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1.

DSU - Sundhedspolitik 2008 -2012

Sagsnr. 08/4491

Formål:
Sundhedspolitikken 2008 - 2012 fremlægges til endelig godkendelse

Sagsbeskrivelse:
Udkast til sundhedspolitik 2008-2012 har været sendt i høring fra den
15. til 29. april 2008. Social- og Sundhedsforvaltningen har modtaget 33
høringssvar. Disse høringssvar er nu blevet indarbejdet i det nye udkast
til sundhedspolitik 2008-2012. Forslagene til rettelser og ændringer er
fremhævet. Høringssvarene vedhæftes her. Ligeledes vedhæftes en
oversigt over, hvad der har været fokus på i høringssvarene.
Alle høringsparterne har fået tilsendt et svarbrev, hvor der takkes for
deres bidrag. I en del af høringssvarene har der været fokus på forslag
til konkrete handlinger, der kan i gangsættes på baggrund af
sundhedspolitikken. Disse forslag vil blive indarbejdet i den handleplan,
der skal udarbejdes í august/ september 2008.
Trykning og layout
Sundhedspolitikken skal drøftes og endelig godkendes i
Kommunalbestyrelsen den 11. juni 2008. Sundhedspolitikken kan
derefter sendes til layout og trykning. Det foreslås, at
sundhedspolitikken udkommer i 4000 eksemplarer. Forvaltningen har
indhentet et tilbud på, at trykning og layout vil komme til at koste
17.800 kr. Sundhedspolitikken planlægges udsendt til alle
kommunale medarbejdere, høringsparterne, apoteket og privat
praktiserende læger og andre steder, hvor den er offentligt tilgængelig.
For at sikre sundhedspolitikken mest mulig opmærksomhed foreslås det,
at den offentliggøres i slutningen af august 2008.
Handleplan og implementering
Sundhedsprofilen for Glostrup Kommunen forventes fremsendt i
august/september 2008, der skal udarbejdes en handleplan for hvilke
aktiviteter, der skal sættes i værk på baggrund af sundhedspolitikken.
Arbejdet med at udarbejde handleplaner sættes i gang i maj/juni 2008 i
forbindelse med budgetprocessen for 2009. Forslag til handleplanen
fremlægges for DSU og KB september og oktober 2008. .

Økonomi:
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Bilag:
08/4491 - Udkast til sundhedspolitik til DSU 19. maj efter høring - Åben

08/4491 - Sammenskrivning af høringssvar - Åben

08/4491 - Indscannede høringssvar i forbindelse med sundhedspolitik
2008-2012 - Åben

Indstilling:
Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår at:
1. Det Sociale Udvalg behandler forslaget til Sundhedspolitikken
med henblik på endelig godkendelse
2. Sundhedspolitikken udkommer i 4000 eksemplarer, der sendes til
kommunale medarbejdere, høringsparterne, skoler, samt andre
steder, hvor den er offentligt tilgængelig.
Sagen kan ikke afgøres af udvalget.

Beslutning Det Sociale Udvalg den 19-05-2008:
1. Forslaget godkendes med enkelte indarbejdede rettelser.
2. Godkendes.
Ina-Maria Nielsen ønsker følgende særstandpunkt:
"Venstre vil have slettet punkterne omkring "Hvad kan den enkelte
borger gøre", "Hvad kan arbejdsgiveren gøre" og "Hvad kan den ansatte
gøre, da det ikke hører hjemme i en sundhedspolitik. En sundhedspolitik
skal indeholde visioner og udstikke retningslinier og angive rammer for
en politik, der kan motivere den enkelte borger til at handle i
overensstemmelse med den angivne politik".

I stedet mødte: Ole Toftegaard (Udvalgssekretær)

2.

DSU - Budgetforslag 2009 samt overslag 2010-2012

Sagsnr. 08/2946

Formål:
Forvaltningens notat om udfordringer i budget 2009 og overslagsårene
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Sagsbeskrivelse:
På Det Sociale Udvalgs april møde drøftede udvalget 1. version af
forvaltningens udfordringsnotat.
Nu fremlægges 2. version af notatet. I forhold til 1. version er der tilføjet
afsnit om ældreplejens udfordringer.
Bilag: 08/2946 - Bilag - Åben

Bilag:
08/2946 - Udfordringsnotat 2. version 6. maj 2008 - Åben

Indstilling:
Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår,
•

at Det Sociale Udvalg drøfter udfordringsnotatet

Sagen kan afgøres endeligt af udvalget.
Beslutning Det Sociale Udvalg den 19-05-2008:
Udvalget ønsker at forvaltningen sætter fokus på følgende områder:
•
•
•

Behovet for plejeboliger
Behovet for midlertidige boliger
Presset på den koordinerende sygeplejerske - ændring i
opgavefordeling mellem sekundær og primær sektor

Udvalget ønsker en redegørelse for, hvorfor Glostrup Kommune ikke
overholder loven i forhold til handleplaner.
Arne Christensen deltog ikke i sagens behandling.

I stedet mødte: Ole Toftegaard (Udvalgssekretær)

3.

DSU - Budgetopfølgning per 31. marts 2008

Sagsnr. 08/7227
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Formål:
Som led i den løbende økonomistyring er der udarbejdet en
budgetopfølgning på Det Sociale Udvalgs område med udgangspunkt i
forbruget den 31. marts 2008.

Sagsbeskrivelse:
Social- og Sundhedsforvaltningen har gennemgået forbruget på Det
Sociale Udvalgs område med udgangspunkt i forbruget den 31. marts
2008.
Der er en forventning om et merforbrug på ramme I på 634.114 kr. og
et merforbrug på ramme II på 3.192.185 kr.
På ramme I skyldes merforbruget næsten udelukkende merudgifter til
forsorgshjem og krisecentre, der er en følge af kommunalreformen.
På ramme II er de væsentligste områder med merforbrug forebyggende
foranstaltninger for børn og unge, døgninstitutioner for børn og
unge, tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat
funktionsevne, efterbetaling for 2007 til private leverandører af
hjemmehjælp, kontaktperson og ledsageordninger og beskyttet
beskæftigelse.
Modsat er der mindre udgifter til den specialiserede genoptræning, der
foretages af regionen, plejefamilier og opholdssteder for børn og unge
og botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat
funktionsevne.
Som følge af det kommende "Snitfladekatalog", hvor opgavefordelingen
mellem den specialiserede genoptræning, der er regionens ansvar med
kommunal medfinansiering og basisgenoptræning, der varetages af
kommunen, fastlægges, er det vanskeligt at vurdere om de kommunale
udgifter til genoptræning øges.
Der er redegjort nærmere for de enkelte afvigelser i vedhæftede notat
og økonomioversigter.
Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at merudgifterne til
forsorgshjem og krisecentre på 873.000 kr. og den fejlagtige
budgetomplacering på døgninstitutioner for børn og unge på 2.233.661
kr. finansieres af den særlige pulje til udgifter som følge af
kommunalreformen. Fratrukket besparelsen på 1.000.000 kr.
vedrørende den specialiserede genoptræning, der varetages af regionen
er beløbet, der foreslås finansieret af den særlige pulje, 2.106.661 kr. i
2008 og overslagsårene.

Økonomi:
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Bevillingsmæssige konsekvenser for 2008:
Driftsbevilling Rådighedsbeløb Anlægsbevilling
DSU, Ramme I
DSU, Ramme II
Finansiering:

634.114
3.192.185

08.28.15:
Pulje vedr.
strukturreformen

-2.106.661
1.719.638

Netto 1.719.638 kr. til forbrug af kassebeholdningen.

Bilag:
08/7227 - DSU - Budgetopfølgning 31. marts 2008 - Åben

08/7227 - DSU Økonomioversigt Ramme I - Åben

08/7227 - DSU Økonomioversigt Ramme II - Åben

08/7227 - Bevillingsskema vedr. budgetopfølgning pr. 31/3-08 - Åben

Indstilling:
Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at
1. Det Sociale Udvalg søger om en tillægsbevilling til ramme I på
634.114 kr. (udgift)
2. Det Sociale Udvalg søger om en tillægsbevilling til ramme II på
3.192.185 kr. (udgift)
3. Det Sociale Udvalg anbefaler at netto 2.106.661 kr. af udgifterne
finansieres af puljen afsat til strukturreformen
4. Strukturreformudgifterne ligeledes indarbejdes og finansieres af
puljen afsat til strukturreformen i 2009 og overslagsårene
Sagen kan ikke afgøres endeligt af udvalget.

Beslutning Det Sociale Udvalg den 19-05-2008:
Forvaltningens forslag følges for punkterne 1-4.
I stedet mødte: Ole Toftegaard (Udvalgssekretær)
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4. DSU - Værdigrundlag og Mål for SSP-arbejdet i Glostrup
Kommune.
Sagsnr. 08/7209

Formål:
Til efterretning.
Orientering om Værdigrundlag og Mål for SSP-arbejdet i Glostrup
Kommune.

Sagsbeskrivelse:
SSP-arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til værdigrundlag og Mål for
SSP-arbejdet i Glostrup Kommune. Forslaget erstatter et tilsvarende
dokument fra 2001. Der er kun tale om mindre justeringer.
Værdigrundlaget er godkendt af SSP-udvalget og fremlægges til
efterretning fra Børne-og Skoleudvalget og det Sociale Udvalg.
Børne- og Skoleudvalget tog sagen til efterretning på deres møde den
15. april.

Bilag:
08/7209 - Værdigrundlag og Mål for SSP-arbejdet i Glostrup
Kommune.pdf - Åben

Indstilling:
Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at
udvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning Det Sociale Udvalg den 19-05-2008:
Til efterretning.
I stedet mødte: Ole Toftegaard (Udvalgssekretær)
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5. DSU - Godkendelse af samarbejdsaftale vedrørende det
fælles hjælpemiddelcenter mellem Albertslund og Glostrup
Kommuner
Sagsnr. 07/1164

Formål:
Endelig godkendelse af samarbejdsaftale mellem Albertslund Kommune
og Glostrup Kommune om etablering og drift af et fælles
hjælpemiddelcenter. Derudover er vedlagt en implementeringsplan og et
notat for ibrugtagning og drift af det fælles hjælpemiddelcenter til
orientering.

Sagsbeskrivelse:
I forhold til samarbejdsaftalen mellem de to kommuner, er der siden den
politiske behandling af udkast til samarbejdsaftale i oktober 2007 (jf.
sagsnr 07/1164), sket en præcisering af følgende:

Den fysiske placering af hjælpemiddelcenter bliver i Albertslund
Kommune på adressen: Formervangen 11, 2600 Glostrup

Albertslund kommune får driftsansvaret for servicering af IT
systemet, hvorfor det ikke længere er relevant at indgå en serviceaftale
mellem de to kommuner på området


Fastlæggelse af afregningsprocedurer


Dato for ikrafttrædelse af samarbejdsaftalen, der er fastsat til 1.
august
Som beskrevet i vedlagte udkast til en endelig samarbejdsaftale har de
to kommuner allerede samarbejdet omkring en ensretning af
personalepolitikken for medarbejderne på det fælles
hjælpemiddelcenter. I den forbindelse har man i videst muligt omfang
valgt at følge Albertslunds kommunes politik, idet lederen i det nye
hjælpemiddelcentret ansættes i Albertslund Kommune, og denne vil i det
daglige arbejde referere til afdelingslederen i beliggenhedskommunen,
hvilket vil sige Albertslund Kommune.
Idet ændringerne kun vedrører ansatte i Glostrup kommune og ikke er i
direkte modstrid med Glostrup kommunes politikker, fremlægges
personalepolitikken kun til godkendelse i Glostrup kommunes
Økonomiudvalg.
Som opfølgning på den politiske behandling af sagen i efteråret 2007
fremlægges en implementeringsplan og et medfølgende notat for
ibrugtagning og drift af hjælpemiddelcenteret til orientering. Derudover
arbejdes der for nærværende på en officiel åbning af depotet i
september 2008.
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Personalekonsekvenser:
Personalekonsekvenser behandles i særskilt sag af Økonomiudvalget i
juni måned.

Bilag:
07/1164 - Udkast til endelig samarbejdsaftale af 16. april 2008 - Åben

07/1164 - Implementeringsplan vedr. etablering af fælles
hjælpemiddelcenter af 8. april 2008.pdf - Åben

07/1164 - Notat vedr. implementeringsplan - Åben

Indstilling:
Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at:
1. Det Sociale Udvalg anbefaler en godkendelse af vedlagte udkast
til en endelig samarbejdsaftale vedrørende et fælles
hjælpemiddelcenter mellem Albertslund og Glostrup kommuner.
2. Det Sociale Udvalg tager orienteringen om
implementeringsplanen og det medfølgende notat til efterretning.
Punkt 1 kan ikke afgøres endeligt at udvalget

Beslutning Det Sociale Udvalg den 19-05-2008:
Forvaltningens forslag følges.
I stedet mødte: Ole Toftegaard (Udvalgssekretær)

6. DSU - Godkendelse af kvalitetsstandard for ydelser leveret
af det fælles Hjælpemiddelcenter mellem Albertslund og Glostrup
Kommuner
Sagsnr. 07/1164

Formål:
Godkendelse af kvalitetsstandard for ydelser leveret af det fælles
hjælpemiddelcenter mellem Albertslund og Glostrup kommuner.
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Sagsbeskrivelse:
I forbindelse med etablering af et fælles hjælpemiddelcenter mellem
Albertslund og Glostrup kommuner, skal der jævnfør sag nr. 07/1164,
der blev politisk behandlet i oktober 2007, udarbejdes en fælles
kvalitetsstandard. Vedlagt er forslag til en Kvalitetsstandarden.
Kvalitetsstandarden omhandler de ydelser, der leveres af det fælles
hjælpemiddelcenter.
Kvalitetsstandarden udtrykker det serviceniveau, der hidtil har været
gældende i de to kommuner og er således udgiftsneutral.
I forhold til ikke akutte kørsler er det i kvalitetsstandarden fastlagt, at
der vil blive leveret hjælpemidler to gange ugentligt for at optimere
driften. I Albertslund kommune har praksis imidlertid været, at der ofte
blev leveret ikke akutte hjælpemidler hver dag. Denne ændring af
praksis vurderes imidlertid ikke at udgøre en væsentlig forringelse af
servicen overfor borgerne, da akutte kørsler som i dag stadigvæk vil
blive leveret hver dag.

Høring(er):
Kvalitetsstandarden er sendt til høring i Ældreråd og Handicapråd. I
Ældrerådet behandles kvalitetsstandarden på rådets møde den 13. maj
2008.
I Handicaprådet behandles kvalitetsstandarden på rådets møde den 15.
maj 2008.

Bilag:
07/1164 - Udkast til kvalitetsstandard - fælles hjælpemiddelcenter 16.
april 2008 - Åben

Indstilling:
Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår:
•

at Det Sociale Udvalg anbefaler en godkendelse af vedlagte
kvalitetsstandard for det fælles hjælpemiddelcenter mellem
Albertslund og Glostrup kommuner

Sagen kan ikke afgøres endeligt af udvalget

Beslutning Det Sociale Udvalg den 19-05-2008:
•

Social- og Sundhedsforvaltningens forslag følges med en enkelt
indarbejdet rettelse i kvalitetsstandarden.
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I stedet mødte: Ole Toftegaard (Udvalgssekretær)

7.

DSU - Fritvalgsområdet - Timepriser 2008

Sagsnr. 08/4419

Formål:
I henhold til Serviceloven skal kommunalbestyrelsen hvert år fastsætte
og offentliggøre de timepriser, der skal betales til leverandører af
personlig og praktisk hjælp.

Sagsbeskrivelse:
A conto timepriserne for Glostrup Kommunes Hjemmepleje er baseret på
budget 2008 er baseret på timepriserne for Fritvalgsområdet og ATA
tidsmålingen fra 2007.
De endelige timepriser for 2008 beregnes i 2009 på basis af
hjemmeplejens årsregnskab 2008 på fritvalgsområdet og en ny ATA
måling gældende for 2008.

Høring(er):
Prisberegningen sendes til orientering i Ældrerådet

Økonomi:
De beregnede a conto priser for 2008 ligger under regnskabspriserne fra
2006 og budgetpriserne for 2007, da budgettet for 2008 er beskåret
med ca. 2 millioner kr. i forventningen om, at de kontrakter, der blev
indgået med vikarbureauer i juni 2007, vil betyde en besparelse i forhold
til de foregående år.
Opmærksomheden skal her henledes på, at en besparelse på 2 millioner
forudsætter at bureauerne leverer den del af det samlede vikarbehov,
som er forudsat i kontrakterne. Dette har langt fra være tilfældet til nu,
en problemstilling Indkøbsafdelingen og Ældreplejen arbejder med.
Derudover er der fra 2008 beregnet en forskel i timepriserne for
dagtimerne (bekvem tid), da der efter beslutning i Kommunalbestyrelsen
i juni 2007 nu anvendes ufaglært personale i forbindelse med
hovedydelsen praktisk hjælp, og de ufaglærte medarbejdere har
en lavere timeløn.
ATA opgørelsen for 2007 viser 30% flere leverede timer ubekvem
personlig pleje end i 2006, mens afvigelserne i dagtimerne for personlig
pleje og praktisk bistand henholdsvis er +2% og -8%. Når ATA
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opgørelsen for 2007 derfor anvendes til forventningerne for 2008,
medfører den store afvigelse for personlig pleje i ubekvem tid en
tilsvarende lavere timepris.
Regnskab
2006

Budget
2007

Regnskab
2007

Budget
2008

Personlig hjælp hverdage dagtimer

364

376

383

360

Praktisk hjælp hverdage dagtimer

364

376

383

346

Personlig hjælp aften, nat og weekend

524

428

533

407

Afregningsprincipperne i forhold til private leverandører indebærer, at
disse skal have en efterregulering, hvis regnskabsprisen viser sig at
være højere end den budgetterede, da de skal afregnes med samme pris
som det faktuelt koster at drive den kommunale hjemmehjælp.
Modsat skal private leverandører ikke betale tilbage, hvis den
budgetterede pris viser sig at være højere end den faktuelle beregnet
med regnskabet.
Det betyder, at det set fra den kommunal økonomiske side er en fordel
at arbejdet med en budgetteret pris, der ligger i underkanten, og så
efterbetale de private leverandører, fremfor at betale de private firmaer
for meget, som så ikke kan efterreguleres.

Indstilling:
Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at

•

Det Sociale Udvalg anbefaler de beregnede priser for 2008.

Sagen kan ikke afgøres endeligt af udvalget.

Beslutning Det Sociale Udvalg den 19-05-2008:
Social- og Sundhedsforvaltningens forslag følges.
I stedet mødte: Ole Toftegaard (Udvalgssekretær)

8. DSU - Kommissorium for udarbejdelse af Ældrepolitik genoptaget
Sagsnr. 08/2967

Formål:
Kommunalbestyrelsen vedtog med budget 2006, at der skal udarbejdes
en Ældrepolitik for Glostrup Kommune.
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P.g.a. den store organisatoriske omlægning af hele Ældreplejen i 2006
og de opgaver dette gav i 2007, begyndes arbejdet i foråret 2008 og
forventes færdigt i foråret 2009.

Sagsbeskrivelse:
Med denne sag fremsættes forslag til kommissorium for arbejdet med at
udarbejde en ældrepolitik.
DSU fik forelagt forslag til kommissorium på mødet i marts, og rettede
dette til.
DSU har genoptaget sagen i maj, hvor der forelå høringssvar fra
Ældrerådet.
Høringssvaret fra Ældrerådet er vedlagt som bilag.
Alle forslagene fra Ældrerådet imødekommes på nær forslag 4.
Hvis grundejerforeninger skal inddrages, kan det evt. ske i en
efterbehandling af området om boliger.
De øvrige forslag er indføjet. Ændringerne fremstår i kommissoriet med
kursivskrift og understreget til DSU´s behandling.

Personalekonsekvenser:
Udviklingskonsulenten i Ældreplejen vil forestå alt sekretariatsarbejde i
forbindelse med processen.

Høring(er):
Ældrerådet er blevet hørt om kommissoriet og høringssvaret er
forelagt Det Sociale Udvalg.

Økonomi:
Kommunalbestyrelse bevilgede i 2006 50.000 kr. hertil kommer i alt
82.010 kr. bevilget i 2008.
I alt står der hermed 132.010 kr. til udarbejdelsen af en Ældrepolitik.

Bilag:
08/2967 - Høringssvar fra Ældrerådet.pdf - Åben

08/2967 - Revideret Kommissorium for Ældrepolitik.doc - Åben

Indstilling:
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Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår,
•

at Det Sociale Udvalg indstiller til kommunalbestyrelsen at
godkende kommissoriet.

Sagen kan ikke afgøres endeligt af udvalget.
Beslutning Det Sociale Udvalg den 19-05-2008:
Social- og Sundhedsforvaltningens forslag følges.

I stedet mødte: Ole Toftegaard (Udvalgssekretær)

9. DSU - Region Hovedstadens udkast til Strategi for kronisk
sygdom
Sagsnr. 08/6603

Formål:
Region Hovedstadens udkast til Strategi for kronisk sygdom sendes nu i
høring

Sagsbeskrivelse:
Regionen har udarbejdet vedlagte forslag til Strategi for kronisk sygdom,
der er besluttet sendt i høring. Glostrup Kommune er høringsberettiget.
Høringsfasen løber frem til den 16. maj 2008. Men da mødet i Det
Sociale Udvalg først afholdes den 19. maj eftersendes høringssvaret til
regionen.
Med kommunalreformen er regionens opgave i forhold til
den patientrettede forebyggelse og kronisk sygdom blevet tydeliggjort.
Et ansvar, der i region Hovedstaden er understreget i udkast til Strategi
til kronisk sygdom.
Model for kronisk sygdom
Region Hovedstaden tager i strategien for kronisk sygdom udgangspunkt
i en model, der er udvalgt i sundhedsstyrelsen. Der er to hovedspor i
denne model.
Forløbsprogrammer med en systematisk organisering af indsatsen i de
forskellige dele af sundhedsvæsenet.
Patienten med kronisk sygdom, dette fokus indebærer et paradigmeskift
i forhold til sundhedsvæsenets håndtering af patientens egen rolle. Den
enkeltes mulighed for at leve med og håndtere sin sygdom skal
understøttes af sundhedsvæsenet gennem systematisk
patientuddannelse og rehabiliteringstilbud.
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Der arbejdes i den forbindelse efter en række mål:
•
•
•

Der skal etableres klare retningslinier for såvel indsats som
arbejdsdeling via tværsektorielle forløbsprogrammer
Region Hovedstaden skal sikre patienten med kronisk sygdom
adgang til uddannelse i egen sygdom
Det gode forløb for patienter med kronisk sygdom kræver et
udstrakt samarbejde mellem hospitaler, kommuner og
praktiserende læger

Bilag:
08/6603 - VS: Høring vedrørende udkast til forebyggelsespolitik og
udkast til strategi for kronisk sygdom - Strategi for kronisk
sygdom_Høringsudkast.pdf - Åben

Indstilling:
Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår at regionen svares:
1. at Glostrup Kommune finder at regionens forslag til strategi for
kronisk sygdom er et godt udgangspunkt for det videre arbejde,
2. at Glostrup Kommune derfor vil følge de konkrete handlinger og
aktiviteter der skal udmønte strategien, og i særlig grad vil følge
finansieringen af gennemførelsen af strategier, idet der i forslaget
til strategi ikke er redegjort for finansieringen,
3. at Glostrup Kommune finder, at der bør være særlig
opmærksomhed på de elektroniske samarbejdsflader mellem
sektorerne.
Sagen kan afgøres endeligt af udvalget.

Beslutning Det Sociale Udvalg den 19-05-2008:
Social- og Sundhedsforvaltningens forslag følges for punkterne 1-3.
I stedet mødte: Ole Toftegaard (Udvalgssekretær)

10.

DSU - Region Hovedstadens Forebyggelsespolitik

Sagsnr. 08/6422

Formål:
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Region Hovedstadens Forebyggelsespolitik til Høring

Sagsbeskrivelse:
Region Hovedstaden har udarbejdet vedlagte forslag til
forebyggelsespolitik, der er besluttet sendt i høring. Glostrup Kommune
er høringsberettiget. Høringsfasen løber frem til den 16. maj 2008. Men
da mødet i Det Sociale Udvalg først afholdes den 19. maj eftersendes
høringssvaret til regionen .
Regionsrådet har i de sundhedspolitiske hensigtserklæringer udarbejdet
en hensigtserklæring om, at hospitalerne i Region Hovedstaden sammen
med det øvrige sundhedsvæsen skal være bedre til at arbejde med
sundhedsfremme og forebyggelse. Regionsrådet har i den forbindelse
besluttet at udarbejde en forebyggelsespolitik, der skal være
retningsgivende for forebyggelsesindsatsen i de kommende år.
Forebyggelsespolitikken tager udgangspunkt i sundhedsloven.
Visioner for forebyggelse
Et af de væsentlige formål med Region Hovedstadens
forebyggelsesindsats er at medvirke til at skabe mere sundhed og mere
lighed i sundhed. Dernæst er der i forebyggelsespolitikken fastlagt
følgende visioner for forebyggelse:
•
•
•
•
•
•

Forebyggelse skal indgå som en naturlig del af de gode
behandlingsforløb
Forebyggelsesarbejdet i region Hovedstaden skal reducere
uligheden i sundhed
Der skal være viden bag det vi gør – og vi skal tilbyde
forebyggelse, vi ved virker
Et frugtbart samarbejde mellem sektorerne er nødvendigt for en
effektiv forebyggelsesindsats
Region Hovedstaden skal understøtte og udvikle borgernes evne
til egenomsorg
Regionens virksomheder skal som rollemodeller understøtte
forebyggelsesindsatsen

Bilag:
08/6422 - VS: Høring vedrørende udkast til forebyggelsespolitik og
udkast til strategi for kronisk sygdom Forebyggelsespolitik_Høringsudkast.pdf - Åben

Indstilling:
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Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at regionen svares:
1. at Glostrup Kommune finder, at regionens forslag til strategi
for forebyggelses politik er et godt udgangspunkt for det videre
arbejde,
2. at Glostrup Kommune derfor vil følge de konkrete handlinger og
aktiviteter der skal udmønte strategien, og i særlig grad vil følge
finansieringen af gennemførelsen af strategier, idet der i forslaget
til strategi ikke er redegjort for finansieringen,
3. at Glostrup Kommune finder, at der bør være særlig
opmærksomhed på de elektroniske samarbejdsflader mellem
sektorerne.
Sagen kan afgøres endeligt af udvalget.
Beslutning Det Sociale Udvalg den 19-05-2008:
Social- og Sundhedsforvaltningens forslag følges for punkterne 1-3.
I stedet mødte: Ole Toftegaard (Udvalgssekretær)

11. DSU - Ny behandling af Årlig redegørelse for tilsyn med
ældrecentre.
Sagsnr. 08/2521

Formål:
Sagen forelægges udvalget på ny, idet der nu foreligger uddybende svar
fra Ældrerådet.
Sagen har senest været behandlet på Økonomiudvalgets møde den 1.
april. Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen "indtil det sociale
udvalg har fået svar fra Ældrerådet."
Kommunalbestyrelsen har siden 1. januar 2002 ført tilsyn med
forholdene for beboere på plejehjem og lignende boenheder for svage
ældre.
Med baggrund i de gennemførte tilsyn skal der udarbejdes en årlig
redegørelse som kommunalbestyrelsen skal behandle i et møde.

Sagsbeskrivelse:
Redegørelsen omfatter følgende ældrecentre/plejeboligenheder.
•

Ældrecenter Dalvangen
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•
•
•
•

Omsorgscenteret.
Ældrecenter Sydvestvej.
Plejehjemmet Arendse.
Plejehjemmet Kirkebrohus.

Det kommunale tilsyn omfatter som hovedregel 1 anmeldt og 1 uanmeldt tilsyn. I 2007 har
der været aflagt 2 ekstraordinære uanmeldte tilsynsbesøg på Kirkebrohus.
Sundhedsstyrelsen, v/Embedslægeinstitutionen, aflægger 1 uanmeldt besøg.

Helhedsindtrykket fra tilsynsrapporterne er positivt. Der er dog givet en række anbefalinger
til de enkelte ældrecentre, primært i relation til manglende instrukser i relation til
håndhygiejne, fald, medicinhåndtering, alkoholpolitik, registrering af fejl o lign.
Specielt medicinhåndtering giver hvert år anledning til bemærkninger i tilsynsrapporterne.
Det er i den forbindelse vigtigt at påpege, at samtlige beboere bor i eget hjem og ingen er
umyndiggjort.
Der er ingen adgangskontrol, hvilket betyder, at der heller ikke er nogen kontrol med om
gæster og pårørende til beboerne måske selv har medicin med eller tager medicin med når
de går.
Mange af beboerne er ligeledes selv i stand til at bestille og indtage anden medicin (medicin
i bred forstand) uden at dette kan kontrolleres.
Det er således forvaltningen vurdering, at såfremt Sundhedsstyrelsen måtte have en
opfattelse at det er muligt 100 % muligt at sikre, at den enkelte beboer KUN indtager den
receptpligtige medicin som ældrecentrene har kendskab til, så er en sådan 100 % kontrol
ikke mulig.

Der skal dog naturligvis til stadighed udvises stort omhu med så vidt muligt at sikre, at den
enkelte beboer får den medicin der er ordineret og på de rigtige tidspunkter.

Social- og Sundhedsforvaltningen har i samarbejde med centrene igangsat et
kvalitetsprojekt der netop handler om medicinhåndtering.

Det Sociale Udvalgs beslutning fra udvalgets møde den 10. marts 2008:
Det Sociale Udvalg anbefaler redegørelsen.
Det Sociale Udvalg ønsker til maj mødet en opfølgning på mangler og
påbud i forhold til tilsynsrapporterne. Disse ønskes fremover indarbejdet
i den årlige redegørelse.
Det Sociale Udvalg anmoder Ældrerådet om at dokumentere og
begrunde deres høringssvar om hvorfor: "Ældrerådet finder ikke, at
ældrecentrene generelt fungerer tilfredsstillende, og vi lægger specielt
vægt på, at den sundhedsfaglige dokumentation ikke er optimal, hvilket
bl.a. påvirker patientrettighederne".
Der foreligger nu uddybende svar fra Plejehjemmet Kirkebrohus og fra
Plejehjemmet Arendse på plejehjemmenes opfølgning på de anbefalinger
og påbud der er givet.
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Der foreligger nu uddybende svar fra Glostrup Kommunes 3 ældrecentre.
Der foreligger desuden uddybende svar af 7. april 2008 fra Ældrerådet
på rådets kritik.

Høring(er):
Redegørelsen er sendt til høring i Ældrerådet. Det forventes at der
foreligger høringssvar inden udvalgets møde.
Den 5. marts er modtaget høringssvar fra Ældrerådet:
"Ældrerådet finder ikke, at ældrecentrene generelt fungerer
tilfredsstillende, og vi lægger specielt vægt på, at den sundhedsfaglige
dokumentation ikke er optimal, hvilket bl.a. påvirker
patientrettighederne.
Vi ønsker ligeledes at påpege det uheldige i, at givne retningslinier ikke
bliver fulgt.
Ældrerådet har en forventning om, at Social- og Sundhedsforvaltningen
følger op på, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges."

Der foreligger desuden uddybende svar af 7. april 2008 fra Ældrerådet
på rådets kritik (vedhæftet som bilag).
Høringssvaret er på samlet 2,5 side. De første 2 sider er en opremsning
af de punkter der har været påtalt ved tilsynene.
Til slut i høringsvaret skriver Ældrerådet:
"Ældrerådet har i sit svar lagt vægt på, at det er vores opgave at
varetage vore svageste ældre medborgeres tarv og retssikkerhed,
ligesom vi har skelet til, at der for medarbejderne etableres de
nødvendige dokumentationer med henblik på ansvarsplacering i givne
situationer.

Det er et generelt indtryk i Ældrerådet, at der trods flere overvejende
positive konklusioner, er for mange tilfælde, hvor gældende forskrifter
ikke følges fuldt ud, og vi finder det ligeledes beskæmmende, at givne
anbefalinger fra tilsynsmyndighederne ikke er taget alvorligt og iværksat
inden for op til 2 år.

En mere målrettet opfølgning fra forvaltningen på givne anbefalinger fra
tilsynsmyndighedernes side kunne have efterladt indtrykket af en bedre
fungerende plejehjemssektor, og forvaltningen havde så med større
sikkerhed kunnet angive, at plejehjemmene fungerede tilfredsstillende. Det kan ikke siges i dag."

Bilag:
08/2521 - Ældrecenter Dalvangen - Dialogbaseret tilsyn 2007.pdf - Åben
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08/2521 - Ældrecenter Dalvangen, Embedslægens tilsyns 2007,
skema.pdf - Åben

08/2521 - Ældrecenter Dalvangen, Embedslægens tilsynsrapport
2007.pdf - Åben

08/2521 - Ældrecenter Dalvangen, uanmeldt tilsynsbesøg 2007.pdf Åben

08/2521 - Ældrecenter Sydvestvej - Dialogbaseret tilsyn 2007.pdf Åben

08/2521 - Ældrecenter Sydvestvej. Embedslægens tilsyn 2007,
skema.pdf - Åben

08/2521 - Ældrecenter Sydvestvej. Embedslægens tilsynsrapport
2007.pdf - Åben

08/2521 - Ældrecenter Sydvestvej. Uanmeldt tilsynsraport 2007.pdf Åben

08/2521 - Arendse - Dialaogbaseret tilsyn 2007.pdf - Åben

08/2521 - Arendse, Embedslægens tilsyn 2007, skema.pdf - Åben

08/2521 - Arendse, Embedslægens tilsynsrapport 2007.pdf - Åben

08/2521 - Arendse, uanmeldt tilsyn 2007.pdf - Åben

08/2521 - Kirkebrohus - Dialogbaseret tilsyn 2007.pdf - Åben

08/2521 - Kirkebrohus, Embedslægens tilsyn 2007, skema.pdf - Åben

08/2521 - Kirkebrohus, Embedslægens tilsynsrapport 2007.pdf - Åben

08/2521 - Kirkebrohus. Ekstra fagligt uanmeldt tilsynsbesøg 2007.pdf Åben
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08/2521 - Kirkebrohus. Ekstra fagligt uanmeldt tilsynsbesøg 2007.pdf Åben

08/2521 - Kirkebrohus. Uanmeldt tilsynsbesøg 2007.pdf - Åben

08/2521 - Omsorgscentret - Dialogbaseret tilsyn 2007..pdf - Åben

08/2521 - Omsorgscentret, Embedslægens rapport 2007.pdf - Åben

08/2521 - Omsorgscentret, Embedslægens tilsyn 2007, skema.pdf Åben

08/2521 - Omsorgscentret, uanmeldt tilsynsrapport 2007.pdf - Åben

08/2521 - Udkast til årlig redegørelse 2007 - Åben

08/2521 - Pl.hj. Arendses uddybende svar af .pdf - Åben

08/2521 - Pl.Hj. Kirkebrohus uddybende svar.pdf - Åben

08/2521 - Ældrerådets uddybende høringssvar af 7. april 2008.pdf Åben

08/2521 - Notat om iværksatte initiativer foranlediget af tilsyn i 2008 Ældrecenter Sydvestvej.doc - Åben

08/2521 - Notat om iværksatte initiativer foranlediget af tilsyn i 2008 Ældrecenter Dalvangen.doc - Åben

08/2521 - Notat om iværksatte initiativer foranlediget af tilsyn i 2008 Omsorgscenteret i Hvissinge.doc - Åben

Indstilling:
Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår,
1. at udvalget drøfter Ældrerådets uddybende svar,
2. at udvalget tager stilling til om der skal reageres på
høringssvaret,
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3. at sagen videre sendes til Kommunalbestyrelsen med evt.
kommentarer til Ældrerådets høringssvar.
Sagen kan ikke afgøres endeligt af udvalget.

Beslutning Det Sociale Udvalg den 19-05-2008:
Social- og Sundhedsforvaltningens forslag følges for punkterne 1-3.
Det Sociale Udvalg udarbejder svarbrev til Ældrerådet.

I stedet mødte: Ole Toftegaard (Udvalgssekretær)

12. DSU - Årlig redegørelse fra Bruger & Pårørenderådet på
Dalvangen 2008
Sagsnr. 08/6468

Formål:
Kommunalbestyrelsen har med vedtægterne for Bruger & Pårørenderåd
den 12. juni 2002 vedtaget, at der skal udarbejdes en årlig skriftlig
redegørelse til Det Sociale Udvalg.

Sagsbeskrivelse:
På Ældrecenteret Dalvangen har der været afholdt 7 møder i rådet. Af
redegørelsen fremgår det, hvilke emner der er blevet drøftet.
På et fællesmøde for de 3 Bruger & Pårørenderåd i september 2007 blev
der givet et oplæg af en repræsentant fra Omsorgsorganisationernes
Fællesråd om arbejdet i Bruger Pårørenderåd, for at give rådene
inspiration til arbejdet på de enkelte centre.
Det må dog konstateres, at arbejde i rådene generelt bærer præg af, at
der er få medlemmer af rådene der har kræfter til at deltage i arbejde,
der rækker ud over den umiddelbare nære hverdag.

Høring(er):
Ældrerådet orienteres

Bilag:
08/6468 - 2008 Redegørelse fra Bruger & Pårørenderådet Dalvangen.doc
- Åben
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Indstilling:
Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår:
•

At Det Sociale Udvalg godkender redegørelsen.

Sagen kan afgøres endeligt af udvalget.
Beslutning Det Sociale Udvalg den 19-05-2008:
Social- og Sundhedsforvaltningens forslag følges.
I stedet mødte: Ole Toftegaard (Udvalgssekretær)

13. DSU - Årlig redegørelse fra Bruger & Pårørenderåd på
Omsorgscenteret 2008
Sagsnr. 08/6462

Formål:
Kommunalbestyrelsen har med vedtægterne for Bruger & Pårørenderåd
den 12. juni 2002 vedtaget, at der skal udarbejdes en årlig skriftlig
redegørelse til Det Sociale Udvalg.

Sagsbeskrivelse:
På Omsorgscentret i Hvissinge har der været afholdt 6 møder i rådet i
2007. Af redegørelsen fremgår det, hvilke emner der er blevet drøftet.
På et fællesmøde for de 3 Bruger & Pårørenderåd i september 2007 blev
der givet et oplæg af en repræsentant fra Omsorgsorganisationernes
Fællesråd om arbejdet i Bruger Pårørenderåd for at give rådene
inspiration til arbejdet på de enkelte centre.
Det må dog konstateres, at arbejde i rådene generelt bærer præg af, at
der er få medlemmer af rådene, der har kræfter til at deltage i arbejde,
der rækker ud over den umiddelbare nære hverdag.

Høring(er):
Ældrerådet orienteres.

Bilag:
08/6462 - 2007 - Redegørelse fra Bruger & Pårørenderådet
Omsorgscenteret.pdf - Åben
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08/6462 - 2007 - Referater fra Bruger & Pårørenderådet
Omsorgscenteret.pdf - Åben

Indstilling:
Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår:
•

At Det Sociale Udvalg godkender redegørelsen.

Sagen kan afgøres endeligt af udvalget.

Beslutning Det Sociale Udvalg den 19-05-2008:
Social- og Sundhedsforvaltningens forslag følges.
Arne Christensen og Susanne Bach deltog ikke i mødet.
I stedet mødte: Ole Toftegaard (Udvalgssekretær)

14. DSU - Årlig redegørelse fra Bruger & Pårørenderådet på
Sydvestvej 2008
Sagsnr. 08/6469

Formål:
Kommunalbestyrelsen har med vedtægterne for Bruger & Pårørenderåd
den 12. juni 2002 vedtaget, at der skal udarbejdes en årlig skriftlig
redegørelse til Det Sociale Udvalg.

Sagsbeskrivelse:
Dette er den første redegørelse fra Bruger & Pårørenderådet på
Ældrecenteret Sydvestvej.
På Ældrecenter Sydvestvej har der været afholdt 4 møder i rådet i 2007.
Af redegørelsen fremgår det, hvilke emner der er blevet drøftet.
På et fællesmøde for de 3 Bruger & Pårørenderåd i september 2007 blev
der givet et oplæg af en repræsentant fra Omsorgsorganisationernes
Fællesråd om arbejdet i Bruger Pårørenderåd for at give rådene
inspiration til arbejdet på de enkelte centre.
Det må dog konstateres, at arbejde i rådene generelt bærer præg af, at
der er få medlemmer af rådene der har kræfter til at deltage i arbejde,
der rækker ud over den umiddelbare nære hverdag.
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Høring(er):
Ældrerådet orienteres.

Bilag:
08/6469 - Referater fra Bruger & Pårørenderådet på Sydvestvej
2007.doc - Åben

08/6469 - Årlig redegørelse fra Bruger & Pårørenderådet på Ældrecenter
Sydvestvej 2007.doc - Åben

Indstilling:
Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår:
•

At Det Sociale Udvalg godkender redegørelsen.

Sagen kan afgøres endeligt af udvalget.

Beslutning Det Sociale Udvalg den 19-05-2008:
Social- og Sundhedsforvaltningens forslag følges.
Arne Christensen og Susanne Bach deltog ikke i mødet.
I stedet mødte: Ole Toftegaard (Udvalgssekretær)

15. DSU - Opfølgning på Årsberetning fra Omsorgscenteret i
Hvissinge 2007
Sagsnr. 08/2885

Formål:
Årsberetningen er en tilbagemelding om, hvordan det er gået med de
mål og handleplaner, som blev fremsat i virksomhedsplanen for 2007 for
Omsorgscenteret i Hvissinge.
Ved behandlingen af Årsberetningen i Det Sociale Udvalg i marts 2008,
har udvalget bedt om:
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•
•

En redegørelse fra Omsorgscentret vedr. stigningen i
faldulykker.
Oplysning om årsagen til at én plejehjemsplads har været
vakant.

Sagsbeskrivelse:
Redegørelserne fra Ældrecenter Dalvangen er vedlagt som bilag.

Høring(er):
Ældrerådet har fremsendt høringssvar, rådet har ingen bemærkninger.

Bilag:
08/2885 - Høringssvar fra Ældrerådet.pdf - Åben

08/2885 - Opfølgning på årsberetning fra Omsorgscenteret Hvissinge
2007.doc - Åben

Indstilling:
Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår,
•

at Det Sociale Udvalg tager redegørelserne til efterretning.

Sagen kan afgøres endeligt af udvalget.

Beslutning Det Sociale Udvalg den 19-05-2008:
Til efterretning.
Arne Christensen og Susanne Bach deltog ikke i sagens behandling.
I stedet mødte: Ole Toftegaard (Udvalgssekretær)

16. DSU - Opfølgning på Ældrecenter Sydvestvej Årsberetning
2007
Sagsnr. 08/2889
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Formål:
Årsberetningen er en tilbagemelding om, hvordan det er gået med de
mål og handleplaner, som blev fremsat i virksomhedsplanen for 2007 for
Ældrecenter Sydvestvej.
Ved behandlingen af Årsberetningen i Det Sociale Udvalg i marts 2008,
har udvalget bedt om:
•
•

En redegørelse fra Ældrecenter Sydvestvej vedr. faldulykker.
En uddybning vedr. de 8-10 beboere med demens diagnose.

Sagsbeskrivelse:
Redegørelser er nu fremsendt fra Ældrecenter Sydvestvej vedlagt som
bilag.

Høring(er):
Ældrerådet har fremsendt høringssvar, rådet har ingen bemærkninger.

Bilag:
08/2889 - Høringssvar fra Ældrerådet.pdf - Åben

08/2889 - Opfølgning på årsberetning fra Ældrecenter Sydvestvej
2007.doc - Åben

Indstilling:
Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår,
•

at Det Sociale Udvalg tager redegørelserne til efterretning.

Sagen kan afgøres endeligt af udvalget.

Beslutning Det Sociale Udvalg den 19-05-2008:
Til efterretning.
Arne Christensen og Susanne Bach deltog ikke i sagens behandling.
I stedet mødte: Ole Toftegaard (Udvalgssekretær)
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17. DSU - Opfølgning på Ældrecenter Dalvangens Årsberetning
2007
Sagsnr. 08/2892

Formål:
Årsberetningen er en tilbagemelding om, hvordan det er gået med de
mål og handleplaner, som blev fremsat i virksomhedsplanen for 2007 for
Ældrecenter Dalvangen.
Ved behandlingen af Årsberetningen i Det Sociale Udvalg i marts 2008,
har udvalget bedt om:
En redegørelse fra Ældrecenter Dalvangen vedr. faldulykker.

Sagsbeskrivelse:
Redegørelser om faldulykker er fremsendt fra Ældrecenter Dalvangen
vedlagt som bilag.

Høring(er):
Ældrerådet har fremsendt høringssvar, rådet har ingen bemærkninger.

Bilag:
08/2892 - Høringssvar fra Ældrerådet.pdf - Åben

08/2892 - Opfølgning på årsberetning fra Ældrecenter Dalvangen
2007.doc - Åben

Indstilling:
Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår,
•

at Det Sociale Udvalg tager redegørelserne til efterretning.

Sagen kan afgøres endeligt af udvalget.

Beslutning Det Sociale Udvalg den 19-05-2008:
Til efterretning.
Arne Christensen og Susanne Bach deltog ikke i sagens behandling.
I stedet mødte: Ole Toftegaard (Udvalgssekretær)
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18. DSU - Social- og Sundhedsforvaltningens årsberetning for
2007
Sagsnr. 07/23785

Formål:
Til orientering.

Sagsbeskrivelse:
Vedlagt til orientering er Social- og Sundhedsforvaltningens årsberetning
for 2007.

Bilag:
07/23785 - Årsberetning 2007, Social- og Sundhedsforvaltningen - Åben

Indstilling:
Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår:
•

at årsberetningen tages til efterretning.

Sagen kan ikke afgøres endeligt af udvalget.

Beslutning Det Sociale Udvalg den 19-05-2008:
Til efterretning.
Arne Christensen og Susanne Bach deltog ikke i sagens behandling.
I stedet mødte: Ole Toftegaard (Udvalgssekretær)

19.

DSU - Referat fra ældrerådsmøde den 3. marts 2008

Sagsnr. 08/2153

Formål:
Referatet fremlægges til efterretning
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Bilag:
08/2153 - Referat fra ældrerådsmøde den 3. marts 2008 - Åben

Indstilling:
Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår,
•

at Det Sociale Udvalg tager referatet til efterretning.

Sagen kan afgøres endeligt af udvalget.

Beslutning Det Sociale Udvalg den 19-05-2008:
Til efterretning.
Arne Christensen og Susanne Bach deltog ikke i sagens behandling
I stedet mødte: Ole Toftegaard (Udvalgssekretær)

20.

DSU - Forskudskasse, Akutboligerne ved Pit-Stop

Sagsnr. 08/6916

Formål:
Der ønskes en forhøjelse af forskudskassebeløbet til Akutboligerne ved
Pit-stop fra 5.000 kr. til 10.000 kr.

Sagsbeskrivelse:
Da forskudskassen blev oprettet i oktober 2007, havde man på
daværende tidspunkt ikke noget belæg for at kunne vurdere, hvor højt
beløbet nødvendigvis måtte være. Derfor blev der oprettet en
forskudskasse med 5.000 kr. i maksimum.
Efter et halv år med dette beløb, kan det nu fastslås, at 5.000 kr. ikke er
tilstrækkeligt. Baggrunden for dette er, at personale og beboere handler
hver dag dagligvarer og samtidig udbetales der lommepenge hver uge til
beboerne. Da det er lederen, der foretager bogføring, er denne opgave
mulig ca. 1 gang ugentligt, til tider hver anden uge. Det har derfor vist
sig nødvendigt at hæve forskudskassens maksimum til 10.000 kr.
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Forskudskassen er etableret efter de samme vilkår, som for kommunens
andre institutioner og administreres i henhold til reglerne i bilag til
Kasse- og Regnskabsregulativ pkt. 8.5.2 og 8.5.3, hvoraf bl.a. fremgår,
at institutionens leder er ansvarlig for, at der opbevares bilag for
afholdte udgifter, indtil afregning finder sted. Der er allerede oprettet
bankkonto, hvor kun institutionens leder og souschef er berettiget til at
hæve på kontoen, som ikke må overskrides.
Ifølge Kasse- og Regnskabsregulativet afsnit 8.5, kan Det Sociale Udvalg
godkende, at forskudskassen hæves til max. 10.000 kr.

Indstilling:
Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår:
•

at Det Sociale Udvalg godkender, at Pit-Stops forskudskasse
forhøjes fra 5.000 kr. til 10.000 kr.

Sagen kan afgøres endeligt af udvalget.

Beslutning Det Sociale Udvalg den 19-05-2008:
Social- og Sundhedsforvaltningens forslag følges.
Arne Christensen og Susanne Bach deltog ikke i sagens behandling
I stedet mødte: Ole Toftegaard (Udvalgssekretær)

21.

DSU - Orientering fra formanden

Sagsnr. 08/2018

Beslutning Det Sociale Udvalg den 19-05-2008:
Ingen punkter
I stedet mødte: Ole Toftegaard (Udvalgssekretær)
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22.

DSU - Orientering fra forvaltningen

Sagsnr. 08/2015

Beslutning Det Sociale Udvalg den 19-05-2008:
•
•

Kriterier for optagelse på den akutte boligventeliste sættes på
dagsordenen til juni mødet.
Orientering om tiltag fra Kirsebærhuset for at sætte mere fokus
på institutionen.

I stedet mødte: Ole Toftegaard (Udvalgssekretær)

23.

DSU - Kurser, konferencer m.m.

Sagsnr. 08/2021

I stedet mødte: Ole Toftegaard (Udvalgssekretær)

24.

DSU - Informationsmateriale

Sagsnr. 08/2019

I stedet mødte: Ole Toftegaard (Udvalgssekretær)

25. DSU - Lukket punkt. Klage over afslag på optagelse på den
akutte boligventeliste.
Sagsnr. 08/3557

Beslutning Det Sociale Udvalg den 19-05-2008:
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Det Sociale Udvalg fastholder forvaltningens afslag.
Arne Christensen og Susanne Bach deltog ikke i sagens behandling
I stedet mødte: Ole Toftegaard (Udvalgssekretær)

26. DSU - Lukket punkt. Klage over afslag på optagelse på den
akutte boligventeliste.
Sagsnr. 08/4447

Beslutning Det Sociale Udvalg den 19-05-2008:
Social- og Sundhedsforvaltningens forslag følges.
Arne Christensen og Susanne Bach deltog ikke i sagens behandling
I stedet mødte: Ole Toftegaard (Udvalgssekretær)

