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1.

Godkendelse af dagsorden

Åben sag
Sagsnr.:
14/4798
Sagsansvarlig: sbo.sf
Fraværende:
Afbud:
Ole Holm Petersen

BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 03-03-2014
Dagsordenen blev godkendt.
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2.

Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser LUKKET SAG

Lukket sag
Sagsnr.:
14/4798
Sagsansvarlig: sbo.sf
Fraværende:
Afbud:
Ole Holm Petersen
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3.

Magtanvendelse jf. Lov om Social Service § 125 - Personsag LUKKET SAG - LUKKET SAG

Lukket sag
Sagsnr.:
14/4521
Sagsansvarlig: ejo.sf
Fraværende:
Afbud:
Ole Holm Petersen
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4.

Meddelelser

Åben sag
Sagsnr.:
14/4798
Sagsansvarlig: sbo.sf
Fraværende:
Afbud:
Ole Holm Petersen

RESUMÉ
Orientering, information m.m. til udvalget.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
a. Almindelig orientering

INDSTILLING
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget

1. at udvalget tager punktet til efterretning.
BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 03-03-2014
Forvaltningen orienterede om forslagene ifm. Ældrepuljen.
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5.

Budgetopfølgning og statistik på Sundheds- og
Omsorgsudvalgets område - januar

Åben sag
Sagsnr.:
14/4680
Sagsansvarlig: lun.sf
Fraværende:
Afbud:
Ole Holm Petersen

RESUMÉ
Der fremlægges sag til efterretning vedrørende den økonomiske udvikling og forventede
regnskabsskøn på udvalgets servicedriftsområder på baggrund af 1 måneds forbrug i
2014.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Den vedlagte statistik giver et overblik over udviklingen i udgifter og indtægter på alle
udvalgets servicedriftsområder ift. det budgetterede niveau. Der er tale om den faktiske
forbrugsudvikling i 2014 efter 1 måned.
ØKONOMI
Efter 1 måneds forbrug er det overordnede billede, at der er forbrugt følgende af
budgettet:
Nettoforbrug ultimo januar 2013:
Nettoforbrug ultimo januar 2014:

5,54 %
4,41 %

INDSTILLING
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Sundheds- og
Omsorgsudvalget,
1. at sagen tages til efterretning.
/kam
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Tal fra Handicap- og Psykiatricenter januar 2014
2 Åben Statistik på ældreområdet januar 2014
3 Åben Statistik fritvalgsområdet - januar 2014
4 Åben Budgetopfølgning - januar 2014
5 Åben Statistik på sundhedsområdet januar 2014
6 Åben Regnskab for Sundheds- og Omsorgsudvalget 2013

30480/14
30498/14
30592/14
30888/14
31084/14
35280/14

BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 03-03-2014
Tiltrådt. Udvalget ønskede at tage aktivitetsbestemt medfinansiering op særskilt på et
senere møde.
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6.

Sundhedsaftale 3 - Politisk dialogmøde

Åben sag
Sagsnr.:
13/22518
Sagsansvarlig: fli.sc.sf
Fraværende:
Afbud:
Ole Holm Petersen

RESUMÉ
Udvalget orienteres om et afviklet politisk dialogmøde som forberedelse til indgåelse af
Sundhedsaftale 3, gældende for 2015-2018.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
De gældende sundhedsaftaler, som er indgået mellem Regionsrådet og
kommunalbestyrelser, udløber ved udgangen af 2014, hvorfor der skal indgås en ny
sundhedsaftale for perioden 2015-2018.
I regi af KKR Hovedstaden er man blevet enige om, at udforme fælles rammepapirer på
henholdsvis det somatiske og psykiatriske område til brug i forhandlinger med Region
Hovedstaden om en ny sundhedsaftale.
Den 28. januar 2014 blev afholdt et politisk dialogmøde med deltagelse af kommunernes
sundhedsudvalgsformænd og sundhedsforvaltningschefer, hvor de overordnede politiske
temaer for den kommende sundhedsaftale samt rammepapir om psykiatri blev drøftet.
Der viste sig at være stor tilslutning til at sundhedsaftalens politiske visioner og
målsætninger tager afsæt i fire overordnede temaer:
1.
2.
3.
4.

Aktivt samarbejde med borgere og pårørende
Lighed i sundhed
Sammenhæng, kvalitet og sikkerhed
Samhandling og nye former for samarbejde.

LOVGRUNDLAG
Sundhedsloven.

INDSTILLING
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget:
1. at orientering om Politisk dialogmøde tages til efterretning.
/kam
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Opsamling på drøftelser - politisk dialogmøde 28. januar 2014.pdf
2 Åben Oplæg - sundhedsaftale III (Ninna Thomsen og Torben Laurén).pdf
3 Åben Oplæg - samarbejdsmodel og økonomiaftale for 2014 (Christian
Harsløf).pdf

22510/14
22508/14
22507/14
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4 Åben Oplæg - rammepapir om psykiatri (Niels Peter Møller).pdf
5 Åben Deltagerliste - politisk dialogmøde 28. januar 2014.pdf

22506/14
22499/14

BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 03-03-2014
Tiltrådt.
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7.

Kvalitetsstandarder 2014

Åben sag
Sagsnr.:
13/5089
Sagsansvarlig: mta.sf
Fraværende:
Afbud:
Ole Holm Petersen

RESUMÉ
I forbindelse med den årlige revision af kvalitetsstandarder på ældreområdet vedlægges
kvalitetsstandarder til godkendelse for 2014.
I 2014 er der dels foretaget redaktionelle ændringer og præciseringer i nogle af
kvalitetsstanderne. Der stilles endvidere forslag om, at en kvalitetsstandard udgår, og at
en kvalitetsstandard ændres til to kvalitetsstandarder.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Vedrørende kvalitetsstandard for tøjvask i hjemmet anbefales det, at standarden udgår.
Årsag hertil er, at Tårnby kommune har tøjvaskeordning, som 579 borgere er visiteret til.
16 borgere modtager ydelsen tøjvask i hjemmet. 7 borgere får hjælp til fuld tøjvask i
hjemmet, mens 9 borgere får hjælp til dele af tøjvask i hjemmet. Ydelsen er visiteret
efter en konkret og individuel vurdering.
Borgerne vil fremover fortsat kunne visiteres til hjælp til dele af tøjvask efter en konkret
og individuel vurdering. Ved behov for hjælp til fuld tøjvask henvises til standarden for
tøjvaskeordning.
Vedrørende kvalitetsstandarderne, tøjvaskeordning og indkøbsordning, er det præciseret
som konsekvens af budget 2014, hvad egenbetalingen er og hvad der betales for.
Tårnby kommune har en kvalitetsstandard til Bank/Apotek. Det anbefales, at
kvalitetsstandarden ændres til to kvalitetsstandarder, da ydelserne er af meget forskellig
karakter. Kvalitetsstandarderne er blevet målrettet ydelserne og serviceniveauet er
uændret.
I kvalitetsstandarderne: mad og drikke, personlig pleje, pleje af døende, generel
sygepleje og døgnophold med genoptræning og rehabilitering, er der foretaget
redaktionelle ændringer og præciseringer.

HØRING
Sendes i høring til Seniorrådet.

LOVGRUNDLAG
Jvf. Lov om Social Service §§ 138 og 139
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INDSTILLING
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget
at kvalitetsstandarderne for 2014 godkendes.
/kam
BILAG
Oversigt over kvalitetsstandarder 2014. Substantielle ændringer er i bilagene markeret
med fed. Standarder med redaktionelle ændringer fremgår af oversigten.

BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Oversigtsskema med bemærkninger omkring ændringer for 2014 29812/14
2 Åben Tøjvask i hjemmet
1818472/13
3 Åben Tøjvaskeordning
1818474/13
4 Åben Bank/Apotek
1818475/13
5 Åben Indkøbsordning
1818476/13
6 Åben Mad og drikke
1818477/13
7 Åben Personlig pleje
1818478/13
8 Åben Generel sygepleje
1818485/13
9 Åben Pleje af døende
1818498/13
10 Åben Apotek
29783/14
11 Åben Bank
29789/14
12 Åben Døgnophold med genoptræning og rehabilitering
28813/14
BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 03-03-2014
Tiltrådt. Der var ikke indkommet høringssvar fra Seniorrådet.
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8.

Frivillighedskonsulent - opfølgning på ældrepulje

Åben sag
Sagsnr.:
14/5397
Sagsansvarlig: pfr.as
Fraværende:
Afbud:
Ole Holm Petersen

RESUMÉ
I prioriteringen af indsatser i forbindelse med udmøntning af ældrepuljen, blev det på
udvalgsmødet d. 3.2.2014 besluttet at samle en række indsatser målrettet ensomme
ældre. Det blev aftalt, at beskrivelsen af den nye samlende indsats foreligges på dette
udvalgsmøde.
Indsatsen indebærer ansættelse af en frivillighedskonsulent med særligt fokus på
inaktive og ensomme ældre. Frivillighedskonsulenten skal dels, i samarbejde med
kommunens øvrige personale, identificere og etablere kontakt til ensomme ældre og dels
skabe rammer for inddragelse af frivillige i indsatsen mod ensomhed.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Formålet er, at inaktive og ensomme ældre får gavn af flere tilbud varetaget af frivillige,
så de ældre oplever mindre ensomhed og bliver mere aktive. Indsatsen tager
udgangspunkt i en øget inddragelse af frivillige i indsatsen for at styrke ensomme og
inaktive ældres netværk og sociale liv. Frivillighedskonsulent skal dels styrke den
kommunale indsats for at identificere og etablere kontakt til ensomme ældre og dels skal
frivillighedskonsulenten motivere og understøtte borgere og foreninger, der ønsker at yde
en frivillig indsats for inaktive og ensomme ældre.
Frivillighedskonsulenten kan også selvstændigt igangsætte tilbud målrettet ensomme
ældre som f.eks. arrangementer omkring højtider og lignende.
Frivillighedskonsulenten med særligt fokus på inaktive og ensomme ældre er et
supplement til kommunens øvrige indsats på frivillighedsområdet.

ØKONOMI
Midlerne til indsatsen kommer fra ældrepuljen.
Der afsættes årligt 500.000 kr. til ansættelse af frivillighedskonsulent. Derudover
afsættes årligt 260.000 kr. til øvrig drift herunder etablering og afholdelse af særlige
arrangementer, annoncering m.v.
Økonomi 2014 (7/12-dele): 465.000 kr.
økonomi 2015 (12/12-dele):

760.000 kr.
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INDSTILLING
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget
godkender beskrivelse af indsats på frivilligområdet for inaktive og ensomme ældre jf.
vedlagte bilag.
/kam

BILAG
Beskrivelse af indhold i indsats med frivillighedskonsulent – ældrepuljen.

BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Beskrivelse af indhold i indsats med frivillighedskonsulent ældrepulje

30374/14

BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 03-03-2014
Tiltrådt. Udvalget ønskede at supplere kvalitetsstandarden med tilføjelse af: ”Styrke
foreningerne: Tilbyde sparring og konsulentbistand” og ”Synliggøre foreningernes tilbud
ved fx at udgive en oversigt over de lokale foreninger”.
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9.

Orientering om hjælpemiddelområdet

Åben sag
Sagsnr.:
14/4798
Sagsansvarlig: sbo.sf
Fraværende:
Afbud:
Ole Holm Petersen

RESUMÉ
Orientering om hjælpemiddelområdet.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
På mødet vil centerlederen af Socialcentret komme med et oplæg om
hjælpemiddelområdet herunder udfordringer og dilemmaer på området både her og nu
og fremadrettet.
Oplægget varer ca. ½ time.
INDSTILLING
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at udvalget efter oplægget drøfter indsatsen.
/kam

BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 03-03-2014
Drøftelse foretaget.
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10.

Eventuelt

Åben sag
Sagsnr.:
14/4798
Sagsansvarlig: sbo.sf
Fraværende:
Afbud:
Ole Holm Petersen

BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 03-03-2014
Ingen bemærkninger.
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