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Dagsorden til S S SU

Møde i skole-, social- og sundhedsudvalget den 13.
december 2004.

Medlemmer:
Niels Jørgen Pedersen
Hanne Kyvsgaard
Birgit Bangshof Mortensen
Kristian Moberg
Jens Timm Jensen
Jens Brogaard Jensen
Annie Hansen

Afbud:

Jens Tinn Jensen

Fra administrationen:
Jette Søe
Preben Kristensen
Kirsten Nørskov

Mødedato:

13. december 2004

Mødetidspunkt:

kl. 08.00

Mødested:

I mødelokale 3

Mødets afslutning:

kl. 09.30

Bemærkninger:

'Dialogbaseret tilsyn" på plejehjemmet kl. 10.00

Praktiske oplysninger: Erling Pedersen er inviteret til pkt. 2

Indholdsfortegnelse:
Optagelse til daapleie/daainstitutioner
Status for Familiehuset december 2004
Regulering af priser på Servicepakken
Tilpasning af serviceniveauet på Ældreområdet
Fælles koordinationsudvalg for kommunerne Skibby, Jægerspris, Frederikssund, Stenløse,
Ølstykke og Slangerup
Meddelelser fra formanden
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1.

Optagelse til daapleie/daainstitutioner
]. nr. SSSF 16.06
Til efterretning
Forvaltningen fremlægger optageliste pr. januar 2005 samt en særskilt opgørelse over
dagplejen.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 13. december 2004 taget
ovennævnte til efterretning.

2.
Status for Familiehuset december 2004
J. nr. SSSF 16.03.21
Til orientering
Lederen af familiehuset fremsender status for Familiehuset for december 2004. Der er ca. 40
familier indskrevet i Familiehuset som modtager hjælp, i form af individuel terapi,
parsamtaler eller familiesamtaler. Personaledækningen er p.t. 2 familiekonsulenter, en på
fuld tid og en på 33 timer og en 20 timers psykolog. En familiekonsulentstilling er vakant.
Endvidere er der 5 støttepædagoger som stillingsmæssigt dækker 4 fuldtidsstillinger. To er
på orlov.
Skolen har lige nu indskrevet 22 elever, fordelt på 6 klassedannelser og én til én
undervisning. En heldagsklasse, én klasse med for tidligt skadede elever, én Aspergerklasse,
én socialklasse og én Arbejder- og praktikklasse, samt én eksamensklasse.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 13. december 2004 taget
orienteringen til efterretning.

3.
Oolæa til drøftelse af forespørgsel fra privat leverandør omkring ledsageordningen.
]. nr. SSSF 16.08.30
Afgøres af Byrådet
Trasbo A/S har kontaktet Ældreservice for at undersøge muligheden for at ledsageordningen
kan udliciteres.
Efter servicelovens §78 yder kommunen 15 timers ledsagelse om måneden til personer under
67 år som ikke kan færdes alene pga. betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.
Der er pt. 1 person i kommunen der er visiteret til denne ordning.
Pr. 1. jan. 2005 træder der en lovændring i kraft som giver mulighed for at tilbyde personer,
der er berettiget til ledsagelse, at få ydelsen udbetalt som et kontant tilskud til ledsager, som
den pågældende selv antager. Derved er det borgeren selv, der står for selve
ansættelsesforholdet og derved fritages kommunen for administration af ordningen, som
indeholder ansættelse, lønudbetaling og administration af opsparingsordning. Visitator skal
dog fortsat føre tilsyn med ordningen.
Beløbet beregnes udfra de faktiske omkostninger som kommunen har ved at udføre et
tilsvarende tilbud. Lønnen vil for en ufaglært antage p. t. kr. 115,- i timen (løntrin 9 +
feriepenge). Hertil skal lægges administrative omkostninger.
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Det indstilles.
At det foreslår at denne mulighed godkendes, idet borgeren derved kan købe ledsagelsen fra
fx Trasbo således, at det frie valg af ledsager tilgodeses.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 13. december 2004 denne
mulighed godkendes, idet borgeren derved kan købe ledsagelsen fra privat leverandør,
således at det frie valg af ledsager tilgodeses.

4.
Regulering af priser på Servicepakken
J. nr. SSSF 16.07.00
Til efterretning
På udvalgets møde den 30. november 2004 var følgende punkt på dagsordenen:
"Ældreservice fremsender forslag til nye priser på servicepakker 2005. Priserne er beregnet
ud fra faktiske forbrug i 2004 og med 3% prisfremskrivning på visse ydelser. Hvor der indgår
forbrugsmidler, moms og afskrivning, fremgår det af de enkelte bilag.
Der er i 2005 en månedlig prisstigning på kr. 205,25 i den samlede servicepakke på grund af
generelle prisstigninger fra leverandører.
Det indstilles.
At forslaget godkendes.
Skole-, social- oo sundhedsudvalget har på sit møde den 30. november 2004 godkendt
indstillingen."
Som en konsekvens af beslutningen på mødet, under pkt. 16 - tilpasning af serviceniveau hvor det blev besluttet at ensrette madpriserne over 2 år på plejehjemmet og ved levering,
vil madprisen stige mere end hvis der kun blev foretaget 3% prisfremskrivning. I
ovennævnte stigning udgør kostprisen kr. 150,- mere end den almindelig prisfremskrivning.
Skole-, social- og sundhedsudvalget har på sit møde den 13. december 2004 taget
ovennævnte til efterretning.

5.
Tilpasning af serviceniveauet på Ældreområdet
j. nr. SSSF 81.01.00
Afgøres af Byrådet
Udvalget behandlede på sit møde den 30. november 2004 tilpasning af serviceniveauet på
Ældreområdet.
Følgende punkter skulle afvente nærmere undersøgelser:
(Tidligere pkt. 6 ) - Der ydes hjælp til vask af tøj en gang om ugen - afventede undersøgelse
af privat aktør.
Nu pkt. 4 : Ydelsen sendes i udbud med kravspecifikation og kvalitetsstandarder
hos 2 firmaer. Billigste tilbud vælges til underleverandør til Sundhedsafdelingen.
(Tidligere pkt. 9) - Der ydes hjælp til indkøb i nærmeste forretning en gang om ugen afventer undersøgelse af privat aktør.
Nu pkt. 7: Ydelsen sendes i udbud med kravspecifikation og kvalitetsstandarder hos
2 firmaer. Billigste tilbud vælges.
(Tidligere pkt. 15) - § 103-kørsel - afventer undersøgelse om sammenlægningskommunerne
har ordningen.
Nu pkt. 12: Borgerne kan blive mere isoleret i deres hjem. Slangerup og
Frederikssund anvender ikke § 103-kørsel. Jægerspris anvender § 103-kørsel.

Dagsorden til S S SU

Side 4 af 4

Samtidig gøres opmærksom på (tidligere pkt. 5) - "Der visiteres til ekstra rengøring som en
pædagogisk støtte til borgere med psykiske lidelser", som udvalget ønskede ændret.
Oplægget har ikke været koordineret med lovgivningen for det socialpsykiatriske område.
Oplægget må afvente en afklaring, hvorfor stillingen tagen må udsættes.
Det indstilles.
At udvalget anmodes om at drøfte forslag til ændret serviceniveau med de nye indhentede
oplysninger.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 13. december 2004
følgende:
At der til hjælp til tøjvask: Ydelsen sendes i udbud med kravspecifikation og
kvalitetsstandarder hos 2 firmaer. Billigste tilbud vælges til underleverandør til
Sundhedsafdelingen.
At der ydes hjælp til indkøb i nærmeste forretning en gang om ugen: Ydelsen sendes i udbud
med kravspecifikation og kvalitetsstandarder hos 2 firmaer. Billigste tilbud vælges.
At § 103 kørsel: Anbefales opretholdt.
At der visiteres til ekstra rengøring som en pæd. Støtte: Tages til efterretning.
At for så vidt angår biretten: Følges køkkenets skrivelse.

6.
Fælles koordinationsudvalg for kommunerne Skibby. Jæaerspris. Frederikssund.
Stenløse. Ølstykke oa Slangerup
J. nr. SSSF 00.01A16
Afgøres af byrådet
På baggrund af strukturreformen herunder omlægning af arbejdsmarkedsområdet skønnes
fortsat deltagelse i det fælles koordinationsudvalg ikke hensigtsmæssigt efter den 31.
december 2005. Efter forretningsordenens § 11 kan samarbejdet opsiges med 1 års varsel.
Det indstilles.
At aftalen opsiges pr. 31. december 2005 for at give det nye byråd valgfrihed med henblik på
oprettelse af beskæftigelsesråd.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 13. december 2004 besluttet at
formanden bemyndiges til at forhandle en samlet opsigelse af aftalen, forinden byrådets
afgørelse.
Formandens skrivelse af 13. december 2004 - overvejelser vedr.
koordinationsudvalg/beskæftigelsesråd - blev omdelt på mødet.

7.
Meddelelser fra formanden
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 13. december 2004 fået
følgende meddelelser:
Formanden orienterede på sidste møde omkring skoleorientering. Der kommer retningslinier
for, hvorledes der skal gøres i samarbejde med de 3 andre kommuner.

