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Journal nr.:
023539-2012

Sag nr. 103

Handleplan for Ældre - Mad og måltider - plejeboligerne
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om social service § 83
I Handleplan for Ældre 2011 – 2015 er der under temaet Plejeboliger beskrevet fem indsatser, herunder "mad og måltider". Mad og Måltider understøtter
visionen i ”Handleplan for Ældre” ved at sætte fokus på hele måltidet.
"Måltidet er grundlæggende en social sammenhæng, som forener de mennesker der mødes i et fællesskab om spisning og samtale". (citat Servicestyrelsen).
Formålet er at skabe gode måltidsoplevelser for beboerne, som kan øge livskvalitet og sundhed for den enkelte.
Derudover:
•
•
•
•
•

At de fysiske rammer for måltidet er fagligt kvalificeret.
At rammerne for måltidet er aftalt med beboerne.
At døgnets måltider er tilrettelagt og tilgodeser de ældres individuelle
ønsker og behov.
At der løbende foretages ernæringsscreening til opretholdelse af beboernes sundhed og til forebyggelse af sygdom.
At der skabes meningsfylde aktiviteter i forbindelse med måltidet.

Måltidet er en vigtig del af den enkeltes identitet og et højdepunkt for beboerne i det daglige. Det gode måltid fremmes af atmosfære, samvær og trygge
rammer. Appetitten skærpes bl.a. ved, at der serveres livretter, duften af mad
i spisestuerne forud for måltidet, servering fra velanrettede fade samt at inddrage beboerne i praktiske opgaver i forbindelse med måltidet eksempelvis
borddækning.
Det foreslås, at indsatserne iværksættes med inspiration fra Servicestyrelsens
God mad – Godt liv, Ældrekommissionens rapport; Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem 2012, samt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke
om mad og måltider.
Tilrettelæggelse af de enkelte aktiviteter sker i samarbejde med beboere,
pårørende, medarbejdere og frivillige på de enkelte omsorgscenter. Indsatsen
kan iværksættes fra primo 2013 og evalueres med udgangen af 2014.
Efter indsatsen er afsluttet forventes det, at rammerne for måltiderne er optimeret og integreret, som en del af hverdagen på omsorgscentrene.
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Indsatsen kan iværksættes inden for budgettets rammer.
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. Indsatsen ”mad og måltider” i plejeboliger godkendes.
2. Ældrerådet orienteres.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Godkendt.

Journal nr.:
007856-2012

Sag nr. 104

Ledelsesinformation Ældre og Sundhed - december 2012
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Social Service og Sundhedsloven.
Der er udarbejdet en ny ledelsesinformation med data frem til september
2012.
Ledelsesinformationen for Ældre- og Sundhedsområdet vil løbende blive opdateret, og dette er nummer to i rækken af opdateringer.
I denne udgave indeholder ledelsesinformationen følgende hovedområder:
•
•
•
•
•

Befolkningsprognose
Visitationsområdet
Plejeboligområdet
Træningsområdet
Ledelsesinformation fra Region Hovedstaden

Væsentlige udviklingstendenser
Tallene på visitationsområdet viser et fald på 9,6 pct. i antal borgere visiteret
til praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje fra januar 2011 til september
2012.
Visiteret tid til praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje er også faldet med
12 pct. i den samme periode.
Ledelsesinformationen viser desuden, at antallet af kommunens egne borgere
der står på venteliste til en plejebolig er faldet fra 33 egne borgere i marts
2012 til 25 borgere i september 2012. Ud af de 25 egne borgere på venteliste i
september 2012 har 6 fået tilbudt og har afvist en plads i en plejebolig. I september 2012 stod der 13 udenbys borgere på venteliste til en plejebolig. Dette
antal har været stabilt med mindre udsving i perioden september 2011 til september 2012.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
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Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

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

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

Bilag:
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Taget til efterretning.

Ledelsesinformation Ældre og Sundhed (dec. 2012)

Journal nr.:
022997-2012

Sag nr. 105

Budget 2013: Demensprojekt med omsorgsklovn
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Social service § 86.
I budget 2013 er der årligt afsat 200.000 kr. til demensprojekt, f.eks. omsorgsklovn, fortrinsvis i plejeboligerne. Projektet tager udgangspunkt i beboernes ønsker og behov.
På Omsorgscenteret De Tre Ege har der i 2012 været gennemført et forløb,
hvor omsorgsklovnen Ruth har besøgt en bogruppe 10 gange.
Forløbet har været en stor succes for beboerne. Ligeledes har pårørende tilkendegivet, at forløbet har været en succes.
Medarbejderne har, med fokus på det faglige perspektiv, fulgt forløbet og
tilkendegivet, at omsorgsklovnen har evne til at nå ind til de svageste beboere
på en meget nænsom og respektfuld måde.
Der er i alt 22 bogrupper fordelt på de 5 omsorgscentre. Der er borgere med
forskellige former for demens i de fleste bogrupper, og bogrupper hvor der
kun er borgere med demenssygdomme. Det er således ikke realistisk, at alle
grupper tilbydes et forløb med besøg af omsorgsklovnen.
Ældre og Sundhed forslår følgende tilrettelæggelse af projektet i 2013.
Der informeres generelt om projektet til medarbejdere, beboere og pårørende.
Informationerne foregå lokalt og suppleres af de erfaringer der er gjort på De
Tre Ege.
Det foreslås, at der tilrettelægges i alt fire forløb med omsorgsklovnen.
Hvert forløb vil indeholde følgende:
•

Information til medarbejderne.

•

Information til beboere og pårørende.

•

10 besøg af omsorgsklovnen.

•

Afsluttende møde med medarbejderne.

Alle bogrupper kan søge om et forløb og beslutning træffes af et udvalg bestående af ledelse og medarbejdere i plejeboligerne.
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Projektet tilrettelægges med to forløb i foråret og to forløb i efteråret 2013.
I løbet af 2013 undersøges mulighederne for at søge fonde med henblik på at
supplere indsatsen på demensprojektet.
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. Godkende udmøntning af budget 2013 vedr. demensprojekt.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Godkendt.
Faktuelt oplyses det som en rettelse, at omsorgsklovnen har besøgt en
bogruppe 25 gange i løbet af 2012.
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Journal nr.:
020873-2012

Sag nr. 106

Tilskud til Frivilligt Socialt Arbejde
2013
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om social service § 18.
Efter lov om social service § 18 er det muligt for frivillige foreninger/organisationer at søge tilskud til aktiviteter, der sigter mod:
•
•
•

Forebyggelse af sociale problemers opstående.
Styrkelse af det sociale netværk.
Inddragelse af borgerne i løsningen af sociale problemer.

Det er en forudsætning for tildeling af støtte, at indsatsen/aktiviteten foregår i
/ eller tager udgangspunkt i Frederikssund Kommune, ligesom det er et krav,
at den frivillige indsats skal være kernen i projektet.
Der kan ansøges om tilskud via § 18-puljen én gang årligt. (Ansøgningsfristen
er 1. november året forinden).
Social Service har for 2013 modtaget 32 ansøgninger, hvori der i alt ansøges
om 791.063 kr..
Administrationen har indstillet 26 ansøgninger med i alt 436.760 kr. til udbetaling efter de fastlagte retningslinjer. Oversigten over modtagne ansøgninger
med påførte indstillinger er bilagt sagen.
På budgettet for 2013 er afsat 521.024 kr.
Udvalget har efter retningslinjerne vedtaget at prioritere frivillige sociale aktiviteter i 2012 og 2013 for særligt udsatte grupper, der i sit indhold retter sig
mod følgende indsatsområder:
•
•
•
•

Flygtninge og indvandrere.
Aktiviteter på tværs af generationer.
Sindslidende.
Vanskeligt stillede børn og unge samt deres familier.

Hovedreglen er, at tilskud ydes, hvor sigtet er hjælp til de mest udsatte medborgere med et ringe netværk.
Almindeligvis gives ikke midler til aktiviteter, der kan vurderes til at være et
tilbud efter Servicelovens § 79 med aktiverende og forebyggende sigte til
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voksne/ældre, ligesom der ej heller gives tilskud til kulturelle aktiviteter.
Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på, at der i takt med ændringer i serviceniveauet på dagsaktiviteter på ældreområdet og tilsvarende i forhold til kulturelle aktiviteter, kan spores en stigning af ansøgninger med et
indhold, der tidligere blev dækket af § 79 eller kulturpuljen.
Udover den lokale tildeling af midler, er kommunen også med i den fælleskommunale pulje, som Frederikssund Kommune administrerer i 2013.
Frederikssund Kommune har tidligere ydet 44.000 kr. til denne fælles pulje,
svarende til 1 kr. pr. indbygger i kommunen. Ansøgningsfristen til pulje, er 1.
maj 2013 og dækker ansøgninger om frivilligt socialt arbejde, der går på tværs
af kommunegrænserne.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Social- og borgerservicechefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Administrationens indstillinger til fordeling af § 18-midler 2013 godkendes (436.760 kr.)
2. Der ydes 44.000 kr. til Den Fælleskommunale Pulje.
3. Der tages stilling til uforbrugte midler på 40.264 kr.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Pkt. 1 godkendt med justeringer.
Pkt. 2 godkendt.
Pkt. 3 udvalget fordelte 29.000 kr. af de uforbrugte midler til nogle af de 32
ansøgninger til § 18 puljen.
Udvalget ønsker en principiel drøftelse af § 18 midler først i det nye år.

Bilag:
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Oversigt over §18 ansøgninger for 2013

Journal nr.:
029274-2010

Sag nr. 107

Samarbejdsaftale på misbrugsområdet
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142.
Som en konsekvens af det netop vedtagne budget for 2013 er der i lighed
med sidste års budget på misbrugsområdet et fortsat fokus på serviceniveau
og køb af ydelser efter de sociale rammeaftaler. Specielt de ydelser som leveres af Nordsjællands Misbrugscenter.
Byrådet skal efter Servicelovens § 101 tilbyde behandling af stofmisbrugere,
ligesom man efter Sygehuslovens § 141 skal tilbyde alkoholmisbrugere en
behandling.
Administrationen og Nordsjællands Misbrugscenter har i løbet af året afholdt
dialogmøder med henblik på et fortsat fokus på kvalitet og effektiv opgaveløsning i den måde, der arbejdes med området på, samtidig med, at den nødvendige bæredygtighed er til stede, hvis der fortsat skal kunne opretholdes et
lokalt ambulatorium i nærområdet.
Samarbejdsaftalen for 2012 er på et møde i oktober evalueret, og begge parter har udtrykt tilfredshed med samarbejdet.
På baggrund af drøftelserne med Nordsjællands Misbrugscenter, er der udarbejdet en ny samarbejdsaftale, således at kommunen kan leve op til den lovmæssige forpligtigelse i relation til misbrugsbehandlingen. Aftalen løber indtil
videre fra den 1. januar til 31. december 2013, hvor aftalen på ny kan genforhandles.

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. Samarbejdsaftalen for 2013 godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Godkendt.

Bilag:

12 / 20

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund
2013

Journal nr.:
022385-2012

Sag nr. 108

Rehabiliteringstilbud til borgere med
kroniske sygdomme
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Det er aftalt mellem Region Hovedstaden og Frederikssund Kommune, at der
skal tilrettelægges en særlig indsats til borgere med kroniske sygdomme. Indsatsen tilrettelægges som forløbsprogram hvor opgaverne beskrives for hver
sektor. Det kommunale tilbud er rehabilitering til borgere med kroniske sygdomme. Rehabilitering gennemføres for tiden for hver enkelt diagnose. Mulighederne for gennemførelse på tværs af diagnoser undersøges for tiden, idet
flere borgere har flere diagnoser.
Diabetes 2 og KOL
Frederikssund Kommune har i 2012 implementeret forløbsprogrammerne for
KOL og type-2 diabetes, som indebærer et standardiseret rehabiliteringsforløb.
Der har i flere år været tilbud omhandlende rehabilitering af KOL, som stort
set levede op til kravene i forløbsprogrammet. Der er blevet foretaget mindre
tilpasninger, primært i forhold til stratificering af borger/patienter og ændringer i kommunikationsgangen med det øvrige sygehusvæsen. For borgere med
type-2 diabetes har der været afholdt to forløb i 2012, hvor i alt 19 borgere
har gennemført et rehabiliteringsforløb.
Der vil løbende blive evalueret og foretaget små justeringer indenfor rammen
af minimumskravene for både KOL og type-2 diabetes.
Forløbsprogram vedr. diabetes har været finansieret af en statslig pulje, som
udløber i 2012.
Hjerte-kar
Det vurderes, at der vil være udfordringer med at sikre et tilpas antal deltagere pr. standardiseret rehabiliteringsforløb for hjerte-kar. Der ligger et større
udviklingsarbejde i at implementere et sådan standardiseret forløb i Frederikssund Kommune, og det foreslås derfor, at beslutningen om implementering
først foretages i løbet af 2013. Indtil forløbsprogram implementeres, tilbydes
genoptræning til borgerne med hjertekarsygdomme efter individuel vurdering.
Demens
Frederikssund Kommune har allerede arbejdet længe og kvalificeret med demens og opfylder derfor med mindre justeringer forløbsprogrammets minimumskrav.
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Det vurderes, at forløbsprogrammet for demens kan afvikles indenfor nuværende ressourceramme, og det foreslås derfor, at kommunen tilslutter sig forløbsprogrammet i løbet af 2013, når den fælles implementeringsplan er udarbejdet.
Lænderyg
Forløbsprogrammet for lænderyg er det senest udviklede forløbsprogram. Det
vurderes, at der er et stort behov for at øge fokus på lænderyglidelser i Frederikssund Kommune. Det foreslås derfor, at den kommunale del af forløbsprogrammet iværksættes i løbet af 2013.
I budget 2013 indgår midler fra Regeringen og Kommunernes Landsforening,
hvor der blev tilført 300 mio. kr. til kommunerne til sundhedsindsatser. Indsatsen vedr. forløbsprogrammerne er en del af de prioriterede indsats, og merudgifter til gennemførelse af de kommunale rehabiliteringstilbud i forløbsprogrammerne kan afholdes inden for den ramme.
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. Den kommunale rehabiliteringsdel i forløbsprogrammerne vedr. type-2
diabetes og KOL fortsætter.
2. Den kommunale del af forløbsprogrammerne vedr. demens og lænderyg implementeres i 2013.
3. Der tages stilling til hjerte-kar forløbsprogrammet i løbet af 2013, og
at borgerne tilbydes genoptræning efter individuel vurdering.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Pkt. 1-3 godkendt.

Journal nr.:
013302-2012

Sag nr. 109

Brug for alle - indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Forsøgsbekendtgørelse nr. 488 af 29. maj 2012.
Frederikssund Kommune har valgt at deltage i det statslige initiativ "Brug for
alle".
Formålet med initiativet er, at flere borgere i matchgruppe 3 kommer i job,
ordinær uddannelse (unge) eller deltager i beskæftigelsesrettede tilbud. Desuden er formålet, at reducere antallet af borgere i målgruppen, der hverken
deltager i tilbud på beskæftigelses-, social- eller sundhedsområdet. Matchgruppe 3 er personer, som er vurderet ude af stand til at deltage i aktiv beskæftigelsesrettet indsats. Bruttomålgruppen består i Frederikssund af 191
match 3 kontanthjælpsmodtagere.
En stor del af målgruppen har ikke et mål i form af job eller uddannelse, hvilket hænger sammen med, at mange har modtaget offentlig forsørgelse i lang
tid. Flere er i risiko for, eller er allerede gledet over i en identitet som syg og
permanent uarbejdsdygtig.
For at målgruppen kan nærme sig arbejdsmarkedet og hermed undgå at
komme på varig offentlig forsørgelse, er det afgørende, at der gøres en indsats for, at den enkelte kan fastsætte et beskæftigelsesmål, at den enkelte får
en individuel, helhedsorienteret afklaring af hvilke sociale, helbredsmæssige
og beskæftigelsesmæssige indsatser, der er nødvendige for, at borgerens mål
kan realiseres. I forhold til målgruppen er der i særlig grad behov for at gå på
tværs af offentlige systemer både internt i kommunen og i forhold til sundhedsregionerne. Det skal ikke overlades til den enkelte borger at sikre sammenhængen på tværs. Samtidig understøtter én samlet plan og mål borgernes
motivation for at gennemføre de enkelte dele.
Projektet består af 3 hovedelementer:
1. et indledende samtaleforløb i jobcenteret med fokus på borgerens
mål, ressourcer og barrierer som forberedelse til,
2. et møde i et tværfagligt team med deltagelse af en beskæftigelsesfaglig, socialfaglig og sundhedsfaglig medarbejder og for de unges vedkommende en medarbejder med viden om uddannelsestilbud, der skal
danne udgangspunkt for,
3. en individuel helhedsorienteret indsatsplan for borgeren.
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Det er jobcenteret, der er tovholder for projektet, og jobcenteret er ansvarlig
for gennemførslen af samtaler, planlægning og gennemførsel af møder i det
tværfaglige team, samt udarbejdelsen af indsatsplanerne. Projektet gennemføres i Frederikssund i et tæt samarbejde med Voksenafdelingen i Social og Borgerservice og Sundhedsområdet i Ældre og Sundhed, samt ved behov andre
relevante afdelinger i kommunen.
Projektet bliver gennemført i perioden september 2012 til og med udgangen af
juli måned 2013, hvor alle borgere har været igennem forløbet.
På lang sigt er målet, at borgerne kommer i job eller ordinær uddannelse (unge). På kortere sigt er delmålene:
•
•
•
•

Borgeren får en indsatsplan med klart job/- eller uddannelsessigte.
Borgerne deltager i beskæftigelsesrettede tilbud.
Borgerne får en relevant indsats på social- og/eller sundhedsområdet.
At indsatsen på tværs er sammenhængende og koordineret.

Initiativet "Brug for alle" er initieret af Folketinget og kommunerne har frivilligt
kunnet vælge, om de ville deltage. Der er samlet set sat 115 mio. kr. af til
initiativet. Frederikssund Kommune har på baggrund af sit antal kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 modtaget et tilskud til initiativet på samlet
set 1.159.000 kr. Midlerne er målrettet alene til gennemførslen af aktiviteterne
i projektet.
Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Netto bevilling er 0, fordelt med et tilskud på i alt 1,159 mio. kr. som modsvares af tilsvarende udgift. Beløbet på i alt 1,159 mio. kr. fordeles ligeligt med
0,5795 mio. kr. over to år i henholdsvis 2012 og 2013.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Ældre- og sundhedschefen og social- og borgerservicechefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Sagen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Taget til efterretning.

Journal nr.:
018467-2012

Sag nr. 110

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

Lov om Social service § 104 og § 104. Lov nr. 564.
Denne sag er en opfølgning og status for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
på, dels en temadebat den 2. november 2011 om fremtidens beskyttet beskæftigelse, og dels den politiske beslutning den 8. februar 2012 om at undersøge, analysere, redefinere og konkretisere et nyt syn på beskyttet beskæftigelse.
Med henvisning til Handicapplanen for 2009 - 2013 er der, i tråd med de politiske beslutninger i udvalget, lagt op til en udvikling og tilpasning af Frederikssund Kommunes beskæftigelses-, aktivitets- og undervisningstilbud på AKU
Centeret i Slangerup.
Det er politisk besluttet at analysere og redefinere synet på - og indholdet i beskyttet beskæftigelse, da ændrede markedsvilkår på området stiller særlige
krav til AKU Centeret, hvad angår udfordringen at fastholde og rekruttere borgere.
Social Service 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 en delplan til
Handicapplanen, der vil sikre den fremtidige udvikling af tilbuddene på AKU
Centeret.
Procesgrupperne skal i deres arbejde med fremtidssikring af AKU Centeret
have fokus både på udvikling af stærke faglige miljøer samt de udfordringer,
som ændrede markedsvilkår betyder. Tilbuddet skal således gennemgå et
kvalitativt serviceeftersyn, hvor både anbefalinger i "Hvidbog om AKUcenter
Slangerup" (præsenteret for Social- Ældre og Sundhedsudvalget den 8. februar 2012) men også andre muligheder bringes i spil.
Det er i kommissoriet for procesgruppernes arbejde præciseret, at grupperne
skal forholde sig til følgende:
•
•
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Tilbuddets sammensætning og paragraffer, herunder en overgang fra
SEL § 103 til § 104 med bevarelsen af en arbejdsidentitet.
Ændrede markedsvilkår som Fonden Mariehjemmene efterspørger ved
etableringen af Bofællesskabet Lykke Marie på Hauge Møllevej i Slangerup.

•
•
•

Den nuværende værkstedsstruktur - er den hensigtsmæssig?
Borgernes adgang til det ordinære arbejdsmarked.
Dokumentation af effekten ved brugen af den neuropædagogiske referenceramme.

Styregruppen afholdt sit første møde den 13. september. Efterfølgende er der
afholdt opstartende møder i de to procesgrupper med en fremlæggelse af
formålet og gennemgang af kommissoriet på dagsordenen.
Næste skridt i processen med hver enkelt procesgruppe vil være afholdelse af
et dagsmøde inden jul med mulighed for brainstorm om emnerne til det videre
arbejde.
Herefter mødes grupperne hver 3. - 4. uge og arbejder videre med deres analyse og beskrivelse af tilbud og udviklingsmuligheder - på kort sigt og på langt
sigt.
Milepæle og kommunikation:
I kommissoriet er der indlagt en formidlings- og kommunikationsstrategi, der
involverer de respektive ledere/medarbejdere i Med-udvalg (Ejegod og Højagergaard) i processen, ligesom støtteforeningen på Ejegod, pårørende, interessenter i og uden for kommunen (eksempelvis botilbud, sagsbehandler,
handicaprådet) vil blive medinddraget, når der foreligger konkrete anbefalinger for fremtidens beskyttede beskæftigelse.
Foreløbig er der aftalt STOP-OP dage i maj 2013, hvor procesgruppernes arbejde vil blive præsenteret for øvrigt personale og politikere.
Processen for nye muligheder til nye tider vil ende op med nogle anbefalinger
med et kort og et langsigtet perspektiv i forhold til implementering af de nye
udviklingstiltag. Anbefalingerne vil blive fremlagt til en politisk drøftelse på
udvalgets møde i september måned.
Økonomi til relevant ekstern mødeaktivitet konteres via den centrale pulje i
Social Service.
Til arbejdet i procesgrupperne skal leveres den nødvendige tid til deltagelse.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
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Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Social- og borgerservicechefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:

1. Processen med fremtidens beskyttede beskæftigelse godkendes.
2. Handicaprådet orienteres om processen på deres førstkommende møde.
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Pkt. 1-2 godkendt.
Udvalget har særlig opmærksomhed på dialogen.

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

Formanden for udvalget orienterede om følgende:
Pkt. 1 Der afholdes dialogmøde med Ældre/- og Handicaprådet torsdag den 6.
december.
Pkt. 2 Henvendelse fra Ældresagen vedr. digitalisering, som videresendes til
direktionen.
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