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Journal nr.:
014627-2011

Sag nr. 107

Samarbejde med Hillerød, Halsnæs og
Allerød om madproduktion
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Styrelseslovens § 60
Sagen er sat til politisk behandling med henblik på at få byrådene i Allerød,
Frederikssund, Halsnæs og Hillerød kommuner til at godkende vedhæftede
selskabsdokumenter med henblik at etablere et fælleskommunalt selskab, hvis
primære formål er levering af madservice på ældreområdet i kommunerne.
Sagen behandles på de enkelte Byråd med det forbehold, at godkendelse af
selskabskonstruktionen kun kan ske, såfremt alle fire Byråd godkender
selskabsdannelsen og at Tilsynet efterfølgende kan godkende konstruktionen,
jævnfør Styrelseslovens § 60.
Ved godkendelse forpligter hvert af de fire Byråd sig til at overholde
bestemmelserne i Interessentskabskontrakten, herunder de økonomiske
forpligtelser der er forudsat, samt en aftageforpligtelse, der er nærmere
beskrevet i leveringsaftalens punkt 3.
I henhold til budgetaftalerne for 2012 og overslagsårene for Allerød,
Frederikssund, Halsnæs og Hillerød Kommuner har budgetforligsparterne i de
enkelte kommuner godkendt, at der skal arbejdes videre med etableringen af
en fælleskommunalt madproduktion med udgangspunkt i de køkkenfaciliteter,
som på nuværende tidspunkt eksisterer i Hillerød Kommune.
De fire kommuner har herefter nedsat en styregruppe med en underliggende
projektgruppe, der med hjælp fra Rambøll Management har udarbejdet forslag
til selskabskonstruktion med tilhørende dokumenter.
Selskabsdokumenterne er bygget således op, at Interessentskabskontrakten
danner rammen for selskabet i forhold til den foreslåede opstart den 1. april
2012. De øvrige dokumenter der indgår i selskabskonstruktion tager derfor
udgangspunkt i Interessentskabskontrakten.
Ifølge Interessentskabskontraktens punkt 4 har selskabet til formål at;
”Selskabet skal producere sund mad med mest mulig økologi i
madproduktionen i overensstemmelse med de officielle retningslinjer for
madservice til de forskellige målgrupper. Selskabet er tilsvarende ansvarlig for
en hensigtsmæssig løsning af udbringningsopgaven.
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Selskabet har som formål at sikre en bæredygtig produktion baseret på en
tilstrækkelig volumen og med LEON-princippet som bærende princip. Parterne
forpligter sig derfor til, at selskabet varetager deres samlede madproduktion
med afsæt i de ydelser, som er omfattet af leveringsaftalerne på tidspunktet
for Selskabets etablering. ”
Udover formålet regulerer Interessentskabskontrakten selskabets forhold,
herunder Bestyrelsens sammensætning, beslutningskompetencen i selskabets
økonomiske drift, indgåelse af leveringsaftaler med de enkelte kommuner med
mere.
Interessentskabskontrakten er aftalt uopsigelig indtil den 31. marts 2015,
hvorefter opsigelse i april 2015 kan ske med 11 måneders varsel til afslutning
den 31. marts 2016.
Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf hver interessent udpeger to
medlemmer. De udpegede medlemmer skal være medlem af den pågældende
kommunes byråd. Bestyrelsen vælger selv sin formand for ét år af gangen.
Navnet på selskabet foreslås at være Mad til hver Dag I/S.
Der har i processen været nedsat en arbejdsgruppe vedrørende
personaleforhold, der har aftalt at afholde et samlet informationsmøde for alle
4 kommuners medarbejdere, således at de kan blive gjort bekendt med alle
relevante informationer omkring overdragelsen til MAD til hver Dag I/S.
Ydermere har arbejdsgruppen aftalt at udarbejde et notat, der indeholder alle
relevante oplysninger om personaleforhold i forbindelse med etableringen af §
60 selskabet herunder medarbejdernes rettigheder og pligter i forbindelse med
virksomhedsoverdragelse, oplysning om arbejdstid, information om væsentlig
vilkårsændring med mere.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

De foreløbige skøn for driftsbudgettet i interessentskabet vedlægges. Tallene
kan ændre sig i forbindelse med udarbejdelsen af en åbningsbalance i § 60
selskabet.
Principperne for åbningsbalancen vedlægges ligeledes som bilag.
Styregruppen lægger op til at selskabet økonomisk arbejder ud fra det
overordnede princip om at hvile i sig selv. Der indskydes ikke bygninger og
ejendommen og andre materielle anlægsaktiver i selskabet.
Eksisterende varelagre overføres til selskabet og kapitaliseres i forbindelse
med udarbejdelsen af åbningsbalancen. Hver kommune forpligter sig til i
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videst muligt omfang at nedbringe deres varelagre.
Principperne er baseret på BDO model til § 60-fællesskabet.
Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Social- Ældre- og
Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at:
1. Godkende etableringen af madproduktionsselskabet Mad til hver dag
I/S med forbehold for Tilsynets efterfølgende godkendelse.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Anbefalet.
Udvalget anbefaler samtidig, at Tina Tving Stauning (A) og Lis Olsen (V)
indtræder i bestyrelsen.

Bilag:
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1 driftsbudget_til sagsfremsstilling
1 Forretningsorden_bestyrelsen
1 Interessentskabskontrakt
1 Leveringsaftale
principper for udarb. af åbn.balance, madprodukt.

Journal nr.:
016509-2011

Sag nr. 108

Frigivelse af anlægsbeløb til
modtagekøkkener
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Ved budgetvedtagelsen besluttede Byrådet at indgå forhandlinger om
etablering af § 60 selskab i samarbejde med Hillerød, Halsnæs og Allerød
kommuner om madproduktion. Samtidig blev det besluttet at afsætte et
rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr. i 2012 til etablering af modtagekøkkener på
omsorgscentrene.
Modtagekøkkenerne skal være klar til ibrugtagning den 1. april 2012, hvor det
forventes at selskabet begynder at levere mad til plejecentrene.
Anlægsbevillingen skal anvendes til etablering af køleforhold, opbevaring og
opvarmning af maden i bogrupperne og cafeer, herunder indkøb af køleskabe,
ovne og mikroovne. På Tolleruphøj, Nordhøj og Østergården skal de
nuværende produktionskøkkener reduceres i areal, ligesom køkkenet på
Solgården skal lukkes ned, så der ikke fremover er store køkkenarealer som
skal rengøres og vedligeholdes. På De Tre Ege skal etableres
modtagefaciliteter til bogruppen i afd. C.
Der søges i denne sag om anlægsbevilling til etablering af
modtagekøkkenerne.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Der søges meddelt anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til etablering af
modtagekøkkener på omsorgscentrene, finansieret af afsat rådighedsbeløb i
2012 på anlægsprojekt nr. 532096 Ombygning af modtagekøkkener.
Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Ældre- og Sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at
anbefale overfor Økonomiudvalget og byrådet, at:
1. Der meddeles anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til etablering af
modtagekøkkener på omsorgscentrene, finansieret af afsat
rådighedsbeløb i 2012 på anlægsprojekt nr. 532096, ombygning af
modtagekøkkener.
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Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Sagen udsættes til januar mødet.

Journal nr.:
009371-2011

Sag nr. 109

Åbningsbalance for § 60 selskab
vedrørende hjælpemidler
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

I forbindelse med etablering af et fælles hjælpemiddeldepot mellem
Frederikssund og Egedal kommuner i et §60-selskab pr. 1. januar 2012, skal
der udarbejdes en åbningsbalance for interessentskabet.
I åbningsbalancen indgår alle aktiver, der overdrages til det fælles depot, der
har haft en anskaffelsespris på 50.000 kr. eller mere. Beløbsgrænsen er
indarbejdet i den vedlagte bilag, der beskriver selskabets regnskabsprincipper.
Aktiverne for det fælles depot består hovedsagligt af kørestole. Egenkapitalen i
selskabet består af kommunernes indskud af disse aktiver.
Der gælder at §60 selskabet ”Egedal & Frederikssund Kommuners
Hjælpemiddeldepot I/S” er en fælleskommunal virksomhed oprettet efter
styrelseslovens § 60, hvorfor regnskaber og åbningsbalance aflægges i
henhold til gældende lovgivning og efter bestemmelserne i Økonomi- og
Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.
Åbningsbalance for det fælles hjælpemiddeldepot er vedlagt som bilag.
Som åbningsbalancen foreligger nu, og med evt. tilgange frem til 31.
december 2011, kan den godkendes af selskabets revisor. Efter en
godkendelse af åbningsbalancen af Egedal og Frederikssund Kommuners
byråd samt bestyrelsen for selskabet vil revisionen kunne påtegne
åbningsbalancen endeligt.
I Frederikssund Kommune er på budget 2012 afsat 334.000 kr. til
ombygninger af hjælpemiddeldepotets lokaler. Frederikssund Kommune skal
efter aftale med Egedal Kommune afholde udgifterne hertil. Ombygningerne
vil efterfølgende blive indarbejdet i §60 selskabets balance. Ved indgåelse af
lejemålet skal Frederikssund Kommune deponere ca. 1.666.000 kr., der er
indarbejdet i budget 2012 som en finansforskydning.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
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-

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

bemærkninger:
Indstilling:

Ældre- og Sundhedschefen indstiller at Social-, Ældre- og Socialudvalget over
for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Godkende åbningsbalance og regnskabsprincipper for Egedal &
Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
Bilag:

9 / 31

Anbefalet.
Åbningsbalance for §60 selskab vedr. hjælpemidler
Regnskabsprincipper for §60-selskab vedr. hjælpemidler

Journal nr.:
016724-2008

Sag nr. 110

Magtanvendelser
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Social Service §§ 124 - 137
Der er kommet nye regler vedr. alarm og pejlesystemer til demente, derfor er
udarbejdet ny instruks vedr. magtanvendelser.
Loven retter sig mod personer med betydelig og varigt nedsat psykisk
funktionsevne, der ikke kan tage vare på deres egne interesser, uanset om der
foreligger samtykke fra den enkelte.
I Ældreområdet drejer det sig typisk om borgere med demenssygdomme.
Loven giver hjemmel til:
•
•
•
•
•

Anvendelse af personlige alarm eller pejlesystemer og særlige
døråbnere af yderdøre
At fastholde eller at føre en person til et andet rum og fastholdelse i
hygiejnesituatione
Fastholde en person for at forhindre denne i at forlade boligen eller
føre denne tilbage til boligen
Fastspænde med stofsele for at forhindre fald og dermed væsentlig
personskade
At optage en person i særligt botilbud

I instruksen er indarbejdet de seneste lovændringer pr. 1. 7. 2010, som
væsentligst vedrører en lempelse af adgangen til at forsyne borgere med
alarm og pejlesystemer samt flytning af beslutningskompetencen i nogle af
paragrafferne fra Det Sociale Nævn til Kommunalbestyrelsen.
Byrådet besluttede den 28. august 2007, at delegere kompetencen til at træffe
afgørelser vedr. magtanvendelse til områdelederne. Ældre og Sundhed
vurderer, at det er hensigtsmæssigt at flytte den delegerede kompetence til at
træffe afgørelser fra områdelederne i plejeboligerne og hjemmeplejen til et
egentligt myndighedsniveau.
Det anbefales derfor, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget delegerer
kompetencen til at træffe afgørelse om magtanvendelse til et særligt udvalg,
bestående af:
•
•
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én repræsentant fra visitationsafdelingen (formand)
én områdeleder fra et plejecenter

•
•

én områdeleder fra hjemmeplejen
én demenskonsulent

Der udarbejdes en årlig redegørelse til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
om antallet af anvendte magtanvendelsesindgreb, som sendes til Ældrerådet
til orientering.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

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

Ældre- og Sundhedschefen anbefaler over for Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget, at:
1. Kompetencen til at træffe afgørelser om magtanvendelse delegeres til
et særligt udvalg.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Pkt. 1 Godkendt.
Sagen genoptages i foråret 2013, hvor delegationen til det særlige udvalg
evalueres.

Bilag:
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Instruks for magtanvendelse 2011

Journal nr.:
022888-2011

Sag nr. 111

Den store rokade, frigivelse af
anlægsbeløb
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Med budgetvedtagelsen for 2012 er det besluttet at gennemføre "Den store
rokade".
Indeholdt i rokaden er istandsættelse af Østergården, herunder etablering af
it, og istandsættelse af 6 boliger i Pavillionen på Tolleruphøj til
rehabiliteringspladser samt ombygninger på Lundebjerggård.
IKT-afdelingen og kommunale bygninger har vurderet og beregnet
istandsættelsens omfang således:
Istandsættelse af Østergården 3.605.000 kr.
Etablering af IT på Østergården 250.000 kr.
Istandsættelse af Pavillionen på Tolleruphøj 100.000 kr.
Etablering af loftlifte 200.000 kr.
I alt en udgift på 4.155.000 kr.
Ombygninger til brugerstyrede aktiviteter på Lundebjerggård for 910.000 kr. i
forbindelse med at visitationen flytter til Østergården og hjælpemiddeldepotet
flytter til § 60 selskab etableret i samarbejde med Egedal Kommune.

Bevilling:

Der søges meddelt anlægsbevilling på 4.155.000 kr. til istandsættelse af
Østergården og Pavillionen på Tolleruphøj, etablering af IT på Østergården og
indkøb af loftlifte til rehabiliteringspladserne på Tolleruphøj, finansieret af det
afsatte rådighedsbeløb i 2012 på anlægsprojekt nr. 532097, Den store rokade
på ældreområdet. Der er i budget 2012 afsat et rådighedsbeløb til
anlægsprojektet på 4.200.000 kr. i 2012.
Der søges meddelt anlægsbevilling på 910.000 kr. til ombygninger på
Lundebjerggård, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 på
anlægsprojekt nr. 533010, Lundebjerggård, indretninger. Der er i budget 2012
afsat et rådighedsbeløb til anlægsprojektet på 910.000 kr. i 2012.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
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Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Ældre- og Sundhedschefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at:
1. Der søges meddelt anlægsbevilling på 4.155.000 kr. til istandsættelse
af Østergården og Pavillionen på Tolleruphøj, etablering af IT på
Østergården og indkøb af loftlifte til rehabiliteringspladserne på
Tolleruphøj, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 på
anlægsprojekt nr. 532097, Den store rokade på ældreområdet.
2. Der søges meddelt anlægsbevilling på 910.000 kr. til ombygninger på
Lundebjerggård, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 på
anlægsprojekt nr. 533010, Lundebjerggård, indretninger.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Anbefalet.

Journal nr.:
021179-2011

Sag nr. 112

Den store rokade, status
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Med budgetvedtagelsen for 2012 er det besluttet at, "Den store rokade" skal
igangsættes. Den store rokade omfatter bl.a. åbning af alle pladser på
Pedershave, etablering af en rehabiliteringsenhed på Tolleruphøj, Østergården
anvendes til dagaktivitet og vedligeholdende træning, visitationen flytter til
Østergården, og Lundebjerggård tager flere lokaler i brug efter
hjælpemiddeldepotet flytter.
Opgaven er omfattende og involverer borgere og medarbejdere, ligesom der
skal gennemføres en renovering af lokalerne på Østergården. Den samlede
proces forventes afsluttet sommeren 2012.
Implementeringsplan og fremtidig organisering har været i høring i MEDorganisationen, og høringssvar fra Koordinerende lokaludvalg Ældre &
Sundhed vedlægges.
På mødet bliver orienteret yderligere om status for arbejdet.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ældre- og Sundhedschefen anbefaler over for Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget, at:
1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
Bilag:
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Taget til efterretning.
høringssvar den store rokade

Journal nr.:
016509-2011

Sag nr. 113

Udmøntning af budget 2012, cafeernes
åbningstider
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Cafeernes åbningstider.
Med vedtagelsen af budget 2012 - 2015 er budgettet på køkkenområdet
reduceret med 200.000 kr. i 2012 og 400.000 kr. de følgende år, med henblik
på en reduktion af åbningstiderne i cafeerne.
For tiden er der åbent i 4 cafeer, Lundebjerggård, Østergården, Tolleruphøj og
på Nordhøj. Fra 1. januar 2012 foreslås, at åbningstiden på Lundebjerggård
forbliver uændret. Det anbefales, at der fortsat er åbent i cafeen på
Østergården, idet der efter den store rokade vil være ca. 200 borgere, som
kommer på Østergården hver uge til dagaktivitet og vedligeholdende træning.
Derudover foreslås, at Tolleruphøj holder åbent, idet der fremover vil være ét
modtagekøkken med personale på Tolleruphøj, ligesom der er frivillige
brugere.
På de øvrige omsorgscentre leveres maden i bogrupperne. Det foreslås at
cafeen på Nordhøj lukkes, idet den kun besøges af få daglige brugere.
Der foreslås følgende åbningstider med virkning fra 1. januar 2012:
Lundebjerggård: 9.00 - 14.00 åbent alle årets dage. Ud over dette tidsrum kan
cafeen holdes åben af frivillige.
Østergården: 11.30 - 13.00 åben på hverdage. Herudover mulighed for at
borgerne kan få kaffe, boller m.v.
Tolleruphøj: 11.30 - 13.00 åben på hverdage.
______________
Supplerende sagsfremstilling til mødet den 30/11-11:
Der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet, som anbefaler, at cafeen på
Nordhøj bevares.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
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Indstilling:

Ældre- og Sundhedschefen anbefaler over for Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget, at:
1. Åbningstider for cafeerne fra 1. januar 2012 godkendes
2. Sagen sendes til høring i Ældrerådet
Supplerende indstilling til mødet den 30/11-11:
Ældre- og Sundhedschefen anbefaler over for Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget, at:
1. Cafeen på Nordhøj holder åbent fra kl. 11.30 til 13.00 på hverdage
gældende fra 1. januar 2012.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 2.
november 2011
Pkt. 1 Udvalget godkender åbningstiderne, og at cafeen på Nordhøj ligeledes
holdes åben.
Pkt. 2 Anbefales.

Beslutninger:

Pkt. 1 Godkendes.
Susan Stauersbøl (F) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag:
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Høringssvar Ældrerådet, Cafeernes åbningstider

Journal nr.:
031307-2010

Sag nr. 114

Budget og husleje for kommunalt ejede
almene boligselskaber på
Ældreområdet i 2012
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om leje af almene boliger
Budgetter for de kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger på
ældreområdet for 2012 fremlægges hermed til endelig godkendelse.
Budgetteknisk er budgetterne allerede indarbejdet i det af kommunalbestyrelsen godkendte budget for 2012.
De kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger omfatter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Omsorgscenter De Tre Ege, Jægerspris
Omsorgscenter Nordhøj, Skibby
Ældreboliger Nordhøj 2, Skibby
Omsorgscenter Tolleruphøj, Frederikssund
Ældreboliger, Frederiksborgvej 4, Frederikssund
Omsorgscenter Solgården, Slangerup
Ældreboliger Solhøjvej, Slangerup
Omsorgscenter Pedershave, Frederikssund

Omsorgscenter De Tre Ege, Omsorgscenter Nordhøj og Ældreboligerne
Nordhøj 2 administreres af boligselskabet DAB.
De øvrige omsorgscentre og ældreboliger administreres i ejendomsafdelingen i
Byrådssekretariatet.
Aftalen med DAB er opsagt, og kommunens ejendomsafdeling hjemtager
opgaven med virkning fra 1. januar 2012.
DAB har udarbejdet budgetter for 2012 og meddeler, at:
•

•
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Huslejen på Omsorgscenter De Tre Ege vil stige med 3,03 % dels på
grund af rentetilpasning af lån, dels på grund af stigning i
henlæggelserne til planlagt vedligeholdelse.
huslejen på Omsorgscenter Nordhøj stiger med 2,18 % dels på grund
af rentetilpasning af lån, dels på grund af afvikling af underskud fra
regnskab 2010 fordelt over 3 år.

•

huslejen i boligerne på Nordhøj 2 fastholdes på 2011-niveau.

Den kommunale forvaltning har beregnet, at
•
•
•
•
•

huslejen
huslejen
huslejen
huslejen
huslejen

på Omsorgscenter Tolleruphøj stiger med 1,98 %.
i boligerne på Frederiksborgvej 4 fastholdes på 2011-niveau.
på Omsorgscenter Solgården stiger med 2,11 %.
i boligerne Solhøjvej stiger med 4,74 %.
på Omsorgscenter Pedershave stiger med 2,37 %.

Alle beboerne har modtaget varsel om huslejerne med virkning fra den 1.
januar 2012, og der har været afholdt beboermøder, hvor budgetterne er
godkendt.
For så vidt angår renovationsarbejde på De Tre Ege (rustvand), jfr. Byrådets
sag nr. 84 af 25.5.2011 er der med Kommunale Ejendomme som bygherre
udsendt en plan over arbejdets forløb, som forventes igangsat i februar 2012
og forventes at vare ca. 36 uger. De økonomiske konsekvenser beregnes først,
når arbejdet er afsluttet, og der er optaget lån i Kommunekredit til beboernes
andel.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Udgiftsneutralt
Ingen

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Social- og Ældre- og
Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Budget og husleje i kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger
på ældreområdet godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Anbefalet.
Susan Stauersbøl (F) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag:
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2012 Budget til politisk behandling

Journal nr.:
028988-2009

Sag nr. 115

Ældrerådets vedtægter
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om retssikkerhed på det social område
Ældrerådets vedtægter og forretningsorden blev godkendt på Byrådets møde
den 24. marts 2010.
I forbindelse med en lovændring i 2010 blev Klagerådet nedlagt. Ældrerådet
har derfor revideret vedtægterne, så bestemmelsen om udpegning til
Klagerådet udgår af vedtægterne.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen
Budget og Analyse har ingen bemærkninger, da sagen ikke har
bevillingsmæssige konsekvenser.

Ældre- og Sundhedschefen anbefaler over for Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget, at:
1. De reviderede vedtægter for Ældrerådet godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Pkt. 1 Godkendt.
Susan Stauersbøl (F) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag:
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Ændret vedtægter 2010 - 2013

Journal nr.:
021704-2011

Sag nr. 116

Kvalitetsstandard nødkald
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Social Service § 112
Der har ikke tidligere været en kvalitetsstandard for nødopkald.
Der er udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for bevilling af nødopkald, som
indebærer, at der skal gennemføres en revisitation af borgere med nødkald,
således at det kun bliver borgere, som ikke kan anvende akutnummer, der
bevilges et nødkaldeapparat. Derudover kan der efter kvalitetsstandarden
bevilges nøgleboks til borgere, som anvender akutnummer til hjemmeplejen.
Kvalitetsstandarden og revisitation vil betyde, at der sker en harmonisering af
serviceniveauet i kommunen, ligesom udgifterne til nødkald vil blive reduceret.
Supplerende sagsfremstilling til mødet den 30/11-11:
Der foreligger høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet. Ældrerådet
kommenterer at der kan være usikkerhed for borgerne i forbindelse med fald.
Handicaprådet har ingen kommentarer. Ældre og Sundhed bemærker, at det
fremgår af kvalitetsstandarden, at der kan bevilges nødkald til borgere der er
faldtruede.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen
Budget og Analyse bemærker, at eventuelle reducerede udgifter med den nye
ordning medvirker til at opnå den indarbejdede besparelse i budget 2012.

Ældre- og Sundhedschefen anbefaler over for Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget, at:
1. Kvalitetsstandarden for bevilling af nødkald til borgere i eget hjem
godkendes.
2. Kvalitetsstandarden sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet.
Supplerende indstilling til mødet den 30/11-11:
Ældre- og Sundhedschefen anbefaler over for Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget, at:
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1. Kvalitetsstandarden for bevilling af nødkald til borgere i eget hjem
godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 2.
november 2011
Anbefales.
Tina Tving Stauning deltog ikke i dette punkt.

Beslutninger:

Pkt. 1 Godkendt.
Susan Stauersbøl deltog ikke i punktets behandling.

Bilag:
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Kvalitetsstandard for nødkald
Ældrerådets høringssvar kvalitetsstandard nødkald
Nødkaldhøringssvar

Journal nr.:
029276-2010

Sag nr. 117

Samarbejdsaftale med
Kommunikationscentret i Hillerød
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om specialundervisning for voksne
Som en konsekvens af det netop vedtagne budget for 2012 er der i lighed
med sidste års budget på den kompenserende specialundervisning fokus på
serviceniveau og køb af ydelser efter de sociale rammeaftaler, herunder
specielt på de ydelser som kommunikationscentret i Hillerød leverer.
Kommunalbestyrelsen skal efter lov om specialundervisning for voksne sørge
for, at personer med fysiske eller psykiske handicap, der bor eller
længerevarende opholder sig i kommunen efter undervisningspligtens ophør,
kan få specialundervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at
afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap.
Den typiske borger, der benytter kommunikationscentret i Hillerød, er
personer med hørenedsættelse, blinde, erhvervet hjerneskade, demente, men
kan også eksempelvis være borgere med behov for stemmetræning.
Serviceniveauet for den kompenserende specialundervisning er tidligere blevet
strammet op, idet der er lagt en ramme for, hvor lang en periode borgeren
skal kompenseres for. Denne samarbejdsaftale er således blot en videreførelse
af det serviceniveau, der har været kendt i 2011 og der er ikke tale om nye
stramninger i forhold til borgernes adgang til kompenserende
specialundervisning.
Social Service og kommunikationscentret har løbende kontakt for fortsat at få
klarlagt om det er muligt, at forenkle de administrative procedurer og
begrænse udgifterne til administration uden at der sker forringelser i tilbuddet
til borgerne i Frederikssund Kommune.
Samarbejdsaftalen for 2011 med kommunikationscentret er evalueret og
begge parter har udtrykt tilfredshed med samarbejdet. På denne baggrund er
der udarbejdet en ny samarbejdsaftale for 2012, der fortsat sikre at det faglige
niveau kan bevares som hidtidig uden at det går ud over de ydelser, som
borgerne modtager.
Samarbejdsaftalen binder ikke eller hindrer Frederikssund kommune i at købe
ydelserne andet steds, men aftalen forsøger at leve op til intentionerne i
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budgetaftalen for 2012, hvor opgaven skal løses med den nødvendige kvalitet
indenfor de udmeldte økonomiske rammer.
Aftalen løber indtil videre for et år og har virkning fra 1. januar 2012 til 31.
december 2012. I aftalen er der samtidig indlagt samarbejds-møder, som skal
følge op på udviklingen af borgerydelser fra kommunikationscentret.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

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

Socialchefen anbefaler overfor Social, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Samarbejdsaftalen for 2012 godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Pkt. 1 Godkendt.
Susan Stauersbøl (F) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag:
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Samarbejdsaftale med kommunikationscentret i Hillerød - 2012

Journal nr.:
021408-2011

Sag nr. 118

Overtagelse af det regionale Bo- og
Beskæftigelsestilbud Skibbyhøj
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Lov om social service § 186
Bekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2006 om overtagelse af aktiver og passiver,
rettigheder og pligter samt ansatte i regionale tilbud

Det følger af kommunalreformen, at kommunen har myndighed og forsynings
samt økonomisk ansvar for de sociale tilbud. Flere af disse tilbud er meget
specialiserede, og nogle kommuner, herunder Frederikssund, har derfor valgt
ikke at overtage driftsansvaret for alle sociale tilbud beliggende i kommunen
pr. 1. januar 2007.
Frederikssund kommune har derimod i tråd med såvel Handicap som
Psykiatriplanerne valgt en proces, hvor kommunen først har valgt at overtage
alle regionale sociale tilbud på handicapområdet og dernæst de sociale tilbud
på psykiatriområdet. Processen med overtagelse af de regionale tilbud på
handicapområdet er tilendebragt og administrationen er nu gået ind i næste
fase med tilrettelæggelsen af en overtagelse af de sociale tilbud på
psykiatriområdet.
I den vedtagne Psykiatriplan for 2009-2013 fremgår det, at der skal
udarbejdes et tidsmæssige perspektiv for overtagelse af de regionale tilbud
Skibbyhøj og Klintegården.
Social, Ældre- og Sundhedsudvalget evaluerede Handicapplanen og
Psykiatriplanen på møde den 6. oktober 2010, hvor udvalget efter høring i
Handicaprådet besluttede, at administrationen kunne igangsætte processen
med overtagelse af det regionale Bo & Beskæftigelsestilbud Skibbyhøj med
virkning fra den 1. januar 2013.
Bo- og Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj drives efter Servicelovens §§ 103 og
107, hvorefter kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse og midlertidige
ophold i boformer til personer, som på grund af betydeligt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne eller særlige problemer har behov for det.
Skibbyhøj er et rent regionalt tilbud og bygningerne ejes af Region
Hovedstaden.
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Målgruppen for botilbuddet Skibbyhøj er fortrinsvis beboere og
værkstedsmedarbejdere fra kommuner i Region Hovedstaden. Målgruppen er
unge mellem 18 og 30 år med svære psykiske lidelser, der efter indlæggelse
på psykiatrisk afdeling har behov for kortere eller længerevarende ophold i
socialpsykiatrisk regi.
Botilbuddet Skibbyhøj har en pladskapacitet til 23 beboere, heraf 1 beboer,
som har Frederikssund kommune som betalingskommune.
Målgruppen for det beskyttede værksted Skibbyhøj er dels et tilbud til egne
beboere og dels for de eksterne medarbejdere (hjemmeboende), som
fortrinsvis er unge mellem 18 og 40 år med psykiske lidelser, der har brug for
at afklare, udvikle og/eller vedligeholde deres personlige, sociale og faglige
kompetencer i en arbejdsmæssig sammenhæng.
Beskæftigelsestilbuddet på Skibbyhøj har en pladskapacitet på 23 beboere og
20 eksterne medarbejdere, der alene modtager et dagtilbud om beskæftigelse.
De 23 borgere ud af ialt 43 borgere på det beskyttede værksted har
Frederikssund kommune som betalingskommune.
Når kommunalbestyrelsen har besluttet at overtage et regionalt tilbud, skal
Regionsrådet på Kommunalbestyrelsens anmodning udarbejde et udkast til
aftale mellem Regionsrådet og Kommunalbestyrelsen.
Det følger af aftalen, at kommunen overtager aktiver og passiver, rettigheder
og pligter samt ansatte, der er knyttet til varetagelsen af tilbudene.
Med formandskab af Social Service, er der i juni måned 2011 nedsat en
tværsektoriel arbejdsgruppe med det formål at kvalificere det endelige
beslutningsgrundlag.
Arbejdsgruppens samlede notat er vedlagt denne sag som bilag.
I dette notat henleder de enkelte fagområder (Løn og forhandling, teknisk, IT,
budget og analyse, juridisk enhed og Social Service) på de
opmærksomhedspunkter, der skal iagttages i forbindelse med overtagelsen.
Det fremgår af arbejdsgruppens arbejde, at Bo- og Beskæftigelsestilbuddet
Skibbyhøj relevant vil kunne bidrage til kommunens øvrige tilbud med viden
og aktiviteter for borgere med psykiske lidelser og problemstillinger.
De forskellige fagområder repræsenteret i arbejdsgruppen er enige om, at
overtagelsen af det regionale tilbud Skibbyhøj ikke frembyder udfordringer,
end forventeligt ved enhver overtagelsesproces.
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I forbindelse med overtagelse af det regionale tilbud vil der til denne nye
opgave skulle afsættes administrative ressourcer på konto 06 til at drive
tilbuddet. Regionen har oplyst, at de administrative ressourcer på
regionsgården udgør 2,0 årsværk, som afholdes af det overhead kommunen
indregner i taksterne. De administrative ressourcer, som primært skal tilføres
fagområdet Social Service med 1,0 årsværk samt den øvrige administration
med 1,0 årsværk, finansieres fuldt ud af de betalende kommuner.
Endvidere er der i forbindelse med overtagelsen estimeret nogle afledte
etableringsomkostninger, der tilsvarende finansieres af det provenu, som
kommer ind fra de betalende kommuner til dækning af
overheadsomkostninger.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen
Budget og Analyse bemærker, at de bevillingsmæssige konsekvenser
indarbejdes i løbet af 2012 inden endelig vedtagelse af budget 2013.

Socialchefen indstiller, at Social, Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler
overfor Økonomiudvalg og Byråd, at:
1. Frederikssund Kommune anmoder Regionsrådet om at udarbejde
aftaleudkast med henblik på kommunal overtagelse af Bo- og
Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj pr. 1. januar 2013
2. Der i forbindelse med godkendelse af aftaleudkastet i 2012 udarbejdes
de bevillingsmæssige konsekvenser for 2013, herunder blandt andet
administrative ressourcer til konto 06

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Anbefalet.
Susan Stauersbøl (F) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag:
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Notat i forbindelse med overtagelse af Skibbyhøj pr. 1.1.2013

Journal nr.:
014327-2011

Sag nr. 119

Tilskud til Frivilligt Socialt Arbejde
2012
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 vedr. 2012 modtaget 32 ansøgninger, hvori der i alt ansøges
om kr. 862.480.
Administrationen har indstillet 24 ansøgninger med i alt 483.762 til udbetaling
efter de fastlagte retningslinjer. Oversigt over modtagne ansøgninger med
påførte indstillinger er bilagt sagen.
På budgettet for 2012 er afsat kr. 536.000.
Udvalget har efter retningslinjerne vedtaget, at prioritere frivillige sociale
aktiviteter i 2012 & 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.
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Almindeligvis gives ikke midler til aktiviteter, der kan vurderes til at være et
tilbud efter Servicelovens § 79 med et aktiverende og forebyggende sigte til
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 dagaktiviteter 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 Gribskov kommune administrerer.
Frederikssund Kommune har tidligere ydet kr. 45.000 kr. til denne fælles pulje,
svarende til 1 kr. pr. indbygger i kommunen. Ansøgningsfristen til denne pulje
er 1. maj 2012 og dækker ansøgninger vedr. frivilligt socialt arbejde, der går
på tværs af kommunegrænserne.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen
Budget og Analyse kommenterer, at administrationens indstilling til fordeling
af § 18 midler kan finansieres af det afsatte budget for 2012 på 536.000 kr.

Socialchefen anbefaler over for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Administrationens indstillinger til fordeling af § 18-midler 2012
godkendes (kr. 483.762)
2. Der ydes kr. 45.000 til Den Fælleskommunale Pulje

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Pkt. 1 godkendt med mindre justeringer.
Pkt. 2 godkendt.
Susan Stauersbøl (F) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag:
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2012 oversigt over §18 ansøgere

Journal nr.:
014327-2011

Sag nr. 120

Fremtidig administration og tildeling
af § 18-tilskud til Frivilligt Socialt
Arbejde fra 2013
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om social service § 18
I samråd med udvalgsformanden, ønsker administrationen en drøftelse med
udvalget omkring den fremadrettede administration og tildeling af § 18 midler
til frivilligt socialt arbejde.
Nuværende procedure er, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget fastsætter
de overordnede rammer, retningslinjer og prioriteringer for tilskud via §18puljen, indenfor hvilke administrationen skal behandle de indkomne
ansøgninger. Herefter annonceres disse rammer offentligt og administrationen
behandler de indkomne ansøgninger i november måned.
På et udvalgsmøde i december måned foreligger administrationen deres
indstilling til udvalget for hver enkelt forenings ansøgning, hvorefter udvalget
tager endelig stilling til hvilke foreninger, der skal have tilskud efter § 18.
Ved nuværende procedure for behandling af § 18 midler er der lagt op til en
dobbelt sagsbehandling, hvor både administrationen og udvalget foretager en
realitetsbehandling af hver ansøgning. Dette selvom administrationen i første
omgang har handlet inden for de udstukne politiske rammer for
frivillighedsarbejdet.
Fremover vil administrationen anbefale, at Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget som hidtil beslutter de overordnede rammer, retningslinjer
og prioriteringer, indenfor hvilke administrationen fra år 2013 og fremefter, får
den fulde kompetence til at behandle, vurdere og bevilge tilskud til frivilligt
socialt arbejde §18.
Udvalget tager stilling til, hvornår de overordnede rammer, retningslinjer og
prioriteringer af indsatsområder efter § 18 puljen på ny skal drøftes. I denne
debat vil administrationen orientere om de foreninger, der har udtrykt
utilfredshed med fordelinger af midler, således, at udvalget på dette tidspunkt
kan drøfte den nuværende administrative praksis og fortolkning af rammerne.
Justeringer af de overordnede rammer og administrativ praksis aftales
nærmere mellem udvalg og administration.
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Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

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

Indstilling:

Socialchefen anbefaler overfor Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Administrationen fra og med ansøgningsåret 2013 tildeles den fulde
kompetence til at behandle og afgøre ansøgninger om tilskud via §18puljen

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Udvalget kan ikke godkende indstillingen jfr. pkt. 1 om flytning af
kompetencen til administrationen.
Susan Stauersbøl (F) deltog ikke i punktets behandling.
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Journal nr.:
034381-2010

Sag nr. 121

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

Følgende orienteringer/meddelelser blev givet på mødet:
1. Møde med Ældrerådet foreslås afholdt den 11. januar 2012
2. Henvendelse fra Ruth Rasmussen v/ Kreativ Fritid
3. Dato for modtagelse af gave (træ) fra Ældrerådet til Pedershave skal aftales
4. Det nye ungekollegie på Lundevej indvies den 24. januar 2012 fra kl. 16-18
Susan Stauersbøl (F) var ikke til stede.
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