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40. Træffetid
Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 13-04-2021

Ingen mødt til træffetid.

41. Godkendelse af dagsorden
Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 13-04-2021

Dagsorden godkendt.

42. Orientering om forlængelse af anvisnings- og udlejningsaftaler
Sagsnr.: 21/6654
Beslutningstema

Orientering om forlængelse af anvisnings- og udlejningsaftaler med fem almene
boligorganisationer.
Sagsfremstilling og økonomi

Der er på administrativt niveau opnået enighed med fem boligorganisationer om at forlænge
nuværende anvisnings- og udlejningsaftaler. Ved forlængelse af eksisterende anvisningsaftaler har
administrationen beslutningskompetencen.
Det drejer sig om følgende almene boligorganisationer:
Boligselskabet Borgerbo
Den Almene Boligforening Jellerødparken
Hejrevangens Boligselskab
Humlebæk Boligselskab
Statsbanepersonalets Andels-Boligforening
Anvisningsaftalerne er indgået efter Lov om almene boliger § 59 stk. 1, § 59 stk. 2 og § 60.
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Lov om almene boliger § 59 stk. 1 giver Fredensborg Kommune anvisningsret til fjerde ledige bolig,
til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Dette er aktuelt i alle anvisnings- og
udlejningsaftaler vi har med de almene boligorganisationer.
Boligorganisationerne og Fredensborg Kommune kan indgå aftale efter § 59 stk. 2, hvor
boligorganisationen kan stille ledige boliger til rådighed for Fredensborg Kommune til løsning af
påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Dette er aktuelt for aftalerne med Boligselskabet
Borgerbo og Humlebæk Boligselskab. Her har boligorganisationerne stillet boliger i bestemte
afdelinger til rådighed for Fredensborg Kommune.
Ved brug af Lov om almene boliger § 60, kan boligorganisationen udleje de ledige boliger efter
fleksible kriterier. Fleksible kriterier er særlige kriterier som giver fortrinsret på ventelisten, det kan
for eksempel være at man er under uddannelse eller i beskæftigelse. De fleksible kriterier indgås
efter aftale mellem boligorganisationen og kommunen. Derfor kan kriterierne variere i anvisningsog udlejningsaftalerne med de forskellige boligorganisationer, da de bliver besluttet på baggrund af
den aktuelle situation i den konkrete boligorganisation.
§ 60 og fleksible kriterier er anvendt i aftalerne med Den Almene Boligforening Jellerødparken og
Hejrevangens Boligselskab. I begge aftaler giver de fleksible kriterier fortrinsret for børnefamilier.
Disse kriterier har boligorganisationerne og Fredensborg Kommunen drøftet og aftalt.
De nuværende anvisnings- og udlejningsaftaler betragtes som velfungerende af begge parter, og er
derfor blevet forlænget.
Anvisnings- og udlejningsaftaler efter Lov om almene boliger § 59 stk. 1 er løbende og kan opsiges
af begge parter med 6 måneders varsel.
Anvisnings- og udlejningsaftaler efter Lov om almene boliger § 59 stk. 2 og § 60 gælder 4 år.
Aftalerne skal derefter evalueres og genforhandles. Denne type aftale kan også opsiges med 6
måneders varsel.

På de årlige styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer, er anvisnings- og
udlejningsaftaler et fast punkt på dagsordenen. Der vil derfor, være mulighed for årligt at drøfte
hvordan det går med aftalerne.
Anvisnings- og udlejningsaftalerne er vedlagt som bilag.
Bevilling
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Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Retsgrundlag

Almenboliglovens § 59.1, § 59.2 og § 60.
FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN’s Verdensmål
11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund.
Byrådets arbejdsgrundlag
Bygninger og byrum skaber liv – Gode rammer for fællesskab og tryghed.
Kompetence

Byrådet.
Elektroniske bilag

Anvisnings- og udlejningsaftale Borgerbo
Anvisnings- og udlejningsaftale Hejrevangen
Anvisnings- og udlejningsaftale Humlebæk Boligselskab
Anvisnings- og udlejningsaftale Jellerødparken
Anvisnings- og udlejningsaftale SAB
Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 13-04-2021

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Anvisnings- og udlejningsaftale SAB
Anvisnings- og udlejningsaftale Humlebæk Boligselskab
Anvisnings- og udlejningsaftale Hejrevangen
Anvisnings- og udlejningsaftale Borgerbo
Anvisnings- og udlejningsaftale Jellerødparken 2020-2023
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43. Masterplan 2021-25 for det specialiserede børne- og voksenområd
e
Sagsnr.: 21/1013
Beslutningstema

Godkendelse af den økonomiske masterplan for det specialiserede børne- og voksenområde på
Politikområde 14, Familie og Handicap.
Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen vil indlede punktet med et oplæg om Masterplan 2021-25.
Formålet med masterplanen er at beskrive den økonomiske udvikling samt at pege på tiltag, der
skal bidrage til, at budgettet på det samlede myndighedsområde overholdes. Planen er udarbejdet
på baggrund af regnskabsåret 2020 og prognosen for udgifter til det samlede myndighedsområde
ultimo februar 2021.
Masterplanen 2021-25 består af to dele:
Første del er en gennemgang af den økonomiske udvikling for henholdsvis børne- og
voksenområdet samt forventningerne til de kommende budgetår.
Anden del indeholder en præsentation af områdets plan for videreudvikling af den økonomiske
og faglige styring af områderne, som er baseret på VIVE’s (Det Nationale Forsknings- og
Analysecenter for Velfærd) anbefalinger.
Del 1 – Økonomisk udvikling
Samlet for det specialiserede børne- og voksenområde
Området havde i 2020 et merforbrug på 16,8 mio. kr., hvor der ikke er taget højde for
mindreforbruget på 2,5 mio. kr. fra den sammenhændende ungeindsats. Merforbruget, udover det
forventede i Masterplan 2020-24, skyldtes primært en tilgang af anbringelser på det samlede
børneområde.
Administrationen forventer i 2021, at området kommer ud med et merforbrug på 19 mio. kr. I
årene 2022-25 forventes et samlet merforbrug på 62 mio. kr., hvilket på nuværende tidspunkt er
forbundet med nogen usikkerhed. Det forventede merforbrug skyldes blandt andet:
Nyanbringelser i 2020 med helårseffekt i 2021
Tilgang på botilbudsområdet med helårseffekt i 2021
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I 2021 har politikområdet et samlet budget på 428 mio. kr., heraf udgør 252 mio. kr. det
specialiserede voksenområde og 102 mio. kr. det specialiserede børneområde. De resterende 74
mio. kr. vedrører institutionsområdet. Politikområdet fik i budget 2021 overført budgettet på 7 mio.
kr. til FGU (Forberedende Grunduddannelse) fra Politiområde 11, Beskæftigelse.
Tabel 1 viser, at
Området i 2022-25 forventer et merforbrug over årene på 62 mio. kr., hvilket blandt andet
skyldes et fald i det vedtagne nettobudget fra 2020 til 2021 samt nettotilgang på
voksenområdet.
I 2021 forventer området, at komme ud med et merforbrug på 19 mio. kr., hvilket ligger
udenfor overførselsadgangen på 3 pct.
Der er i forventningen ikke taget udgangspunkt i, at den afsatte reserve på 2 mio. kr. årligt fra
budgetforlig 2020-23 frigives i årene 2021-23.
Faldet i nettoforbruget fra 2020 til 2021 på både børne- og voksenområdet (* tabel 1) skyldes
primært højere refusionsindtægter som følge af refusionsreformen.
Tabel 1 Forventet nettoforbrug 2021-2025 (2021-priser)

Af ovenstående fremgår det, at området er under stort økonomisk pres. Der har gennem en
længere årrække været iværksat tiltag, der skulle medvirke til at dæmme op for de øgede udgifter.
Disse tiltag har medvirket til, at der på nogle områder har været faldende enhedspriser. Nedgangen
har ikke kunnet opveje den tilgang, der har været på området. Samtidig er der sket en stigning i
borgere med diagnose, der modtager en foranstaltning.
Udvikling i forbrug og budget
Udgifterne på særligt børnehandicap og voksenområdet er kendetegnet ved, at dele af området har
meget begrænsede handlemuligheder. En stor del af udgifterne vil derfor følge borgeren i dennes
levealder. En gennemgang af voksenområdet viser, at det på ca. 30 pct. af området vil være muligt
at påvirke udgifterne.
Figur 1 viser at nettoforbruget fra 2016-2020 steg med 18 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig
stigning på 1 pct. årligt. Faldet i budgettet mellem 2020 og 2021 skyldes opskrivning af
indtægtsbudgettet som følge af refusionsreformen i 2020 samt resultatet af tidligere vedtagne
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budgetforlig. Tilsvarende forventes der et lavere nettoforbrug på grund af øgede statsrefusioner.

Figur 1. Udvikling i nettoforbrug og nettobudget 2016-23 (2021-priser)

Med det nuværende budget og med de handlemuligheder, der er, indenfor lovgivningens rammer,
er det administrationens vurdering, at det ikke er muligt er at iværksætte tiltag, der vil bringe
balance mellem forbrug og budget. Fredensborg Kommune har stort set kun lovpligtige indsatser
på området, hvorfor der ikke kan peges på større områder, udover de i ”Strategi 2021” nævnte
muligheder, hvor der kan spares.
Refusionsreformen 2020
I 2020 indgik regeringen og KL en ny refusionsreform, der betød en tilpasning af den centrale
refusionsordning på det specialiserede socialområde. Det betyder, at flere sager fra og med 2021 er
omfattet af refusion og nogle af højere refusion, der finansieres kollektivt af kommunerne under et.
For Fredensborg Kommune har det betydet, at de øgede refusionsindtægter er fratrukket
bloktilskuddet, hvilket svarer til ca. 14 mio. kr. årligt.
Politikområdet fik i budget 2021 og overslagsårene øget indtægtsbudgettet med ca. 14 mio. kr., jf.
den orange kurve i figur 2, hvor der mellem 2020 og 2021 ses et fald i nettobudgettet. Den grønne
kurve viser udviklingen i nettobudgettet såfremt at indtægtsbudgettet ikke var blevet placeret på
politikområdet. Det forventede merforbrug ville dermed være blevet reduceret med ca. 14 mio. kr.
til ca. 5 mio. kr. i 2021, under forudsætning af, at de højere refusionsindtægter tilfalder
politikområdet. Dette ses i faldet i det forventede forbrug på den blå kurve mellem 2020 og 2021.

Figur 2. Udvikling i nettoforbrug og budget (2021-priser)
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Administrationen vil have fokus på nedenstående områder, hvor det er muligt at handle og dermed
have mulighed for at nedbringe stigningen i udgifterne. Det er forventningen at effekten af
nedenstående strategi vil være langsigtet.
Strategi 2021
Herberg og krisecentre
Ved at samle sagerne på færre hænder og have vedvarende ledelsesfokus på at borgerne kommer
videre, vil området sikre en hurtigere indsats og målbare handleplaner til borgere på Herberg og
Krisecentre.
Midlertidige botilbud
Området vil undersøge potentialet i at tilbyde yngre borgere på udenbys midlertidige botilbud en
hjemtagningsplan med et ophold på Teglgårdsvej og efterfølgende i egen bolig med støtte fra
Fredensborg Kommune. Nogle af borgerne vil være bedre stillet med det tilbud området kan give,
fremfor mangeårige ophold på udenbys midlertidige botilbud. Erfaringen er at meget få af dem
kommer ud af det midlertidige tilbud, hvis der ikke genereres en indsats.
Rusmiddelbehandling
Borgere har frit valg af rusmiddeltilbud. I 2020 er området startet på en proces, hvor det i højere
grad skal lykkes med, at tilbyde borgerne behandling på vores eget rusmiddelcenter, fremfor dyrere
tilbud i andre kommuner. Denne indsats vil blive yderligere udbygget i de kommende år.
Bostøtte
Socialpsykiatrien har etableret fremskudt myndighed på Byvejen og en ungdomsafdeling på
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Kejserdal. Formålet er en hurtig visitation til gruppebaserede forebyggende tilbud, samt råd og
vejledning, således at færre borgere i samme omfang får brug for individuelle livslange indsatser.
Indsatsen har været sat i gang i 2020, men er i nogen grad blevet forsinket af corona-situationen.
Ældre borgere i Botilbud
Fokus på potentiale i at tilbyde ældre borgere i botilbud til plejecentre i takt med at plejeopgaven
bliver mere fremherskende end den socialpædagogiske indsats.
Egenbetaling
Fortsat fokus på egenbetalingen i tilbud efter §§ 107 og 108.
Efterværn
Fortsat fokus på handleforpligtelsen i efterværnssager, så betalingsforpligtelsen ophører ved skift til
voksenforanstaltninger eller ved det 23. år, da handleforpligtelsen er hos opholdskommunen.
Kvalitetsstandarder
Der foreligger et potentialenotat om revision af kvalitetsstandarderne som fremlægges på
Budgetseminaret. Det vil naturligvis også være et fokus fremover at tilpasse serviceniveauet til
disse.
Aflastning
Administrationen vil se på mulighederne for at tilpasse bevillinger af aflastningsdøgn til
kvalitetsstandarderne i forbindelse med revisitationerne
Tabt arbejdsfortjeneste
Administrationen vil i forbindelse med ny ansøgninger og revisitationer have fokus på evt.
dobbeltkompensering i form af Tabt arbejdsfortjeneste til en forældre og fx et dagtilbud til barnet /
den unge
Task Force - Børnehandicap
CFH har søgt Socialstyrelsen om at deltage i en task force med henblik på at kvalitetssikre
sagsbehandlingen for Familier med børn med et handicap, for herigennem blandt andet at afklare
om serviceniveauet er korrekt
Det specialiserede børneområde
Området arbejder efter Servicelovens bestemmelser i forhold til udsatte og handicappede børn,
unge og deres familier. Opgaverne omfatter administration og drift af kommunens tilbud og
institutioner for familier med udsatte og handicappede børn og unge. Aktiviteterne omfatter råd og
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vejledning, forebyggende foranstaltninger, kompenserende ydelser og anbringelser af børn og
unge.
Jf. tabel 2 forventer børneområdet i 2022-25, at have et merforbrug i perioden på 12 mio. kr., der
ligger indenfor overførselsadgangen på 3 pct.
Den økonomiske vurdering tager udgangspunkt i en analyse af udgifterne inden for:
Anbringelser på opholdssteder, i plejefamilier, på døgninstitutioner mv.
Forebyggende foranstaltninger
Handicapkompenserende ydelser
Driftsudgifter, der blandt andet indeholder objektiv finansiering til Børnehus Hovedstaden,
Socialtilsyn Hovedstaden, særligt sikrede døgninstitutioner samt lønudgifter til
familiekontaktpersoner og familievejledere samt mellemkommunale indtægter og refusion for
særligt dyre enkeltsager.
Regnskabsresultatet for 2020.
Tabel 2 Forbrug/budget 2019-2025 (mio. kr. 2021 priser)

Det specialiserede voksenområde
Området arbejder efter Servicelovens bestemmelser, Sundhedsloven, Lov om Specialundervisning
for Voksne og Lov om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Aktiviteterne indenfor det
specialiserede voksenområde omfatter både råd og vejledning, forebyggelse samt midlertidige og
varige foranstaltninger.
Den økonomiske vurdering tager udgangspunkt i de bevillinger, der allerede er igangsat, samt en
faktisk viden om kommende sager baseret på en gennemgang af området. Det er administrationens
vurdering, at der fortsat er et økonomisk stort pres på området.
Jf. tabel 3 forventes det, at det specialiserede voksenområde i budgetårene 2021-25 kommer ud
med et merforbrug på 67 mio. kr., hvilket ligger udenfor overførselsadgangen på 3 pct.
Det forventede merforbrug skyldes:
At der på botilbudsområdet forventes en samlet stigning i udgifterne fra 2020-2021 på ca. 6
mio. kr. Stigningen skyldes tilgangen af fem sager i 2020, der har helårseffekt i 2021 samt
dyrere enkelt sager.
En stigning i udgifter til STU, hvor tilgangen i 2020 har en helårseffekt i 2021 på ca. 1 mio. kr.
Et fald i forventede udgifter på BPA-ordningen (Brugerstyret Personlig Assistance) på ca. 1,8
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mio. kr.
En stigning i forventede udgifter til aktivitets- og samværstilbud på ca. 1,5 mio. kr.
Der er en forventet stigning til øvrige udgifter, der blandt andet dækker forventet nytilgang fra
børn til voksen, kvindekrisecentre (§ 109), stigning i udgifter til objektiv finansiering samt
stigning i udgifter til hjemløse
Tabel 3 Forbrug/budget 2019-2025 (mio. kr. 2021-priser)

Tabel 4 viser Ballerup Benchmark 2019 og enhedspriserne blandt sammenligningskommuner på
udvalgte paragraffer. Fredensborg Kommune har den markant højeste enhedspris på BPAordningen og midlertidige botilbud, men ligger på niveau med de øvrige kommuner vedrørende
længerevarende botilbud, STU, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.
Tabel 4 Sammenligning af enhedspriser (Ballerup Benchmark 2019). Alle tal er nettotal i 2021prisniveau

Bevilling

Sagen har for nuværende ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Retsgrundlag

Serviceloven.
FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag
Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror
FNs verdensmål
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3. Sundhed og trivsel
Kompetence

Byrådet.
Indstilling

1. At Masterplan for 2021-25 godkendes.
2. At orienteringen om det udgiftsmæssige pres på området for nuværende tages til
efterretning.
3. At håndteringen af det forventede merforbrug medtages til budgetseminar i april 2021.
Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 13-04-2021

1. at anbefales over for Byrådet.
2. at taget til efterretning.
3. at godkendt.

Bilag

Masterplan 2021-25
Plan for Evidensbaseret Økonomistyring

44. Orientering om uddannelsesmobilitet i den almene sektor
Sagsnr.: 21/2728
Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget orienteres om Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og BL’s analyse af
uddannelsesmobilitet i den almene sektor.
Sagsfremstilling og økonomi

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i samarbejde med BL – Danmarks Almene Boliger
udarbejdet en analyse af unges uddannelsesmobilitet i Danmark fra perioden 1995 til 2019.
Analysen er publiceret i januar 2021.
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Det er blevet undersøgt, hvor mange børn med ufaglærte forældre der har opnået en uddannelse
ud over grundskolen.
Analysen er afgrænset til unge med bopæl i Danmark både som 16-årige og som 25-årige.
Analysen er baseret på alle 25-åriges uddannelsessituation fra 1995 til 2019. De unges boligforhold
er opgjort efter hvor de boede som 16-årige og er opgjort i to kategorier: almen eller øvrige. På
samme måde er forældrenes højest fuldførte uddannelse målt, da den 25-årige var 16 år.
Mønsterbrydere er forstået som unge, der har taget en uddannelse udover grundskolen og som har
ufaglærte forældre.
Analysen er baseret på uddannelsesdata fra Danmarks Statistik, og oplysninger om boligforhold er
taget fra Bygnings- og Boligregistret (BBR).
Analysens resultater
Der ses en overordnet tendens til, at flere unge bliver mønsterbrydere, og forskellen blandt unge,
der er vokset op i almene boliger og unge, der er vokset op i øvrige boligformer, bliver mindre.
De vigtigste hovedpointer fra analysen:
57 pct. af unge med ufaglærte forældre, der er vokset op i almene boliger, har fået en
ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Til sammenligning har 62 pct. unge
med ufaglærte forældre, der er vokset op i øvrige boligformer, opnået en uddannelse ud over
grundskolen.
I perioden fra midten af 00’erne til 2013 har andelen af mønsterbrydere været stabil blandt
unge opvokset i almene boliger. Fra 2013 er andelen af mønsterbrydere der er vokset op i
almene boliger steget med 10 procentpoint og er således gået fra 47 pct. til 57 pct. Der er
således sket en stigning i andel af mønsterbrydere, der er opvokset i almene boliger.
Andelen af unge, der bliver mønsterbrydere, fra den almene sektor er steget siden 2013 og er
på sit højeste siden 1995 (analysens startår). Forskellen på andelen af mønsterbrydere i den
almene sektor og i øvrige boligformer er faldet fra 17 procentpoint til 5 procentpoint. Der er
således ikke længere lige så stor forskel som tidligere på unge, der er vokset op i den almene
sektor og unge, der er opvokset i øvrige boligformer.
Blandt unge, der er vokset op i almene boliger, har 62 pct. af unge med ikke-vestlig baggrund
fået en uddannelse som 25-årige, mens 52 pct. af unge med vestlig herkomst har fået en
uddannelse som 25-årige.
Generelt ses der siden 1995 en støt stigende tendens til, at en større andel af unge med ikkevestlig baggrund og ufaglærte forældre har fået en uddannelse ud over grundskolen uanset
boligform.
Overordnet er der ikke forskel på uddannelsesvalg mellem unge opvokset i almene boliger og
øvrige boligformer.
Halvdelen af de unge opvokset i almene boliger har taget en faglært uddannelse.
Forskellen på kvinder, der tager en uddannelse og er opvokset i almene boliger, og kvinder, der
14/29

er vokset op i øvrige boligformer, er blevet mindre. I 2019 ligger forskellen på 1,5 procentpoint.

Link til rapporten:
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_bl_uddannelsesmobilitet-i-denalmene-sektor.pdf
FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag
Byrådets arbejdsgrundlag:
Det er sejt at være dygtig
FN’s Verdensmål:
4 - Kvalitetsuddannelse
Kompetence

Social- og Seniorudvalget.
Indstilling

At Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 13-04-2021

Orienteringen taget til efterretning.

45. Underretninger 2020
Sagsnr.: 21/462
Beslutningstema

Orientering om modtagne underretninger i 2020.
Sagsfremstilling og økonomi

Hvor kommer underretningerne fra
Center for Familie og Handicap modtager underretninger fra mange forskellige instanser som f.eks.
skoler, daginstitutioner, praktiserende læger, hospitaler, psykiatrien, privatpersoner, naboer og
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familie og andet netværk til familierne.
Der har gennem årene været en stigning i antallet af underretninger. Dette skyldes dels
opstramning i lovgivningen og dels presseomtale af meget alvorlige sager i enkelte kommuner.
De underretninger, der kommer fra skoler og institutioner i Fredensborg Kommune, har først været
behandlet i det tværfaglige samarbejde, der foregår i alle fire bysamfund. Formålet er at styrke den
tidlige opsporing og forbyggende lokale indsats.
Sagsbehandling af underretninger i Center for Familie og Handicap
Center for Familie og Handicap gennemgår to gange dagligt de underretninger, der bliver
fremsendt. Indenfor tre arbejdsdage sendes der en kvittering til underretter med bekræftelse på, at
underretningen er modtaget. Såfremt underretningen vurderes at være akut, vil familien og barnet
indenfor 24 timer blive kontaktet. Er der mistanke om, at barnet har været udsat for vold eller
seksuelt overgreb, samarbejdes der med Børnehuset Hovedstaden, hvor den relevante faglige
ekspertise såsom sundhedspersonale, psykologpersonale og politi er repræsenteret.
Familien, som underretningen handler om, indkaldes til samtale, hvor de partshøres i indholdet af
underretningen. Vurderes det, at barnet trænger til særlig støtte, skal der iværksættes en
børnefaglig undersøgelse, der skal være tilendebragt indenfor fire måneder. Formålet med den
børnefaglige undersøgelse er at afdække ressourcer og problemer hos barnet, familien og
netværket. Undersøgelsen skal resultere i en begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at
iværksætte foranstaltninger og i bekræftende fald af hvilken art disse bør være. Er der akut behov
for hjælp kan der iværksættes en foranstaltning sideløbende med udarbejdelse af den børnefaglige
undersøgelse.
Center for Familie og Handicap skal orientere den skole eller institution, der har fremsendt
underretningen om, hvorvidt der er iværksat en børnefaglig undersøgelse eller foranstaltninger på
barnet og familien. Har det væsentlig betydning for den støtte den pågældende skole eller
institution giver barnet, kan Center for Familie og Handicap orientere om hvilken foranstaltning, der
er iværksat, den planlagte varighed, samt aftale samarbejde omkring roller og opgaver i forhold til
barnets hverdag.
Statistik over underretninger
Siden 2017 har der været en betydelig stigning i antallet af underretninger, hvilket fremgår af
nedenstående tabel. Der har i perioden 2017-2020 været en stigning på 39,7 pct. i forhold til
unikke personer. Tager man det samlede antal underretninger er stigningen på 67 pct.
På baggrund af stigningen af antallet af underretninger i 2019 blev Social- og Seniorudvalget 25.
juni 2020 orienteret om stigningen og håndteringen af underretninger. Byrådet traf efterfølgende
beslutning om opnormering af rådgiverressourcer med i alt tre stillinger. Siden da er antallet af
underretninger steget fra 2019 til 2020 med yderligere fra 748 til 850, hvilket er en stigning på
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yderligere 13,6 pct.
Samtidig med implementering af nyt fagsystem har opnormeringen af ressourcer medført en
organisationsændring således, at der pr. 1. marts 2021 bliver oprettet en modtagerenhed, hvis
primære arbejdsopgave bliver sagsbehandling af underretninger.

I nedenstående tabel ses fordelingen af antallet af underretninger for de fire bysamfund. Der er en
generel stigning i antallet af underretninger i alle bysamfund på nær Nivå, hvor der ses et fald fra
2019 til 2020.

I nedenstående tabel fremgår antallet af underretninger modtaget fra skoler og daginstitutioner
samt andre. Antallet er stigende fra såvel skoler og daginstitutioner samt fra f.eks. borgere,
pårørende, hospitaler og praktiserende læger. Fra skoler etc. er stigningen fra 2017 til 2020 på 40
pct., hvorimod stigningen fra andre er på 75,6 pct.

Stigningen i antallet af underretninger betyder øget pres på rådgiverne fordi
kvitteringskrivelse skal sendes til underretter
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der skal registreres med henblik på indberetning til Danmarks Statistik
forældre skal parthøres samt den unge over 15 år
der skal afholdes børnesamtale
der skal indhentes relevante statusskrivelser fra institutioner, skoler, hospitaler m.v.
der skal foretages faglig vurdering af sagen på teammøde
der skal træffes afgørelse med henblik på lukning af sag eller iværksættelse af børnefaglig
undersøgelse
der skal henvises til foranstaltning/indsats
På landsplan ses der en generel stigning i antallet af underretninger. Stigningen skyldes dels en øget
diagnosticering af børn og unge samt en øget bevågenhed på underretningspligten.
FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag
Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror
FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel
Kompetence

Social- og Seniorudvalget.
Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 13-04-2021

Orienteringen taget til efterretning. Udvalget bad om at få en sag på et kommende møde, der
uddyber årsagerne til udviklingen i underretninger.

46. Høring - Regionale funktioner i sundhedshuse Helsingør og Frederikssun
d
Sagsnr.: 21/9237
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Beslutningstema

Godkendelse af høringssvar vedr. regionale funktioner i sundhedshuse i Helsingør og
Frederikssund.
Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med etablering af regionale sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund har
Fredensborg Kommune modtaget høringsmateriale fra Nordsjællands Hospital vedr. de ambulante
hospitalsfunktioner i sundhedshusene.
Nordsjællands Hospital understreger, at de ambulante hospitalsfunktioner, som flyttes til
sundhedshusene, ligeledes forventes at være tilgængelige på hospitalet i Hillerød. Borgerne i
optageområdet vil således have frit valg ift., hvorvidt de modtager ydelsen i et af sundhedshusene
eller på hospitalet i Hillerød.
Det fremsendte høringsmateriale er vedlagt som bilag.
Baggrund
Regionsrådet godkendte d. 22. september 2020, at der etableres regionale funktioner på 1000 m2 i
et fælles sundhedshus ved Prøvestenen i Helsingør. Regionsrådet godkendte endvidere, at de
tilsvarende ambitioner lægges til grund for et kommende fælles sundhedshus i Frederikssund.
Fastlæggelsen af de regionale funktioner og patientforløb i sundhedshusene i Frederikssund og
Helsingør sker efter et udviklingsarbejde mellem hospital, kommuner og almen praksis, som
Nordsjællands Hospital gennemfører i regi af Styregruppen for fælles tværsektorielle sundhedshuse
i Planområde Nord. Fredensborg Kommune har været repræsenteret i styregruppens arbejde.
Hospitalet har endvidere efter drøftelse i styregruppen beskrevet, hvorledes der om de samme
patientforløb planlægges udviklet ”murstensløse samarbejder” mellem hospital, kommune og
almen praksis, der ikke er afhængig af fysisk samplacering.
Samarbejdet skal bidrage til fortsat udbygning af de erfaringer og løsninger mv., der er for
samarbejde om patientforløb på tværs af sektorer i Region Hovedstaden og nationalt.
Ambulante hospitalsfunktioner
Nordsjællands Hospital forventer at have følgende specialer og funktioner i sundhedshuset i hhv.
Helsingør og Frederikssund:
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Akutklinik
Kardiologisk ambulatorium
Lungemedicinsk ambulatorium
Endokrinologisk ambulatorium
Gynækologisk og Obstetrisk ambulatorium med jordemoderkonsultation
Fysioterapi – herunder lymfødembehandling
Nefrologi - self-care dialyseafsnit
Børne- og Unge overvægtsambulatorium
Ortopædkirurgisk ambulatorium
Rehabiliteringsforløb med afsæt i forløbsprogrammer for hjertekar, KOL & rehabilitering og
palliation i forbindelse med kræft

Dertil kommer tværgående funktioner:

Billeddiagnostik - røntgen
Kliniskbiokemisk – blodprøvetagning og EKG

Kriterier for udvælgelse
De ambulante hospitalsfunktioner er udvalgt ud fra nogle fastsatte kriterier;
lægefagligt/sundhedsfagligt meningsfuldt, meningsfyldt og værdifuldt for borgeren, tilstrækkelig
volumen, nærhedsprincip og synergier med primærsektor.
Kommunerne og almen praksis har på administrativt niveau tilsluttet sig de forslåede ambulante
hospitalsfunktioner.
Bemanding i de regionale sundhedstilbud
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De regionale sundhedstilbud forventes at blive bemandet af både læger, sygeplejersker, terapeuter
m.fl., og forventes som udgangspunkt at være åbne i dagtid og på hverdage. Der kan forekomme
tilpasning af forløbene i takt med, at samarbejdet med kommuner og almen praksis udvikles.

Projektmodel om samarbejdspotentialer
I forbindelse med høringsmaterialet ligges der op til en projektmodel omkring tværsektorielle
samarbejdspotentialer i patientforløb, hvor region, almen praksis og kommuner sammen udvikler
patientforløb.
De identificerede samarbejdspotentialer forventes at være ens for kommuner og almen praksis i
Nord, uanset om samarbejdet sker med afsæt i fysisk samplacering og/eller ”murstensløst”.
Administrationen støtter op omkring projektmodellen og kan bidrage i arbejdet om kroniske
sygdomme og erhvervet hjerneskade (sidstnævnte såfremt hospitalet ønsker det, da disse
patientforløb forbliver på hospitalet).
Økonomi
Samarbejdspotentialerne forventes at kunne realiseres ved ændrede arbejdsgange, ny organisering
og ny teknologi mm. I forbindelse med ny teknologi forventes det, at dette kræver investeringer på
hospitalet såvel som i kommuner.

Borgmestermødet i K8
På borgmestermødet i K8 den 3. december 2020 blev det strategiske samarbejde på
sundhedsområdet drøftet. Der blev lagt op til at drøfte en fælles holdning til arbejdet med det nære
sundhedsvæsen i de murstensløse sundhedshuse og der, hvor regionen etablerer regionale
sundhedshuse. Sundheds- og kommunaldirektørerne i K8 har efterfølgende drøftet, hvilke
kommunale synsvinkler, der bør indgå i en samlet strategi for det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen. På borgmestermødet den 8. marts 2021 godkendte borgmestrene et kommunalt
afsæt for en samlet strategi for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
I det kommunale afsæt fremgår der forslag til kommunale standpunkter for det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen.
2 af disse kan ses i direkte sammenhæng til regionale sundhedshuse:
I et borgerperspektiv - punkt 1.
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Gøre det lettere for borgere, der fra tid til anden er i kontakt med hospitalet, at få mere
hospitalsbehandling i eller tæt på eget hjem, så hospitalsbehandling passes ind i borgerens
hverdagsliv.
I et organisatorisk perspektiv - punkt 6.
Stille krav om, at murstensløse sundhedshuse indgår på lige fod med regionale sundhedshuse. Vi
skal have hospitalerne tættere på borgerne – det kan fysiske og murstensløse sundhedshuse
bidrage til, og over tid kan den digitale form udvikles.
Høringssvar
Administrationen har følgende bemærkninger til det udsendte høringsmateriale:
Overordnet
Overordnet er der tale om et velskrevet høringsmateriale. Administrationen kan både tilslutte sig
udvælgelseskriterierne for de ambulante hospitalsfunktioner samt de beskrevne udvalgte
ambulante forløb, som kommunen finder meget relevante.
Opmærksomhedspunkter
Administrationen ser det meget væsentlig, at borgeren har frit valg inden for de udvalgte
ambulante forløb, når det kommer til om behandlingen skal finde sted i sundhedshusene i
Helsingør og Frederikssund eller på hospitalet i Hillerød.
Det er ligeledes væsentlig, at der forsat vil være fokus på udviklingen af det ”murstensløse
sundhedshus” og at samarbejdspotentialerne er ens for alle kommuner, uanset om der ligger et
regionalt sundhedshus i den enkelte kommune eller ej.
Der er væsentligt, at der med etableringen af sundhedshusfunktioner ikke sker ufinansieret
opgaveflytninger til kommunen.
Udkast til høringssvar fra Fredensborg Kommune er vedlagt som bilag.
FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Livskvalitet i hverdagen – et ældreliv med muligheder
Verdensmål 3 – Sundhed og trivsel
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Kompetence

Byrådet.
Elektroniske bilag

Høringsmateriale (4 bilag):
Høring vedr. regionale funktioner i sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund
Høringsmateriale vedr. sundhedshuse_marts 2021
Bilag 1-Visuel præsentation af vision_12112020
RR sag 22 september 2020 om sundhedshus i Helsingør
Høringssvar (udkast) fra Fredensborg Kommune
Indstilling

At høringssvaret godkendes.
Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 13-04-2021

Høringssvaret anbefales. Høringssvaret skal suppleres med: ” Ved udlægning af opgaver fra
Nordsjællands hospital til de regionale sundhedshuse skal der lægges vægt på, at ydelserne har
samme kvalitet og faglighed som hidtil”

Bilag

RR sag 22 september 2020 om sundhedshus i Helsingør
Bilag 1_Visuel præsentation af vision_12112020
Høringsmateriale vedr. sundhedshuse_marts 2021
Høring vedr. regionale funktioner i sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund
Høringssvar fra Fredensborg Kommune - UDKAST (26.03.21)

47. Orientering om udskiftning af nødkaldssystem og låsesystem i hjemmeplej
en
Sagsnr.: 21/8892
Beslutningstema
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Orientering om behov for udskiftning af nødkaldssystem på plejecentre og i hjemmeplejen, samt
behov for udskiftning af låsesystem i hjemmeplejen.
Sagsfremstilling og økonomi

Nødkaldssystemerne på plejecentrene og i hjemmeplejen er efterhånden udtjent, hvilket øger
omkostningerne til reparationer og vanskelighed med at skaffe reservedele.
Der har ligeledes været oplevet tekniske udfald således at kaldene enkelte gange ikke er blevet
registreret, hvilket giver problemer for beboere og borgeres sikkerhed.
Der er derfor iværksat en udbudsproces om nyt nødkaldssystem. Udbuddet sker i samarbejde med
Helsingør Kommune, da den løbende drift af nødkaldssystemet i hjemmeplejen foretages af
hjælpemiddelcentralen, som de to kommuner samarbejder om. Hensigten er implementering fra
primo 2022. Resultatet af udbuddet forventes i april måned.
Udgiften estimeres til engangsudgift på 3-5 mio.
I sammenhæng med nødkaldssystemet i hjemmeplejen, er der også behov for at hjemmeplejens
nøglesystem også udskiftes.
Når der etableres nødkald hos en borger i hjemmeplejen, skal der samtidig udskiftes dørlås hos
borgeren til hjemmeplejens nøglesystem, for at sikre at hjemmeplejen kan få adgang til borgerens
bolig i tilfælde at et nødkald.
Aktuelt anvendes Cliq systemet, som er en fysisk nøgle. Dette system har været anvendt siden
2008 og er ligeledes ved at være udtjent.
Denne udskiftning er endnu ikke sendt i udbud, dette planlægges til 2. kvartal 2021.
De moderne låsesystemer til hjemmeplejebrug er elektroniske og anvender medarbejdernes
mobiltelefoner til oplåsning.
Omkostningen til låseudskiftning anslås til 4,5 mio i engangsudgift ud fra nabokommunernes
erfaringer
Samlet udfordring
Nødkaldssystem

3-5 mio

Nøglesystem hjemmeplejen 4,5 mio
Samlet udfordring

7-10 mio

Denne udfordring er af administrationen meldt ind som en økonomisk udfordring ifm.
budgetforhandlingerne 2022 og vil fremgå af materialet til budgetseminaret.
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FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN`s verdensmål: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.
Byrådets arbejdsgrundlag: Vi vil sikre moderne pleje- og rehabiliteringscentre og en hjemmepleje
med fokus på trivsel, omsorg og rehabilitering, der skaber muligheden for at blive længst muligt i
eget hjem.
Kompetence

Social- og Seniorudvalget.
Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 13-04-2021

Orienteringen taget til efterretning

48. Ankestatistik Ældreområdet 2020
Sagsnr.: 20/15069
Beslutningstema

Orientering om ankestatistik i center for Ældre og Omsorg 2020.
Sagsfremstilling og økonomi

Ankestyrelsen er klageinstans for afgørelser truffet i visitation og hjælpemidler ud fra serviceloven.

Ankestyrelsen har følgende afgørelsesmuligheder:
1. Stadfæstelse betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.
2. Ændring/ophævelse betyder, at afgørelsen er forkert, og at Ankestyrelsen har ophævet
kommunens afgørelse.
3. Hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, som er
førsteinstans. Kommunen skal derfor behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til, at
ankestyrelsen hjemviser en sag, kan for eksempel være, at der mangler oplysninger, eller at
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der er sket sagsbehandlingsfejl.
4. Afvisning/henvisning betyder, at Ankestyrelsen ikke behandler sagen. Det kan for eksempel
være, fordi borgeren har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen. Eller fordi
Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed, og derfor sender klagen videre til en
anden instans.
I nedenstående tabel fremgår antal afgørelser truffet af Ældre og Omsorg, som er anket til
Ankestyrelsen i 2020

Antal
Ændring eller ophævelse af Stadfæstelse af
afgørel- kommunens afgørelse
kommunens
ser
afgørelse

Hjemvisning af afgørelse
Afvisning
til fornyet behandling

11

1

2

8

0

Den ene sag der er hjemvist er i øjeblikket under fornyet behandling.
Omgørelsesprocenten er antallet af hjemviste og ændrede sager set i forhold til alle
realitetsbehandlede sager. Realitetsbehandlede sager er hjemviste, ændrede/ophævede og
stadfæstede sager. Her tælles afviste/henviste sager altså ikke med.
Ældre og Omsorg har sjældent sager som ender i ankestyrelsen, derfor kan få sager flytte en del på
procenten. Det vil sige at i år 2020 er omgørelsesprocenten 27,3%
I nedenstående tabel ses en oversigt over de sidste 3 års omgørelsesprocenter.

2020 27,3%
2019 10,0%
2018 30,0%

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Retsgrundlag
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Lov om social service.
FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag
FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel
5. Ligestilling mellem kønnene
Byrådets arbejdsgrundlag
2. Livskvalitet i hverdagen
3. Du kan mere end du tror
Kompetence

Social- og Seniorudvalget.
Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 13-04-2021

Orienteringen taget til efterretning.

49. Sager på vej til Social- og Seniorudvalget
Sagsnr.: 17/27633
Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.
Sagsfremstilling og økonomi

Følgende sager forventes behandlet på kommende udvalgsmøder:

Kommende sager
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Maj
Godkendelse af den boligsociale helhedsplan 2021-2025

Juni
Tilsyn på ældreområdet 2020
Ankestatistik ældreområder 2020
Afrapportering af aktiviteter for SSP og 18+
August og frem
Orientering om de almene boligorganisationers effektivisering og grønne omstilling (september)
Evt. analyse af nye kriminalitetsforebyggende tiltag i Nivå (september)
Evaluering af de boligsociale helhedsplaner for perioden 2017-2021 (oktober)
Ledelsesinformation Ældre og Omsorg
Kompetence

Social- og Seniorudvalget.
Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 13-04-2021

Der tilføjes sag om mad på plejecentre.

50. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer
Sagsnr.: 18/6465
Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 13-04-2021

Ingen meddelelser.
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51. Meddelelser fra administrationen
Sagsnr.: 18/6472
Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 13-04-2021

Orientering om status på corona.
Rehabiliteringsafdelingen på Skovgården vil være i fuld drift fra 10. maj
Orientering om artikel fra FOA bladet om kommunens håndtering af sosuelever med etablering af
fuldtids vejledere.

52. Digitalt underskriftsblad 13. april 2021
Sagsnr.: 19/11454
Beslutningstema

Der underskrives på beslutningsprotokollen ved at trykke på godkend.
Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 13-04-2021

Godkendt med digitalt underskriftsblad. Vedhæftet som bilag.

Bilag

Godkendelsesark Social- og Seniorudvalget 13. april 2021.pdf
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