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Sag nr. 63

Udarbejdelse af bidrag til budget 2011-2014

Journal nr.:

029018-2009

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse kap. V

Sagsfremstilling:

På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene
behandle forslag til driftsbudget, herunder eventuelle omprioriteringer
inden for budgetrammerne. Drøftelsen ligger i forlængelse af
udvalgets drøftelse på juni mødet.
Budgetlægningen for 2011-2014 blev startet ved et seminar for
Byrådet den 19. maj 2010, hvor administrationen bl.a. redegjorde for
det foreløbige regnskab for 2009 og de aktuelle forventninger til
budgetgrundlaget for 2011.
Udvalget skal behandle budgetforslaget og vurdere eventuelle
omprioriteringer og omplaceringer inden for udvalgets budgetramme.
Endvidere skal udvalget drøfte forslag til nødvendige
anlægsinvesteringer.
Forslag til servicetilpasninger forelægges på budgetseminaret for
Byrådet 26.-27. august.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sagen danner grundlag for det videre arbejde med budget 2011-2014.

Indstilling:

Budgetchefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at
1. udvalget drøfter administrativt forslag til budgetinitiativer,
herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets
budgetramme
2. udvalget drøfter nødvendige anlægsinitiativer inden for
udvalgets ramme

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Udvalget har drøftet pkt. 1 og 2.
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Sag nr. 64

Venteliste til plejeboliger 1. halvår 2010

Journal nr.:

016755-2008

Lovgrundlag:

Serviceloven § 192a

Sagsfremstilling:

Visitationen halvårlige orientering om ventelister til plejeboliger.
Lister

Ultimo 2008

Ultimo 2009

Generel venteliste
omfattet af
plejeboliggarantien
Specifik venteliste
– egne borgere

1

0

Ultimo 1.
halvår 2010
0

35

Specifik venteliste
- borgere fra andre
kommuner
Specifik venteliste
– egne borgere til
andre kommuner
I alt

18

32 (heraf har 7
sagt nej tak til
boligtilbud)
22

30 (heraf har
11 sagt nej tak
til boligtilbud)
8

6

4

4

60

58

42

Generel venteliste: borgere der er omfattet af plejeboliggarantien på 2
måneder. Det er borgere, som søger plejebolig på alle kommunens
plejecentre.
Specifikke ventelister: Borgere der ikke er omfattet af
plejeboliggarantien, fordi den enten har ønsker om bolig på bestemte
plejecentre eller har benyttet sig af muligheden for frit boligvalg over
kommunegrænser.
Bemærkninger:
Antallet af borgere på kommunens ventelister har de senere år
været relativt stabile – bortset fra nedgang i 2010 mht borgere fra
andre kommuner. Når dette tal er faldet i 2010, hænger det med
opdatering af listen. Nogle borgere har således fået plejebolig i
egen kommune, er døde eller ønsker alligevel ikke at flytte.
Frederikssund får ikke automatisk information om borgere fra
andre kommuner – hvorfor tallet på denne liste kan være
misvisende.
Når der ikke er borgere på den generelle venteliste, er det fordi
disse borgere bliver højt prioriteret mht boligtilbud. I 2009 har 8
borgere været på den generelle venteliste og den gennemsnitlige
ventetid har været 6 dage – fra visitation til konkret boligtilbud. I 1.
halvår 2010 har 3 borgere været på den generelle venteliste og
gennemsnitlig ventet 0,7 dage. Kommunen har således ingen
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problemer mht at leve op til plejeboliggarantien på 2 måneder.
En betragtelig del af egne borgere på den specifikke venteliste
har sagt nej tak til boligtilbud. Det er udtryk for, at nogle borgere
og pårørende kun ønsker særlige boliger eller ikke pt ønsker
plejebolig alligevel.
Der er i 2009 tildelt 82 plejeboliger, heraf til 6 borgere fra andre
kommuner. 4 borgere har desuden fået tilbudt boliger i andre
kommuner. Den gennemsnitlige ventetid var 103 dage –
dækkende over et spænd fra 0 dage til 653 dage.
I 1. halvår 2010 er tildelt 48 plejeboliger, heraf 9 til borgere fra
andre kommuner. 2 borgere har desuden fået boliger i andre
kommuner. Den gennemsnitlige ventetid var 73 dage – dækkende
over et spænd fra 0 dage til 449 dage.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler at:
1. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til
efterretning

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Taget til efterretning.
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Sag nr. 65

Frivilligt Socialt Arbejde - Prioriteringer for § 18 puljen 2011 og 2012

Journal nr.:

023532-2009

Lovgrundlag:

Serviceloven § 18

Sagsfremstilling:

Servicelovens § 18 handler om støtte til frivilligt socialt arbejde.
Frivilligt socialt arbejde er en samlebetegnelse for frivillig indsats,
frivillige organisationer og for aktiviteter, som frivillige organisationer,
foreninger og grupper driver. Det kan foregå enten med frivillig
arbejdskraft eller med lønnet arbejdskraft, og det finder altovervejende
sted inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Den
overvejende del af medarbejderne er imidlertid frivillige og ulønnede.
Frivilligt socialt arbejde kan bestå af personlig støtte, almen omsorg,
opbygning af socialt netværk, fremme af livskvalitet, aktiviteter m.v.
Udvalget vedtog for 2007-2010 at prioritere frivillige sociale aktiviteter,
der rettede sig mod følgende indsatsområder og målgrupper for
tildeling af midler via § 18-puljen:
•
•
•
•
•

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

Af hensyn til ansøgningsfristen den 1. november skal der således nu
udpeges indsatsområder og målgrupper gældende for årene 2011 og
2012.
I de vedtagne rammer for det frivillige sociale arbejde i Frederikssund
Kommune har udvalget besluttet, at afholde et årligt dialogmøde med
de frivillige foreninger og organisationer. På dialogmødet drøftes bl.a.
kriterierne for tildeling af § 18-støtte, evaluering af kriterierne og
samarbejdet, gensidig information samt idé- og erfaringsudveksling
m.v.
Det anbefales, at dialogmødet afholdes senest primo oktober, således
at eventuelle spørgsmål vedr. ansøgning om § 18-støtte gældende for
2011 kan drøftes forud for ansøgningsfristen, som er den 1. november
2010.
Prioriteringerne og fokusområderne offentliggøres på kommunens
hjemmeside og i lokalaviserne med angivelse af ansøgningsfrist og
kriterier.
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Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har økonomiske
konsekvenser, men alene er en prioriteringsdrøftelse.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler overfor Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget at:
1. Der tages stilling til hvilke prioriteringer/fokusområder udvalget
ønsker at fremme for 2011 og 2012.
2. Der fastsættes en dato for Dialogmøde 2010.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Udvalget godkender ad pkt. 1, at de nuværende indsatsområder og
målgrupper fortsætter uændret.
Ad pkt. 2 har udvalget besluttet at holde dialogmøde den 7. oktober
kl. 19-21.
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Sag nr. 66

Nøgletal fra Træningsenheden første halvår 2010

Journal nr.:

021435-2010

Lovgrundlag:

Sundhedslovens § 140 og Servicelovens § 86 stk. 1 og 2

Sagsfremstilling:

Træningsenheden fremsender opgørelse for første halvår af 2010.
Opgørelserne viser desuden antallet af borgere, som er genoptrænet
efter serviceloven og sundhedsloven 2007, 2008 og 2009.
Diagrammerne viser antallet af borgere, der har været til træning den
givne måned. Nogle borgere overgår fra en måned til en anden, derfor
kan tallene ikke lægges sammen på tværs. En sammenligning mellem
første halvår 2009 og 2010 viser, at det totale antal af borgere, der får
tilbudt træning, er steget med 50 borgere pr. måned.
Kommentarer til bilag.
Træningsenheden modtager flere og flere genoptræningsplaner
(GOP) fra sygehusene. Samtidig falder antallet af henvisninger til
træning efter Serviceloven. Årsagen hertil er, at nogle af de borgere,
som tidligere blev trænet efter Serviceloven, nu udskrives fra
sygehusene med en GOP. Det drejer sig især om apopleksipatienter
(patienter som har fået en hjerneblødning eller blodprop i hjernen),
ældre ortopædkirurgiske patienter og ældre medicinske patienter.
Borgere med ortopædkirurgiske lidelser, som tidligere fik kortvarig
træning på sygehuset, blev ofte efter endt genoptræning på sygehuset
henvist til genoptræning efter Serviceloven i kommunen. Disse
borgere trænes nu i et sammenhængende forløb i kommunen efter
genoptræningsplanen.
Fra 2010 opgøres fordelingen af træning efter de forskellige love i
grafer.
Pr. 1. maj varetages den vedligeholdende træning af personalet i
dagaktivitet. Personalet er af fysio- og ergoterapeuter blevet uddannet
til at varetage den vedligeholdende træning, og der er kontinuerligt
supervision og vejledning ved en fysioterapeut.
Antal modtagne genoptræningsplaner inddelt efter diagnoser:
113 af de 580 modtagne genoptræningsplaner er specialiseret
genoptræning, som gives på hospitalerne. Hovedparten af disse er
hjertepatienter.
De største diagnosegrupper, som har modtaget genoptræning i
kommunen, er knæpatienter, herefter hoftepatienter, skuldre, hænder
og rygge.
Genoptræningens varighed afhænger af diagnosegrupperne og en
individuel vurdering.

Side 8 af 18

Træning hos de praktiserende fysioterapeuter.
Træningsenheden skrev i september 2009 kontrakt med de
praktiserende fysioterapeuter, således at patienter med en
genoptræningsplan kan sendes til genoptræning på en af de 4
klinikker i kommunen, hvis der ikke er mere kapacitet i
Træningsenheden. I de sidste 3 måneder af 2009 blev der i alt sendt 6
borgere til genoptræning i privat praksis. I 2010 er der pr. 1.7.2010
sendt 33 borger ud til genoptræning hos de praktiserende
fysioterapeuter. Den store stigning i antallet af borgere og modtagne
genoptræningsplaner, er grunden til at det har været nødvendigt at
sende borgere til genoptræning hos praktiserende fysioterapeuter.
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger til orienteringssagen.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler Social-, Ældreog Sundhedsudvalget at:
1. Tage sagen til efterretning.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag:

Samlet antal borgere via serv. lov og sundh.lov 2007-2010
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Sag nr. 67

Ændring af regler om handle- og betalingskommuner på det sociale
område

Journal nr.:

018483-2010

Lovgrundlag:

Lov om retssikkerhed og administration og Lov om social service

Sagsfremstilling:

Folketinget har vedtaget nye regler for det specialiserede
socialområde, således, at der bliver sammenhæng mellem
visitationskompetencen og finansieringsansvaret.
Udgangspunktet bliver fremover, at den kommune der
betaler samtidig har visitationskompetencen.
Hovedelementerne i loven er:
1. Den oprindelige opholdskommune bliver fra den 1.8.2010 og
fremover handle- og betalingskommune kommune for alle nye
sager med hensyn til hjælp efter serviceloven.
2. I eksisterende sager overtager den oprindelige
opholdskommune fra den 1.1.2011 som udgangspunkt
handlepligten for de sager, hvor der i dag betales
mellemkommunal refusion. Den oprindelige opholdskommune
kan dog træffe afgørelse om at undlade at overtage
handlepligten, hvis der er forhold som taler imod en ændring af
handlekommuneforpligtigelsen på grund af administrative
hensyn, de budgetstyringsmæssige behov samt hensynet til
borgeren.
3. Kommunalt samarbejde. I loven gives der mulighed for
delegation, således, at den oprindelige opholdskommune efter
aftale med borgerens aktuelle opholdskommune helt eller
delvis kan delegere udøvelsen af alle eller nogle af opgaverne.
Social Service har udarbejdet en opgørelse over udenbys borgere
med betalingsforpligtigelse, som viser at:
•

64 borgere bor i varige botilbud jf. § 108 uden for
Frederikssund. For langt størstedelen af de 64 borgere er der
tale om kommunale udgifter på 900.000 kr. årligt pr.
borger eller derunder. For 20 af borgerne udgør kommunens
udgift til betaling af botilbud mellem 900.000 kr. - og 4,1
millioner kr. årligt pr. borger. De 4 af borgerne er placeret
i botilbud, som ligger vest for Storebælt.
5 af de 20 borgere har boet i deres botilbud i mindre end 5
år. 8 borgere har boet der mellem 5 - 10 år, og 7 borgere har
boet der i mere end 10. år.
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•

48 borgere bor i midlertidig botilbud jf. § 107 uden for
Frederikssund. For langt størstedelen af de 48 borgere er der
tale om en kommunal udgift på 750.000 kr. årligt pr. borger
eller derunder. For 9 af borgerne udgør kommunens udgift til
betaling af botilbud mellem 900.000 - og 2,4 millioner årligt pr.
borger. En enkelt borger bor i et botilbud, der ligger vest for
Storebælt.
7 af de 9 borgere har boet i deres botilbud i mindre end 5 år. 2
borgere har boet der mellem 5 - 10 år.

Sagsbehandlerne i forvaltningen vil fremadrettet skulle varetage
indsatsen i de sager, som hjemtages til kommunen - og blandt andet
deltage i handleplanmøder m.v. Konsekvenser af den nye lovændring
betyder dermed en del mere kørsel til botilbud uden for kommunens
grænser i forhold til tidligere.
Alle kommuner skal inden den 30.9.2010 træffe afgørelse om, hvilke
borgere man ikke ønsker at overtage handleforpligtelsen for. Der kan
ikke efter fristens udløb ændres på denne beslutning.
Administrationen vil i tråd med det nuværende budgetoplæg for 2011
anbefale udvalget omkring eksisterende sager (gamle sager), at
der lægges op til en "balanceret tilgang" til denne nye
styringsmulighed, idet fokus på overtagelse af handleplanansvaret
foreslås lagt på de særlige "dyre sager". Med denne anbefaling er der
lagt op til at handlepligten overtages i ca. 29 sager.
Fremadrettet vil kommunen i alle nye sager automatisk indtræde i
handleplanansvaret og derved skabe det nødvendige sammenhæng
mellem visitationskompetencen og finansieringsansvaret.
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi bemærker, at den ændrede lovgivning som sikrer
sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar
for kommunen, kan medvirke til en bedre styring på området.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller over for Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget at:
1. Handleplanansvaret på eksisterende sager hjemtages på de
særlige "dyre sager" (ca. 29 sager), således at den fremtidige
indsats i disse sager kan varetages i eget regi.
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Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Tiltrådt.
Handicaprådet orienteres på deres førstkommende møde.
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Sag nr. 68

Evaluering og status på Handicapplan og Psykiatriplan

Journal nr.:

015173-2010

Lovgrundlag:

Lov om Social Service
Lov om Specialundervisning for voksne
Lov om Særlig Tilrettelagt Uddannelse for unge med særlige behov

Sagsfremstilling:

Sagen genoptages efter udvalgets temadebat i maj måned, hvor Social Service fremlagde en status for Handicapplanen og Psykiatriplanen.
Udvalget tog på maj mødet administrationens orientering til efterretning, men ønskede samtidig at der afholdes dialogmøder med borgerne, som blev afholdt den 14. juni og den 16. juni 2010.
Som oplæg til møderne var der på forhånd udarbejdet et statuspapir,
hvor der for hvert enkelt tema i planerne blev gjort rede for hvilke mål
der er opstillet, hvilke handlinger der er iværksat for at opfylde dem,
og hvad status på målopfyldelsen er her i juni måned 2010 knap et år
efter planernes vedtagelse.
Til begge møder var der cirka 40 tilhørere mødt op, jævnt fordelt på
medarbejdere, brugere, pårørende og politikere. Der var fra såvel politikerne som administrationen lagt op til en dialog og en parathed til at
lytte og deltage i en åben debat om hvordan det er gået.
Administrationen har efterfølgende i et notat samlet op på de mange
gode og konstruktive kommentar, der faldt på de to offentlige møder.
Af hensyn til den videre proces har administrationen kategoriseret
kommentarerne i følgende 3 anbefalinger til det politiske niveau:
1. Tilføjelser, som administrationen anbefaler indarbejdet som justeringer til den nuværende psykiatriplan og handicapplan.
2. Nye forslag til handlingsaktiviteter, der for tiden ikke indarbejdes i planerne, men som efter administrative undersøgelser
af konsekvenser politisk kan tilpasses planerne. Nye handlingsaktiviteter vil indgå i den løbende budgetproces og Social,
Ældre- og Sundhedsudvalget prioriterer, hvilke forslag, der skal
nyde fremme i den kommende periode for 2011-2013.
3. Kommentar/partsindlæg, der administrativt og politisk bør
indgå i den videre proces, idet der kan være tale om signaler af
værdi, som giver god mening for planerne. For tiden indgår
kommentarerne ikke som rettelser til planerne.
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Det udarbejdede notat fra borgermøderne skal således tjene det formål, at der tages stilling til de relevante kommentar, der fremkom på
møderne og samtidig at der sker en kvittering tilbage til deltagerne på
det videre forløb.
Herudover har administrationen, dels på baggrund af statuspapiret for
de to planer, og dels ud fra de konstruktive kommentar på borgermøderne, udarbejdet et udkast til hvilke tilpasninger og ændringer, der
bør indarbejdes som fokuspunkter for henholdsvis Handicapplanen og
Psykiatriplanen i den resterende periode 2011-2013.
Administrationens udkast til 1 års revidering skal danne grundlag for
den politiske afstemning og tilpasning af ændringer til strategi- og
handleplanerne på de to områder. Tilpasningerne til Handicapplanen
og Psykiatriplanen tager udgangspunkt i de syv temaer, som planerne
er bygget op om - det vil sige:
•
•
•
•
•
•
•

Indgang til kommunen
Opsøgende og forebyggende indsats
Integration og rummelighed
Uddannelse og beskæftigelse
Medarbejdere
Aktivitets-, samværs og støttetilbud
Boliger og fritidstilbud

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har økonomiske
konsekvenser.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler overfor Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Udvalget tager stilling til de enkelte kommentar fra borgermøderne, herunder administrationens notat med de 3 anbefalinger
til det politiske niveau
2. Drøfte administrationens udkast til 1 års revidering, herunder
forslag til tilpasninger og ændringer til strategi- og handleplanerne for henholdsvis handicapområdet og psykiatriområdet
3. Sagen sendes efter udvalgets møde den 18. august 2010 til
høring i Handicaprådet
4. Den endelige beslutning sker på udvalgets møde den 6. oktober 2010
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Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Udvalget har drøftet administrationens notater jfr. indstilling i pkt. 1 og
pkt. 2. Udvalget har foretaget nogle mindre justeringer til de
anbefalinger, der er givet af administrationen jfr. pkt. 1 og 2.
Udvalget har tiltrådt de øvrige indstillinger.

Bilag:

Handicapplaner borgermøder 06 2010 1 A
Borgermøde handicap 06 2010 2 A
Borgermøde handicap 06 2010 anbefalinger 3 A
Psykiatriplaner borgermøder 06 2010 1 B
Borgermøde psykiatri 06 2010 2 B
Borgermøde psykiatri 06 2010 anbefalinger 3 B
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Sag nr. 69

Handicappris

Journal nr.:

023234-2010

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Det tidligere Social- og Ældreudvalg drøftede i sit møde den 4.
november 2009, "om der i næste byrådsperiode skal arbejdes videre
med uddelingen af en Handicappris".
Handicaprådet anbefalede i sit møde den 11. februar 2010, at der
arbejdes videre med udformning af et udkast til rammerne for uddeling
af en pris.
Der er udarbejdet et udkast, som beskriver mulige rammer for
uddelingen.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi kommenterer, at der ikke er afsat særskilt budget til
formålet.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Social-, Ældreog Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler
at:
1. Udvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal uddeles en
Handicappris.
2. Godkende udkastet til rammerne for uddelingen, såfremt man
beslutter, at prisen skal uddeles.
3. Udkastet for rammerne for uddelingen sendes til høring i
Handicaprådet.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Ad. 1. Udvalget anbefaler, at der indføres en handicappris.
Ad. 2. Rammerne blev godkendt med enkelte korrektioner.
Ad. 3. De tilrettede rammer fremsendes til høring i Handicaprådet på
deres førstkommende møde

Bilag:

Udkast til rammerne for uddeling af Handicappris
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Sag nr. 70

Meddelelser

Journal nr.:

000220-2010

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

Udvalget blev orienteret om følgende:
1. Den nye ældre- og sundhedschef Birte S. Grothe blev budt
velkommen.
2. På Kalvøen afholdes der en Kultur- og Idrætsfestival på
handicapområdet den 26. august.
3. Der er afholdt et positivt fællesmøde i juni måned med alle
udvalgsformændene omkring sundhed.
4. Der blev spurgt til aktiviteter på De Tre Ege, og administrationen
følger op.
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Møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Onsdag den 18. august 2010. Mødet sluttede
kl. 11.00

_____________________________________
Kasper Andersen

_____________________________________
Anne-Lise Kuhre

_____________________________________
Lis Olsen

_____________________________________
Tina Tving Stauning

_____________________________________
Torben Petterson

_____________________________________
Susan Stauersbøl

_____________________________________
Anne-Mette Risgaard Schmidt
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