkelte rettelser af redaktionel karakter.
Efterfølgende er der indhentet vejledning fra Sundhedsstyrelsens afdeling for
Sygehuse og Beredskab.
Overordnet finder Sundhedsstyrelsen, at Frederikssund Kommunes sundhedsberedskabsplan er hensigtsmæssig, handlingsrettet og med mange gode
håndteringsdetaljer.
På baggrund af Sundhedsstyrelsens svar er der foretaget enkelte rettelser og
specifikationer. Enkelte forslag til ændring af delplanernes opbygning og overskrifter er dog ikke efterlevet, idet den nuværende opbygning af planen skønnes at tilgodese Frederikssund Kommunes behov bedst.
Endeligt har Sundhedsstyrelsen efterlyst en særskilt indsatsplan for forurening
af drikkevand, koordineret med kommunens generelle beredskabsplan for
dette område. Det er ikke muligt at efterkomme dette forslag, da der endnu
ikke er udarbejdet en færdig beredskabsplan på de tekniske områder. Afdelingen for Plan og Miljø oplyser, at denne beredskabsplan forventes færdig inden
udgangen af 2013. Sundhedsstyrelsens forslag kan derfor imødekommes, når
sundhedsberedskabsplanen, i henhold til bekendtgørelsen om planlægning af
sundhedsberedskabet, skal revideres i løbet af byrådsperioden 2014 - 2017.
Det skal bemærkes, at afdelingen for Plan og Miljø har en procedure, hvoraf
det fremgår, hvem der skal orienteres i tilfælde af fx forurening af drikkevand.
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. Sundhedsberedskabsplanen sendes i høring i Region Hovedstaden,
Lejre, Halsnæs, Egedal og Hillerød kommuner.
2. Efter høringsperioden indhentes rådgivning fra Sundhedsstyrelsen.
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3. Sagen genoptages efter tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen.
Indstilling til mødet den 6. juni 2013
Ældre- og sundhedschefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Frederikssund Kommunes sundhedsberedskabsplan godkendes.
Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 06.
februar 2013
Pkt. 1 - 3 Godkendt.

Beslutninger:

Anbefalet.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.

Bilag:
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Frederikssund Kommunes sundhedsberedskabsplan 2013

Journal nr.:
005886-2011

Sag nr. 49

Forebyggende hjemmebesøg årsrapport 2012
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Social Services § 79a og § 86.
Alle borgere i Frederikssund Kommune, der er fyldt 75 år, og ikke modtager
både personlig og praktisk hjælp, tilbydes et årligt forebyggende hjemmebesøg.
Årsrapporten viser, at de forbyggende konsulenter i 2012 har tilbudt besøg til
1.982 personer ud af 2.900 i målgruppen og gennemført 1.069 hjemmebesøg,
mens ca. 40% har takket nej til et besøg. Forebyggelseskonsulenterne har i
2012 henvist 99 borgere til egen læge på grund af forhøjet blodtryk. Derudover henviser konsulenterne til blandt andet visitationen, genoptræning, sagsbehandlere og speciallæger.
I foråret 2012 blev der igangsat et nyt initiativ, hvor konsulenterne har haft
særligt fokus på tidlig opsporing af funktionsnedsættelse. Initiativet er inspireret af et projekt i Fredericia Kommune.
Konkret består initiativet af, at konsulenterne tester borgernes funktionsniveau
ud fra to enkle, hurtige og valide tests. De to test viser borgernes muskelstyrke og balance, og synliggør, om borgeren har faldrisiko. På baggrund af resultaterne gennemføres en samtale, der blandt andet har til formål at motivere til
fysisk aktivitet. I visse tilfælde kan borgeren henvises til genoptræning med
henblik på at reducere funktionstab. Det er hensigten, at testen gentages årligt, så udviklingen i borgernes funktionsniveau kan følges.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ingen yderligere bemærkning, da sagen ikke har bevillingsmæssig konsekvens.

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

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:

Godkendt.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.

Bilag:
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Statusrapport Forebyggende hjemmebesøg 2012

Journal nr.:
008582-2013

Sag nr. 50

Timepriser frit valg 2013
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Social Service §§ 83 og 91.
I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab skal der foretages en efterkalkulation af timepriserne for afregning af praktisk hjælp og personlig pleje til de
private leverandører. Timeprisen beregnes på baggrund af antallet af visiteret
tid og omkostningerne forbundet hermed i den kommunale hjemmepleje.
Fritvalgstakster

Afregnede takster

Efterkalkulerede
takster

Difference

Praktisk hjælp

369 kr.

367 kr.

- 2 kr.

Personlig pleje i
dagtimer

399 kr.

399 kr.

0

Personlig pleje i
dagtimer, weekend

467 kr.

464 kr.

- 3 kr.

Personlig pleje,
aften

467 kr.

464 kr.

- 3 kr.

Personlig pleje,
nat

467 kr.

464 kr.

- 3 kr.

Efterkalkulationen for 2012 viser, at den afregnede timepris for 2012 til de
private leverandører er en smule lavere end de beregnede takster med undtagelse af personlig pleje i dagtimer, hvor taksten er uændret. Dette skyldes, at
den kommunale hjemmepleje er blevet mere effektiv.
På baggrund af den beregnede timepris skal afregningen til de private leverandører reguleres i det omfang, der er afregnet til en timepris, der er for lav.
Afregning med for høj timepris kan ikke reguleres. Der foretages derfor ingen
efterkalkulation af taksterne til de private leverandører for 2012. Differencen
mellem den afregnede og den efterkalkulerede timepris betyder, at der samlet
har været en merudgift til de private leverandører på 52.083 kr. i 2012. Merforbruget svarer til cirka 0,4 % af det samlede beløb på 12.480.000 kr. der
blev betalt til de private leverandører i 2012.
Taksterne for afregning af private leverandører, som leverer praktisk hjælp og
personlig pleje, er i budgettet fastsat på baggrund af de efterkalkulerede tak-
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ster det foregående år. De efterkalkulerede takster for 2012 fremskrives derfor
med 0,54 % svarende til lønfremskrivningen fra 2012 til 2013.
På baggrund af denne beregning fastholdes taksterne anvendt i 2012, idet
reguleringen er inden for bagatelgrænsen.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Ældre- og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
at:
1. Efterkalulationen tages til efterretning.
2. Taksterne for 2013 godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Godkendt.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.
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Journal nr.:
018467-2012

Sag nr. 51

Orientering om Beskyttet beskæftigelse
- Nye muligheder til nye tider
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Social Service § 103 og § 104.
Denne sag er en opfølgning og en status på den afholdte STOP OP dag tirsdag
den 21. maj 2013, hvor det foreløbige arbejde fra de to procesgrupper til
fremtidens beskyttede beskæftigelse blev præsenteret for en inviteret kreds af
interessenter.
Det er tidligere politisk besluttet at analysere og redefinere synet på og indholdet i beskyttet beskæftigelse. For at imødekomme udviklingen på markedet, og dermed sikre det fortsatte grundlag, stilles der særlige krav til AKUcentret, hvad angår udfordringen med at fastholde og rekruttere borgere.
Social- og Borgerservice har, med det formål at udvikle nye muligheder til nye
tider, nedsat en styregruppe og to procesgrupper fra henholdsvis Højagergaard og Ejegod til at arbejde med projektet. Formålet er at få skabt et forslag
til en delplan til Handicapplanen, der vil sikre den fremtidige udvikling af tilbuddene.
På STOP OP dagen blev nye muligheder i kommunens tilbudsvifte fremlagt
såsom: pigeværksted, seniortilbud, fritidstilbud til unge, ældretilbud, Særlig
Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU-uddannelse) m.v.
Procesplanen frem mod den politiske behandling er tilrettelagt på følgende vis:
•
•

•

•
•

Bevilling:
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Ingen.

Orientering til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget på mødet den 6.
juni 2013.
Styregruppen og procesgrupperne samler kommentarer og supplerende ideer op fra STOP OP dagen med det formål at kvalificere input til
delplanen (juni-august 2013).
Udkastet til en delplan på det beskyttede beskæftigelse fremlægges
for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget på mødet den 4. september
2013.
Udkastet sendes til høring i Handicaprådet.
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget genoptager sagen på mødet den
9. oktober 2013, hvor udvalget behandler Handicaprådets kommentar
til delplanen og videresender sagen til byrådets endelig godkendelse
på møde den 30. oktober 2013.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

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

Indstilling:

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

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Orienteringen taget til efterretning.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.
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Journal nr.:
026408-2012

Sag nr. 52

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.
Supplerende sagsfremstilling til mødet den 6. juni 2013
Sagen er en opfølgning fra udvalgets foregående møder.

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
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arbejde.
Indstilling til mødet den 8. april 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.
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.
Indstilling til mødet den 6. juni 2013
Økonomichefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Udvalget drøfter udvalgets forslag til budgetforbedringer med henblik
på oversendelse til budgetdrøftelserne på budgetseminariet.
Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 09.
januar 2013
Udvalget ønsker de overordnede budgettal til grundlag for en struktureret
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.
Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 08.
maj 2013
Pkt. 1: Drøftet.
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Beslutninger:

Sagen drøftet og oversendes til budgetdrøftelserne.
Kristian Moberg (V) og Torben Petterson (A) var ikke til stede.
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Journal nr.:
021307-2012

Sag nr. 53

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

Orientering om samarbejde med Lykke Marie Hjemmet vedrørende sygeplejeydelser.
Tina Tving Stauning har deltaget i kultur- og idrætsfestivalen på Kalvøen og
SIK.
Orientering om implementering af forebyggelsesprojekt med fokus på bevægelse, Super Street Slangerup og støtte til projektet.
Orientering om sundhedsambassadøruddannelsen.
Orientering om fordeling af fælleskommunale § 18 midler for otte kommuner.
Tina Tving Stauning er inviteret til dialogmøde i FOA.

Kristian Moberg (V) var ikke til stede.
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