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Sag nr. 10

Tidsplan og afrapportering af tilsyn på sociale tilbud
(voksenområdet) for år 2011

Journal nr.:

015079-2010

Lovgrundlag:

Lov om Retssikkerhed § 18
Lov om Social Service § 148a

Sagsfremstilling:

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på deres møde den
12. januar 2011 rammerne for det uanmeldte tilsyn, herunder at
tilsynet skal udføres af en ekstern leverandør med fokus på
magtanvendelse samt pædagogiske planer og mål for borgerne.
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de
kommunale opgaver løses. Forpligtigelsen omfatter både indholdet i
tilbuddene og den måde som opgaverne løses på.
Administrationen har nu udarbejdet en tidsplan for år 2011 for de 18
anmeldte tilsyn, der skal foretages af kommunen selv. Herudover vil
der blive foretaget 5 uanmeldte tilsyn af en ekstern leverandør.
Når året er omme, vil administrationen i januar måned 2012 udarbejde
en samlet redegørelse, som fremhæver de opmærksomhedspunkter
tilsynet har givet anledning til. Redegørelsen vil blive forelagt Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget i februar måned 2012, hvorefter
handicaprådet får mulighed for at udtale sig til sagen.
Redegørelsen om tilsynsvirksomheden for år 2011 vil efter den
politiske behandling blive lagt ud på kommunens hjemmeside, så der
er den nødvendige offentlighed omkring kommunens sociale tilbud.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger til orienteringssagen

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller til Social-, Ældreog Sundhedsudvalget at:
1. Orienteringen tages til efterretning

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Taget til efterretning.
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Sag nr. 11

Aktiviteter i træningsenheden 2009-2010

Journal nr.:

032766-2010

Lovgrundlag:

Serviceloven og Sundhedsloven

Sagsfremstilling:

Fra 2009 til 2010 er der sket et markant fald i antallet af borgere, der
er trænet efter Serviceloven. Nedgangen er på 206 borgere (fra 693 til
487 borgere - se tabel 2). Samtidig er antallet af modtagne
genoptræningsplaner (GOP) steget med 159 borgere (fra 1067 til
1226 borgere - se tabel 5).
Faldet i andelen af borgere, som genoptrænes kan skyldes, at nogle
af de borgere, som tidligere blev trænet efter Serviceloven, nu
udskrives fra sygehusene med en GOP.
Borgere, som tidligere fik kortvarig træning på sygehuset, blev ofte
henvist til videre genoptræning i kommunen. Disse borgere trænes nu
i et sammenhængende forløb i kommunen.
Der er kontinuerligt dialog med sygehusene om de specialiserede
genoptræningsplaner med henblik på at mindske omfanget.
Træningsenheden har fra 2010 som noget nyt registreret,
hvilken lovgivning, der ligger til grund for genoptræningen af borgere
(se tabel 6).
I tilfælde af kapacitetsmangel i Træningsenheden henvises borgere til
de privatpraktiserende fysioterapeuter i kommunen, jfr. en tidligere
indgået aftale mellem kommunen og fysioterapeuterne. I 2010 drejede
det sig om 44 borgere.
Den vedligeholdende træning overgik i maj 2010 til området for
dagaktivitet, hvor personalet under vejledning af fysioterapeuter og
ergoterapeuter varetager opgaven. Der foregår kontinuerlig
supervision og vejledning ved en fysioterapeut.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger til orienteringssagen.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller til Social-, Ældreog Sundhedsudvalget at:
1. Orienteringen tages til efterretning
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Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag:

Grafiske fremstillinger - til brug for SÆS-udvalget
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Sag nr. 12

Udvikling og udarbejdelse af ældreplan 2011-2015

Journal nr.:

032418-2010

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Udvalget godkendte på mødet 1.12.2010 igangsættelsen af en proces
for udarbejdelse af vision, strategi og handleplan for Ældre 20112015, og på mødet 12.1.2011 blev det overordnede forløb skitseret.
Nedenfor oplistes tids- og handleplan for aktiviteter i forløbet i mere
detaljeret form:
2.3.2011 kl.16.00-18.30: Kick-off-møde for interessenter på
ældreområdet. Derudover indbydes et antal interesserede
borgere samt pressen til at deltage. Deltagerne i mødet vil have
mulighed for at komme med input og idéer vedrørende udfordringer på
ældreområdet. Desuden inviteres en ekstern oplægsholder til at tale
udfra temaet "det gode liv som ældre".
16.3.2011 kl. 16.00-18.30: Visionsmøde med deltagelse af Ældrerådet
og Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget. Input fra Kick-off-mødet
drøftes med henblik på at udarbejde en vision for ældreområdet.
Visionen forelægges Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, og skal
behandles på mødet i udvalget 6.4.2011.
7.4.2011 kl.16-20: Første dialogmøde med interessenter på
ældreområdet. Den godkendte vision for ældreområdet præsenteres
for interessenterne på ældreområdet. Stærke og svage sider samt
udfordringer og trusler i forhold til visionen drøftes. Derudover
arbejdes i grupper med temaer, som er fremkommet på baggrund af
drøftelser på kick-off-mødet.
18.5.2011 kl.16-20: Andet dialogmøde med interessenter på
ældreområdet. Opsamling af drøftelser fra første dialogmøde samt
præsentation af idéskitser til strategier og handleplaner.
1.6.2011 Udvalgsmøde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget.
Indledende drøftelse af idéskitser og tilbagemeldinger fra
dialogmøder. Drøftelserne på mødet skal bruges i det videre arbejde.
Der træffes således ingen endelige beslutninger på dette tidspunkt.
17.8.2011 Udvalgsmøde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget.
Forslag til strategier og handleplaner behandles. Såfremt strategier og
handleplaner godkendes, sendes disse til høring hos Ældrerådet og
Handicaprådet.
2.11.2011 :Udvalgsmøde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget. Den
endelige Handleplan for Ældre 2011-2015 - indeholdende vision,
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strategier og handleplaner - genbehandles i udvalget. Høringssvar fra
Ældrerådet og Handicaprådet foreligger på dette tidspunkt.
30.11.2011: Byrådsmøde. Endelig politisk behandling af Handleplan
for Ældre 2011-2015.
Interessenter på Ældreområdet består af følgende grupper:
Medlemmer af byrådet, medlemmer af Ældrerådet, repræsentanter for
pårørerende, afdelingsledere i Ældre & Sundhed, områdeledere i
Ældre & Sundhed, medarbejderrepræsentanter fra Ældre & Sundhed
og bestyrelserne fra brugerstyrede aktiviteter. I alt udgør gruppen af
interessenter ca. 90 personer. Derudover inviteres pressen samt ca.
30 interesserede borgere til at deltage i kick-off-mødet 2.3.2011.
I hele forløbet vægtes kommunikationen mellem interessenter på
ældreområdet, politikere samt administrationen i Ældre & Sundhed
højt. Som følge heraf vil en stor del af aktiviteterne ved møderne bestå
i dialog i mindre grupper, som er sammensat af forskellige
interessenter. Derudover skal forløbet markere, at spørgsmålet om det
gode liv for ældre er sat på dagsordenen. Pressen og interesserede
borgere inviteres til det indledende kick-off-møde med det formål, at
der også udenfor kredsen af formelle interessenter på ældreområdet
gøres opmærksom på, at kommunen har fokus på det gode ældreliv.
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger til
orienteringssagen.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller til Social-, Ældreog Sundhedsudvalget, at:
1. Orienteringen tages til efterretning

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Taget til efterretning - dog med en justering af datoerne.
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Sag nr. 13

Rammerne for uanmeldt tilsyn på plejeboligområdet 2011 i henhold
til serviceloven

Journal nr.:

001665-2011

Lovgrundlag:

Lov om Social Service § 151

Sagsfremstilling:

Med budgetvedtagelsen 2011 besluttede Frederikssund Kommune, at
hjemtage opgaven med tilsynet af plejeboliger / plejehjem.
Regeringen har desuden med afbureaukratiseringen i kommunerne1.
juni 2010 forenklet reglerne for tilsynet, således at
kommunalbestyrelsen hvert år skal foretage mindst ét uanmeldt
tilsynsbesøg til forskel fra tidligere, hvor kommunen skulle foretage
både et uanmeldt og et anmeldt tilsyn. Derudover bortfalder den
tidligere forpligtelse til at udarbejde en rapport, som skal sendes til
høring i Ældrerådet også som følge af regeringens
afbureaukratiseringsinitiativer.
Der foreslås følgende model for det fremtidige tilsyn:
Formålet med tilsynene er at sikre, at de kommunale opgaver efter §§
83 og 86 i serviceloven, løses i overensstemmelse med de afgørelser,
kommunalbestyrelsen har truffet. Derudover vil det blive vurderet
om beboerne får den hjælp, de har krav på, om der foregår et socialt
liv med fokus på samarbejde, kommunikation og aktiviteter for
beboerne, og om der foregår demokratiske processer og at beboerne
medinddrages og har indflydelse.
Med baggrund i formålet vil hjælpen blive vurderet: Det undersøges
om der udleveres skriftligt materiale til beboerne, og om der er
sammenhæng mellem tilbud og udførelse.
Rammen er serviceloven, borgerens retssikkerhed, kommunens
kvalitetsstandarder samt aktuelle sundhedsfaglige instrukser.
Tilsynets varighed er 4 - 6 timer, og kan foregå i tidsrummet kl. 8.00 18.00 på hverdage. Der foretages interviews med ledelse,
medarbejdere og beboere. Interviews er skabelonbaserede, så der
opnås ensartede og sammenhængende besvarelser. Der foretages
journalgennemgang på 3 beboers journaler. Referater af husmøder,
aktivitetsoversigter m.m. præsenteres.
Der udarbejdes en rapport efter hvert besøg. Rapporten er
skabelonbaseret. Den sendes i høring til ledelsen på
omsorgscenteret, hvorefter den godkendes endeligt, og sendes til
afdelingsleder for plejeboliger og Ældre & Sundhedschef.
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Den tilsynsførende må ikke varetage andre opgaver på området.
Derudover lægges der vægt på at tilsynsførende har et godt juridisk
grundlag, har en sundhedsfaglig baggrund, kan
kommunikere, struktureret og målrettet. Det anbefales, at
tilsynsførende rekrutteres indenfor området interne konsulenter
i myndighedsfunktion.
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger, da sagen ikke
har økonomiske konsekvenser.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller til Social-, Ældreog Sundhedsudvalget at:
1. Rammerne for tilsyn godkendes

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Sagen sendes til høring i Ældrerådet og genoptages på næste møde.
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Sag nr. 14

Udmøntning af budget 2011

Journal nr.:

000648-2011

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

I budgettet for 2011 er det besluttet at samle de brugerstyrede
aktiviteter på Lundebjerggård. Det betyder, at der skal findes en
anden fysisk placering til visitationen og hjælpemiddeldepotet.
Samtidig giver anvendelsen af boligerne på Pedershave anledning til
at gennemtænke de fremadrettede muligheder på ældreområdet, idet
antallet af plejeboliger udvides.
Forvaltningen supplerede med yderligere oplysninger på mødet den
12. januar 2011, og på den baggrund genoptages sagen.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller til Social-, Ældreog Sundhedsudvalget, at
1. Sagen drøftes med henblik på en principbeslutning

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Social, Ældre- og Sundhedsudvalget anmoder om, jævnfør
beslutninger vedrørende budget 2011, at der udarbejdes forslag til og
beskrivelse af den "store rokade".
Beskrivelsen skal indeholde tidsplan og proces for gennemførelse af
forslag til ændret anvendelse af bygningerne på Østergårdens ældre
del samt Lundebjerggård, ligesom beskrivelsen skal indeholde
beregninger både i forhold til anlæg og drift. Beskrivelsen skal
desuden indeholde en beskrivelse af de menneskelige konsekvenser det være sig for beboere, brugere og ansatte.
Beskrivelsen skal blandt andet indeholde:
1. at visitationen flytter fra Lundebjerggård til Østergården 1. sal
2. istandsættelse og anvendelsesmuligheder for lokalerne på
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Lundebjerggård i kælderen
3. at de midlertidige pladser samles med henblik på større
specialisering af opgaverne i stueetagen på Østergården
4. forslag til datostop for visitationen til Østergårdens
plejehjemspladser i den gamle bygning
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Sag nr. 15

Kommunalt integrationsråd

Journal nr.:

002009-2011

Lovgrundlag:

Integrationsloven § 42

Sagsfremstilling:

Borgmesteren og udvalgsformanden ønsker en drøftelse med
udvalget om behovet for oprettelse af et eventuelt integrationsråd.
Integrationsloven indeholder i § 42 en bestemmelse om oprettelse af
integrationsråd. Kommunalbestyrelsen har pligt til at oprette et
integrationsråd, hvis flere end 50 personer over 18 år anmoder om
det. Kommunen kan på eget initiativ oprette et integrationsråd.
Formålet med et integrationsråd er at sikre kommunen kvalificeret
rådgivning i varetagelsen af integrationsopgaven. Integrationsrådet
kan således afgive vejledende udtalelser om den almindelige
integrationsindsats i kommunen og om de integrationsprogrammer,
der tilbydes af kommunalbestyrelsen. Integrationsrådet kan udgøre en
integrationsfremmende faktor ved at inddrage flygtninge og
indvandrere i beslutningsprocessen.
Integrationsrådet skal består af mindst 7 medlemmer med bopæl i
kommunen, og udpegningen foretages af kommunalbestyrelsen.
Kravene til sammensætning er, at udpegningen sker blandt
medlemmerne af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre
tilsvarende personer. Endvidere stiller loven krav om, at der udpeges
personer med tilknytning til arbejdsmarkedets parter, skolebestyrelser
og lokale foreninger i kommunen.
Integrationsrådet følger den kommunale valgperiode og nogle
kommuner afholder et egentlig demokratisk valg til integrationsrådet.
Administrationen vil på mødet give en kort orientering om
integrationsarbejdet i kommunen.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse bemærker, at der ved etablering af
et integrationsråd skal tages stilling til eventuelle bevillingsmæssige
konsekvenser.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller til Social-, Ældreog Sundhedsudvalget at:
1. Fagudvalget drøfter, hvorvidt der skal etableres et
integrationsråd i Frederikssund Kommune
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Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Udvalget ønsker ikke, at der skal etableres et integrationsråd.
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Sag nr. 16

Timeprisberegninger for praktisk hjælp og personlig pleje

Journal nr.:

016078-2009

Lovgrundlag:

Lov om Social Service § 92, stk. 2

Sagsfremstilling:

Kommunen er i henhold til Lov om Social Service forpligtet til at
beregne timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje. Dette sker
med udgangspunkt i, at borgere, der er visiteret til praktisk hjælp og
personlig pleje, frit kan vælge hvilken af de på forhånd godkendte
leverandører, der skal udføre plejen eller hjælpen. Beregningerne af
timepriser skal danne udgangspunkt for betaling af private
leverandører.
Som minimum skal udregnes én samlet timepris for praktisk hjælp,
mens der skal udregnes to priser for personlig pleje - én timepris for
dagtimer på hverdage og én timepris for personlig pleje på øvrige
tidspunkter.
Med udgangspunkt i regnskab fra foregående regnskabsår udregnes
timepriserne i de nævnte kategorier. Udviklingen i timepriser mellem
indeværende og foregående år fremgår af nedenstående tabel.
Ydelser

2011

2010

Praktisk hjælp
Personlig pleje
dagtimer,
hverdage
Personlig pleje
øvrige
tidspunkter

337kr.
409kr.

Ændring Ændring
i%
i kr. pr
time
336kr.
+1
+ 0,3
408kr.
+1
+ 0,2

505kr.

503kr.

+2

+0, 4

Beregningerne er foretaget i henhold til KL's vejledning
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen yderligere bemærkninger

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller til Social-, Ældreog Sundhedsudvalget, at:
1. Orienteringen tages til efterretning
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Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Taget til efterretning.
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Sag nr. 17

Sundhedsprofil 2010, særligt for Frederikssund Kommune

Journal nr.:

002555-2011

Lovgrundlag:

Sundhedsloven

Sagsfremstilling:

Region Hovedstaden her netop offenliggjort deres Sundhedsprofil
2010. Sundhedsprofil undersøgelsen gennemføres i alle landets
regioner, således at man kan sammenligne både indenfor hver region
samt på landsplan. Sundhedsprofilen baserer sig på spørgeskemaer
udsendt til hver kommune, samt på data fra bl.a. CPR-registeret.
Spørgeskemaet blev udsendt til 2450 borgere i Frederikssund, hvoraf
55,1 % har besvaret spørgesekmaet - svarende til 1349 borgere.
I Sundhedsprofil 2010 er en lang række sundhedsindikatorer opstillet
for regionen som helhed og for hver kommune. I vedlagte bilag er en
kort oversigt over de områder, hvor Frederikssund Kommune adskiller
sig markant fra regionen. Profilen vil senere blive uddybet af en
arbejdsgruppe i Region Hovedstaden, som vil lave en pixi-udgave til
hver kommune.
Sundhedsprofilen 2010 sammen med andet relevant materiale vil
kunne anvendes aktivt i en prioritering af sundheds- og
forebyggelsesindsatsen samt i den kommende udformning af
kommunens sundhedspolitik.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen kommentarer til orienteringssagen

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller til Social-, Ældreog Sundhedsudvalget at:
1. Orienteringen tages til efterretning

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag:

Sundhedsprofil 2010, særligt for Frederikssund Kommune
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Sag nr. 18

Meddelelser

Journal nr.:

034381-2010

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

Udvalget blev orienteret om følgende:
1. Forstander Erik Schlichting har meddelt, at han fratræder som
forstander på AKU-center Slangerup for at gå på pension den 30.6.11.
2. Handicaprådet afholder den 21. februar en temaeftermiddag, hvor
temaet er "handicappede - specielt handicappede i Frederikssund"
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Møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Onsdag den 02. februar 2011. Mødet
sluttede kl. 10.30

_____________________________________
Tina Tving Stauning

_____________________________________
Anne-Lise Kuhre

_____________________________________
Kasper Andersen

_____________________________________
Susan Stauersbøl

_____________________________________
Lis Olsen

_____________________________________
Kristian Moberg

_____________________________________
Torben Petterson

Side 18 af 18

