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1. Godkendelse af dagsorden
J.nr.:

Kompetence: USF beslutter

Åben sag

Indstilling
Formanden indstiller dagsordenen godkendt.

Beslutning
Indstillingen tiltrådt med en tilføjelse om, at overskriften for punkt 5 ændres til "Udarbejdelse
af politik for misbrugsområdet".

2. Ventetider for genoptræning - sundhedsloven
J.nr.:

Kompetence: SFU indstiller

Åben sag

Resumé
På byrådets møde d. 27. august 2007 blev givet tillægsbevilling på 1 mill. kr. med henblik på
nedbringelse af ventetider på træningsområdet – specielt sundhedslovstræningen.
Der forelægges forslag til fastsættelse af ventetider for sundhedslovstræningen.
Der gives en orientering om de tiltag, der er gjort med henblik på nedbringelse af ventetiderne.

Sagsfremstilling
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har i forbindelse med indstilling til tillægsbevillingen på 1
mill. kr. tilkendegivet, at der ikke bør være væsentlig ventetid på genoptræning, da ventetid
kan nedsætte effekten og/eller forlænge forløbet.
Forslag til fastlæggelse af ventetider:
• Genoptræning i henhold til sundhedsloven skal påbegyndes indenfor en uge efter
kommunen har modtaget genoptræningsplan fra sygehuset eller på dét tidspunkt, der
anbefales i genoptræningsplanen.
Forslaget har ikke været hørt i ældreråd og handicapråd. Det vil kunne ske i forbindelse med
evaluering af træningsområdet, hvor der vil være en beskrivelse af områdets serviceniveau.
Det er tidligere beskrevet, at følgende vil kunne nedsætte ventetiderne:
1. Flere personaleressourcer (3 terapeuter mere + en afløserpulje)
2. Administrativ hjælp i Korsør, således at terapeuternes tid i så stort omfang som muligt
går med genoptræning (ansættelse af kontorassistent i Korsør)
3. At lokaleforholdene i Korsør kommer i orden
4. Stabilitet i personalegruppen
5. Løbende kompetenceudvikling
Ad. 1
Korsør, Sundhedsloven. Fra 1. juli 2007 er personalegruppen udvidet i Korsør med en fysiote-

Side 2

rapeut og en ergoterapeut på træning efter sundhedsloven. Derudover er flere af terapeuterne
sat op i tid. Der har været vikaransættelser for at dække ind i måneder, hvor der var fravær
p.g.a. personalets opsigelser og fravær p.a. barsel. I alt er næsten hele personalegruppen i
Korsør som arbejder efter sundhedsloven skiftet ud p.a. opsigelser fra personale, som kommer
fra Fyn og fratræden p.a. barsel. Der er fra 1. november i alt 13 medarbejdere incl. leder ansat
i Korsør afdelingen, og forventningen er, at ventelisten, som har været stigende hen over
sommeren vil være afviklet inden årets udløb.
Slagelse, Sundhedsloven: Personalegruppen i Slagelse er udvidet med en fysioterapeut på
træning efter sundhedsloven. Derudover er der også her to terapeuter, som er gået op i tid.
Ventetiden på træning efter sundhedsloven i Slagelse er nedbragt ved en medarbejders overarbejde, således at der ved udgangen af august ikke var venteliste, ved udgangen af september er der 5 på venteliste. Der er i september måned modtaget et meget stort antal genoptræningsplaner.
Slagelse og Skælskør Serviceloven. I denne periode, hvor genoptræningsafdelingen har forsøgt
at konsolidere sig med den givne tillægsbevilling er der samtidig opstået uventet personalemangel i sommerperioden på serviceloven.
Slagelse og Skælskørområdet har i sommermånederne været ramt af personalefravær p.a.
graviditetsgener, sygefravær og orlov p.a. pasning af sygt barn. Dette er tidsmæssigt faldet
sammen med at det har været meget vanskeligt at rekruttere fysioterapeuter. Afdelingen har
haft opslået stillinger hver måned siden 1. juni, og praktisk taget alle fysioterapeuter, som har
søgt, har fået tilbudt stilling. Det har været umuligt at tilbyde alle ældre borgere i Slagelse den
træning, som de har været visiteret til her i august og september, så der har været venteliste
på opstart af træning i disse måneder. Af samme årsag er der også i september måned ventetid i Skælskør. Situationen i Slagelse vil være genoprettet kort efter 1. oktober.
Følgende er således sket pr. 1. oktober 2007 vedr. personaleressourcer:
• Ansættelse af 2 terapeuter – 1 til sundhedsloven og 1 til serviceloven
• Terapeuter er gået op i tid svarende til 22 timer ugentligt
• Ansættelse af flexjob medarbejder
• Afsat afløserpulje på 150.000 kr.
Ad.2
Der er fra 1. oktober ansat en administrativ medarbejder på 30 timer, hvis opgave det bliver
at aflaste terapeuterne i deres administrative opgaver.
Ad.3
Byrådet besluttede d. 27. august 2007 at igangsætte renovering af en fløj på Norskolen i Korsør. Lokaleforholdene forventes derfor at være i orden i løbet af foråret 2008.
I mellemtiden er Korsør Sygehus anmodet om udvidelse af kommunens træningstid, således at
træningskapaciteten kan udvides pr. 1. oktober 2007.
Ad. 4 og 5
Kompetenceudvikling: En stabil personalegruppe er en nødvendighed for at kvaliteten kan udvikles til gavn for borgerne. Terapeuterne skal først og fremmest føle sig sikker på den faglige
opgave. Ved så stor en udskiftning, som der har været tale om i Korsør har det været nødvendigt at igangsætte kompetenceudvikling og mange af terapeuterne gennemgår efteruddannelse her i efteråret. Dette glæder også i Slagelse, hvor der efter en hård start i foråret, nu er
overskud til at afholde kurser sammen med andre kommuner og udvikle kvaliteten i tilbudene i
afdelingen. Der vil blive sat penge af til kompetenceudvikling.
Standardtræningsforløb: Det er også nødvendigt at medarbejderne kender afdelingens mål og
regelsæt for hvordan træningen skal foregå, og hvor mange ressourcer der må bruges på træningen. Et udviklingspunkt, som forventes nået i oktober / november er beskrivelse af standardsagsforløb på træningsydelser efter sundhedsloven. Der er tale om et udviklingsarbejde,
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som skal give afdelingen et redskab til at styre træningsydelserne bedre. Specielt ved træning
af geriatriske- og apoplexipatienter, som har brug for både fysio- og ergoterapi, har det været
vanskeligt at begrænse træningslængden, fordi der ikke har været nogen kendte standarder.
Studerende i praktik: For at sikre rekrutteringen af fysioterapeuter har genoptræningsafdelingen planlagt at satse på at blive fast praktiksted for fysioterapeutstuderende. Det forventes at
det vil forbedre muligheden fremover for at få sommerferievikarer blandt nyuddannede og at
kunne rekruttere faste medarbejdere blandt tidligere praktikstuderende.
Konklusion
Det vurderes, – med nuværende niveau i tilgang – at træningsområdet vil kunne leve op til
forslaget om ventetider for genoptræning i henhold til sundhedsloven inden årets udgang.
Når budget 2008 er vedtaget, vil personaleressourcer og andre poster, der understøtter
serviceniveau’et, blive genvurderet og drøftet på udvalgets temamøde i november 2007.

Indstilling
Sundhedschefen indstiller,
- at ventetider for genoptræning i henhold til sundhedsloven fastlægges således:
Genoptræning i henhold til sundhedsloven skal påbegyndes indenfor en uge efter
kommunen har modtaget genoptræningsplan fra sygehuset eller på dét tidspunkt, der
anbefales i genoptræningsplanen
- at orienteringen om tiltagene med henblik på nedbringelse af ventetiderne tages til
efterretning.

Beslutning
Indstillingen tiltrådt med bemærkning om, at en uge erstattes af 5 hverdage, og at ikrafttræden er senest pr. 1. januar 2008.
Bilag

Statistik og økonomisk oversigt over tiltagene udleveres på mødet

3. Evaluering af træningsområdet
J.nr.:

Kompetence: SFU beslutter

Åben sag

Resumé
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse har i forbindelse med etablering af træningsområdet
besluttet, at der skal ske en evaluering i 3. kvartal 2007.

Sagsfremstilling
En evaluering kan omfatte følgende områder:
1. Serviceniveau – herunder ventetider
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2. Organisering og visitation
3. Personaleressourcer og økonomi
4. Personale og kompetenceudvikling
Siden etablering af træningsområdet pr. 1. januar 2007 har der vist sig 2 tydelige problemstillinger:
• Serviceniveau’et for træning i henhold til serviceloven – specielt for beboere på plejecentre
• Organisering af træning i henhold til serviceloven – specielt for beboere på plejecentre
Det foreslås, at der på nuværende tidspunkt i evalueringen udelukkende fokuseres på disse 2
punkter.
En generel evaluering foreslås gennemført i forbindelse med fastlæggelse af politik for træningsområdet, som skal ske i 2008. Først når lokalerne på Norskolen er taget i brug, kommer
genoptræningen til at fungere som tiltænkt.
De 2 foreslåede evalueringspunkter vil blive gennemført i samarbejde med ældreområdets plejecentre, og ældrerådet vil blive hørt.
Evalueringen og evt. forslag til tiltag vil blive forelagt på udvalgets temadag i november 2007.
På et fællesmøde med Udvalget for Social og Omsorg inden udvalgets møde i december 2007
drøftes evalueringen og evt. forslag.
Der vil således i udvalgets december-møde kunne træffes evt. beslutninger på baggrund af
evalueringen.

Indstilling
Sundhedschefen indstiller,
at evalueringen gennemføres som beskrevet.

Beslutning
Indstillingen tiltrådt med tilføjelse af et 3. emne:
•

Medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

4. Kompetencefordelingsplaner for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse
J.nr.:

Kompetence: Byråd

Åben sag

Resumé
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse skal godkende de administrativt udarbejdede kompetencefordelingsplaner.
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Sagsfremstilling
Der er udarbejdet kompetencefordelingsplaner for de områder, hvor der træffes beslutninger
indenfor Sundhed og forebyggelse.
Kompetencefordelingsplanerne har været lagt til høring i MED udvalg i hhv. Misbrugscenteret
og i træningsafdelingen.
Såfremt Udvalget for Sundhed og Forebyggelse godkender kompetencefordelingsplanerne,
fremsendes disse til godkendelse i Økonomiudvalget den 10. december 2007 med henblik på
endelig godkendelse i Byrådets møde den 17. december 2007.

Indstilling
Sundhedschefen indstiller:
at

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse anbefaler kompetencefordelingsplanerne til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning
Indstillingen anbefales godkendt.
Bilag
Bilag 1 Skema 1 og 2 for Misbrugscenteret
Bilag 2 Skema 1 og 2 for Genoptræning
Bilag 3 Skema 1 og 2 for Specialtandplejen

5. Udarbejdelse af politik for misbrugsområdet.
Sagsnr.:

Kompetence:

Åben sag

Resumé
Hermed forelægges til drøftelse ”Misbrugscentrets aktiviteter, mål og indsatsområder 2007” til
drøftelse (Bilag 1)
Redegørelsen skal betragtes som et oplæg til en proces for udarbejdelse af en politik for misbrugsområdet i Slagelse Kommune, som igangsættes med en temadag i starten af 2008.
Endvidere beskrives Misbrugscentrets administrationsstruktur (Bilag 2).

Indstilling
Chefen for arbejdsmarkedsafdelingen indstiller
at
der igangsættes en proces for udarbejdelse af en politik for misbrugsområdet i Slagelse
Kommune

Beslutning
Indstillingen tiltrådt - dato for temadag fastsættes på udvalgets næste møde.
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Bilag

1.

2.

Misbrugscentrets aktiviteter, mål og indsatsområder 2007
Misbrugscentrets administrationsstruktur

6. Satspuljemidler til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte alkohol- og
stofmisbrugere samt hjemløse
Sagsnr.: /bejen

Kompetence: USF

Åben sag

Resumé
Som led i aftalen om satspuljen på sundhedsområdet 2007 – 2010 inviterer Sundhedsstyrelsen
kommuner samt kommunale og kommunalt støttede væresteder til at ansøge om midler til
sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte alkohol- og stofmisbrugere samt hjemløse.
Regeringen og satspuljepartierne har samlet afsat kr. 22.5 mio. til styrkelse af indsatsen på
området. Midlerne fordeler sig med kr. 7.5 mio. i 2007 og kr. 5.0 mio. årligt i 2008 – 2010.
Ansøgningsfristen er 26. oktober 2007, og kommunerne/værestederne forpligtiger sig til et ca.
2,5 års projektarbejde.
Misbrugscentrets eventuelle projektdeltagelse forventes fuld finansieret af puljemidler.
Misbrugscentret anmoder om tilsagn til at ansøge Sundhedsstyrelsen om midler til et social- og
sundhedsfremmende projekt i samarbejde med lokale væresteder.

Sagsfremstilling
På baggrund af ovenstående har Misbrugscentret taget kontakt til Kirkens Korshær i Slagelse
og Korsør samt Ringen i Slagelse med henblik på at afsøge mulighederne for et eventuelt samarbejde om et social- og sundhedsfremmende projekt over for den fælles målgruppe.
Erfaringer viser, at der er behov for en særlig indsats for dels at få denne gruppe af de socialt
mest udsatte borgere til at modtage og dels at fastholde dem i social- og sundhedstilbud.
De eksisterende sociale og sundhedsmæssige tilbud kommer ofte til kort i forhold til de allermest socialt udsatte, hvilket blandt andet skyldes, at tilbudene ikke er tilpasset deres særlige
behov og vilkår.
Værestederne er kendte tilhørssteder for målgruppen. Gennem et samarbejde mellem de to
parter er der derfor skabt nye muligheder for en styrket indsats på området.
Med henblik på at modtage puljemidler lægges der vægt indsatser, der støtter den enkelte i at
(gen)erhverve personlige og sociale kompetencer, som er en forudsætning for at bryde mønstre. Dels på indsatser der har fokus på samarbejdet omkring målgruppen på tværs af faggrænser samt mellem behandling og sociale tilbud.
Desuden kan sundhedsfremme for mange af de socialt mest udsatte ligeledes være med til at
reducere skader gennem specifikke behandlingsmæssige tiltag.
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Indstilling
Chefen for arbejdsmarkedsafdelingen indstiller
at Misbrugscentret meddeles tilsagn til at ansøge Sundhedsstyrelsen om puljemidler til et
social- og sundhedsfremmende projekt i samarbejde med lokale væresteder.

Beslutning
Indstillingen tiltrådt, idet der skal evalueres efter 1½ år med henblik på evt. driftsgørelse.
Udvalget ønsker en oversigt over igangværende projekter, der er finansieret via puljer.

7. Frivilligpolitik – udkast til revideret udgave
J.nr.: 2007-024548

Kompetence: USF beslutter

Åben sag

Resumé
Social- og Omsorgsudvalget har sendt udkast til revideret Frivilligpolitik i høring.
Udkastet er vedlagt som bilag – Tilføjelser er skrevet med kursiv og tekst, der skal udgå, er
gennemstreget.

Sagsfremstilling
Nedenfor nævnes de væsentligste ændringer i Frivilligpolitikken.
Side 3:
Følgende udgår:
• En gang årligt evaluerer indstillingsudvalget tilskudsmodtagerne, således at tilskud
målrettes mod nye og nyere initiativer, mens det bør vurderes, om mangeårige
tilskudsmodtagere skal modtage ordinært drifttilskud eller skal udgå.
Følgende tilføjes:
• Politikken evalueres første kvartal i hver ny valgperiode.
Side 4:
Følgende ændringer foreslås her:
Slagelse kommune udmønter midlerne fra § 18 puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde i 2.
og 4 kvartal hvert år. en gang årligt.
Der er åbenhed om fordelingen af midlerne via Udvalget for social og omsorgs dagsorden.
Hvem kan søge:
Frivillige sociale organisationer, grupper og enkeltpersoner, hjemmehørende i Slagelse Kommune, som har medlemmer i Slagelse kommune, og som har aktiviteter i Slagelse kommune,
og hvor målgruppen er borgere i Slagelse kommune
Side 5:
Der er fjernet følgende ”pind” vedr. indhold i ansøgningen:
• et specificeret budget over de aktiviteter, der søges tilskud til.
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Side 6:
Der er tilføjet følgende ”pind”, der kan støttes:
•

Initiativer og aktiviteter vedr. flygtninge og indvandrere

Indstilling
Sundhedschefen indstiller,
at ændringerne i Frivilligpolitikken tages til efterretning.

Beslutning
Indstillingen tiltrådt.
Bilag
Forslag til revideret Frivilligpolitik

8. Rammeaftale 2008 – Handicap- og socialområdet
J.nr.:

Kompetence: USF beslutter

Åben sag

Resumé
fremlægges udkast til rammeaftale 2008 mellem de 17 kommuner og Region Sjælland. Rammeaftalen er i kommunalreformen det nye planlægnings- og udviklingsværktøj på det sociale
område og dele af specialundervisningsområdet. Rammeaftalen skal sikre et samlet overblik
over hvilke tilbud, der er til rådighed for borgerne i region Sjælland på det specialiserede sociale område, på området for almene ældreboliger og på visse dele af specialundervisningsområdet.
Rammeaftalen skal jf. lovgivningen godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet senest den 15. oktober 2007.
Datagrundlaget er x Kommunes redegørelse som er indsendt til Region Sjælland i maj måned
efter behandling i kommunalbestyrelsen y. april.
Udkastet til rammeaftale har været drøftet på møde i KKR, den 22. august 2007 og i kontaktudvalget den 29. august 2007. Rammeaftale 2008 anbefales til godkendelse i de 17 kommunalbestyrelser og i Regionsrådet.
Forbedret planlægningsværktøj
Der tages med godkendelsen af rammeaftalen skridt til forbedring af planlægningsværktøjet.
De kommende års rammeaftaler skal ikke alene omfatte ”kan-området”; men også omfatte de
dele af de kommunale servicetilbud og private tilbud, der kan erstatte tilbud på ”kanområdet”. Det gælder også nye tilbud.
Regional udvikling

Side 9

I Rammeaftale for 2008 understreges det regionale udviklingshensyn, der ligger i, at regionen
fortsat fastholder antallet af tilbud i regionen, selvom dette historisk betinget ligger over den
nødvendige kapacitet i forhold til kommunernes behov. Det specialiserede socialområde fremstår således styrket i forhold til beskæftigelse, bosætning og dermed regional udvikling
Øvrige tiltag
Der etableres syv permanente netværksgrupper inden for områderne: 1) Børn og Unge, 2)
Sikrede institutioner, 3)Stofmisbrug, 4) Voksne Udviklingshæmmede, 5)Voksne Sindslidende, 6)Herberg og kvindekrisecentre og 7) Specialundervisning og hjælpemidler.
Netværksgrupperne skal samarbejde om myndighedsfunktioner og planlægningsfunktioner;
men ikke driftsforhold.
Der er herudover på enkeltområder iværksat en række forskellige initiativer for at afdække
kapacitet og behov ligesom der i forhold til bruger/pårørendesamarbejdet i løbet af 2007 og
2008 foreslås lavet en beskrivelse af opbygningen af og undersøgelse af tilfredsheden med
samarbejdet dels i udvalgte kommuners handicapråd og dels i udvalgte institutioner.

Takstprincipper
Rammeaftalen indeholder principper for fastlæggelse af takster. De endelige takster, der beregnes af driftsherren på baggrund af principperne vil indgå i den endelige version af rammeaftalen. Der arbejdes for tiden med præcisering af overførsel af over- og underskud. Det forventes, at der vil ligge et konkret forslag til møde i KKR og kontaktudvalg i november 2007.

Sagsfremstilling
Relevans for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse:
• Tilbud til stofmisbrugere (§ 101 i serviceloven)
• Midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer (§ 110 i serviceloven)
I rammeaftalen er følgende afsnit derfor særligt relevant for udvalget:
BIND I, Del 1
2.2.4 Arbejdsgruppen vedr. stofmisbrug
2.2.6 Arbejdsgruppen vedr. økonomi
BIND II, Del 3
6.1 Socialområdet
7.2.6 Tilbud om behandling af stofmisbrugere (§ 101 i serviceloven)
7.2.13 Midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer (§ 110 i serviceloven)
Kapacitetsændringer
I rammeaftale 2008 foreslås med afsæt i, at hensigtserklæringen fra 2006 (om uændret kapacitet og forbrugsmønster) fortsat er gældende i hovedtræk, følgende justeringer:
• Det totale pladstal på Kildebo/Kildebakken i Faxe foreslås over en 3 årig periode reduceret
med 12 pladser og til dels omlagt til ny målgruppe
• Ringsted byråd har i december 2006 godkendt, at Fonden Mariehjemmene kan bygge i alt
36 almennyttige boliger, hvoraf de 18 boliger er til svagtseende udviklingshæmmede og de
andre 18 til autister. Alle boliger med driftsoverenskomst med Ringsted Kommune
• Skippergården i Lolland Kommune lukker
• Som kvalitativ forbedring – men ikke i sit udgangspunkt med en ændring af pladstal – er
det i Region Sjælland besluttet at genoptage projektet om flytning af Himmelev Behandlingshjem til nye fysiske rammer.
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•

Hjælpemiddelcentralen i Roskilde lukker den 31. december 2007. I konsekvens af, at
hjælpemiddelcentralen i Roskilde lukker den 31. december 2007, vil specialrådgivningen
i Holbæk tilpasse enhedens udbud og kapacitet i forhold til kommunernes forventede efterspørgsel.

Der er således ingen ændringer vedr. udvalgets område.
Formandsafgørelse
Af tidsmæssige hensyn til behandlingen i Økonomiudvalget, og da der ingen ændringer er i
rammeaftalen på udvalgets område, besluttede formanden d. 25. september 2007 følgende:
Anbefaling af rammeaftale 2008 på handicap- og socialområdet godkendt, og sagen oversendes til Økonomiudvalgets behandling.

Indstilling
Sundhedschefen indstiller,
at formandens afgørelse af 25. september 2007 tages til efterretning.

Beslutning
Indstillingen tiltrådt.
Bilag
Rammeaftale 2008, bind I og II

Takstaftale
Bilag til rammeaftalen er ikke vedlagt – kan fås i forvaltningen

9. Høring af Restaurationsplan for Slagelse Kommune
Sagsnr.:

Kompetence: USF beslutter

Åben sag

Resumé
Bevillingsnævnet har fremsendt udkast til en restaurationsplan i Slagelse Kommune til Udvalg
for Sundhedsfremme og Forebyggelse med henblik på bemærkninger til forslaget.

Sagsfremstilling

Bevillingsnævnet i Slagelse Kommune, som er nedsat i henhold til Restaurationsloven, har
fremsendt udkast til Restaurationsplan for Slagelse Kommune med anmodning om politisk behandling primo oktober 2007 i de respektive faglige udvalg.

Overordnet ønsker nævnet, at planen skal afspejle den politik, der er fastlagt i Slagelse, ligesom man ønsker samordning med de nye opgaver, som er overdraget til kommunerne efter
Kommunalreformen. I den forbindelse er både sundheds- og misbrugsområderne interessenter
i forhold til Bevillingsnævnets udspil.
Restaurationsplanen består udover de generelle planbeskrivelser og lovgivning også af forslag
til et interaktivt redskab for bevillingsansøgere.
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Målsætningen for Bevillingsnævnet er at opnå et højt og ensartet kvalitetsniveau i bevillingsbehandlingen, set med aktørernes øjne. Ligeledes ses planen overvejende at henvende sig til
restaurationsbranchens aktører.
På baggrund af politisk udstukne retningslinier for kommunen om bedre livskvalitet (bosætning, erhverv og turisme), stor satsning på sundhed og en sammenhængende børne- og ungepolitik ønsker Bevillingsnævnet tilkendegivelse fra Udvalg for Sundhed og Forebyggelse til
følgende:
•
•
•
•

Stillingtagen til hvad der skal kendetegne Slagelse på restaurationsbranchens område?
Stillingstagen til lokalisering af alkoholbevilling
Stillingstagen til retningslinier ved tildeling af bevilling til særlige virksomheder/områder
vedr. sundhedsmæssige aspekter
Er der krav/ønsker om særlige vilkår for at give en bevilling, åbningstid/lukketid, markedsføring, udskænkning til unge m.v.

Forslag til høringssvar:
Med Kommunalreformen er det i Sundhedsloven præciseret, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelse af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe sunde rammer. Netop på bevillings-/alkoholområdet forventes en forebyggende bevillingspolitik at have
indflydelse på borgernes sundhed.
Det jævnt fordelte høje alkoholforbrug i Danmark har stor indflydelse på folkesundheden og de
dermed afledte kommunale udgifter. En meget liberal bevillingspolitik vil afspejle sig i forhøjede sundhedsudgifter og udgifter på det sociale område.
Det er vigtigt at restaurationsplanen lever op til den udvikling, der er sat i gang i samfundet
vedr. alkohol og andre rusmidler.
Danmark er det europæiske land, der har det største skadelige forbrug af alkohol blandt unge.
Det er kendt, at et stort alkoholforbrug fører til brug af hash og andre stimulerende stoffer.
Lejlighedsvise bevillinger til f.eks. uddannelsessteder, idrætsanlæg og kulturelle foreninger er
med til at sende et signal til unge om, at alkohol er et naturligt og almindeligt rusmiddel i det
offentlige rum. Dette signal er i modstrid med den forebyggende indsats, som Sundhedsstyrelsen, Misbrugscentret og Sundhedsafdelingen har ansvar for, med at begrænse især de unges
forbrug af alkohol.
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse ser således gerne en restriktiv bevillingspolitik – specielt i forhold til unge.
Det er vigtigt, at restaurationsplanen og bevillingspolitikken afspejler den kommende kommunale alkoholpolitik, og at restaurationsplanen årligt tages op til revurdering, så der løbende er
sammenhæng mellem på den ene side, den kommunale indsats på det forebyggelsesmæssige
område, og på den anden side restaurationsplanen og bevillingstildelingen.
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse foreslår,
• at der etableres et tæt samarbejde mellem SSP-udvalget, Misbrugscentret, Sundhedsafdelingen og Bevillingsnævnet med henblik på at skabe sammenhæng mellem den
kommunale indsats og restaurationsplan/bevillingstildeling - evt. ved
• at bevillingsnævnet suppleres med fagpersoner fra sundhedsfremme og forebyggelse,
Misbrugscentret samt SSP, så det sundhedsmæssige perspektiv repræsenteres i tildelingen af fremtidige bevillinger.
• at restaurationsplanen begrænser bevillinger i boligområder og områder med børne- og
ungeinstitutioner så meget som muligt.
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Indstilling
Sundhedschefen indstiller,
at

forslag til høringssvar godkendes.

Beslutning
Indstillingen tiltrådt med tilføjelse af følgende i høringssvaret:
•

at restauratører i forbindelse med bevillingsansøgninger bør beskrive handleplan med henblik på forebyggelse af forekomst af narko og udskænkning til unge under 18 år.

Bilag
Høringsudkast til Restaurationsplan for Slagelse Kommune

10. Høring over 1. udkast til handicappolitik for Slagelse Kommune
2008
J.nr.: 2007-024548

Kompetence: USF beslutter

Åben sag

Resumé
Udvalget for Handicap og Socialpsykiatri har, efter styrelsesvedtægterne, det politiske ansvar
for at udarbejde en sammenhængende handicappolitik for Slagelse Kommune, men for at få
gennemslagskraft, skal den forankres i alle hjørner af Slagelse Kommune.
Handicappolitikken skal ligge klar til implementering den 1. januar 2008. Forud høres alle fagudvalg, hvoraf flere er direkte involverede i forbindelse med projektforslag for 2008 på handicapområdet.

Sagsfremstilling
Udarbejdelsen af handicappolitikken er foregået i løbet af første halvdel af år 2007. I den forbindelse er der blevet nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Slagelse Kommunes
handicapråd samt fra Handicap- og Socialpsykiatriafdelingen. Arbejdsgruppen har fungeret
som tovholdere i forløbet samt i udarbejdelsen af 1. udkast til handicappolitikken.
Handicappolitikken består af to dele; den første del handler om de grundlæggende elementer
og værdier indeholdt i politikken, mens den anden del er en handleplan med projekter for 2008
og fremefter.
Den 12. juni 2007 blev der afholdt et større fokusgruppemøde med deltagere fra lokale handicaporganisationer, idrætsforeninger, erhvervsforeninger samt repræsentanter fra kommunens
forvaltninger. På dette møde blev der fremlagt en række forslag til, hvordan livskvaliteten hos
mennesker med handicap kan forøges. Herefter blev der af arbejdsgruppen foretaget en udvælgelse af projektforslagene, og det har været en vanskelig prioriteringsproces. Der er blevet
prioriteret projekter, som der i forsamlingen var bred enighed om, og derudover er det blevet
forsøgt at dække et så bredt område af handicapområdet som muligt. Dvs. at projekterne
spænder vidt i økonomi, ansvarlighed, tidsramme og målgrupper.
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Der planlægges et borgermøde til oktober 2007, hvor deltagerne fra fokusgruppemødet vil
blive inviteret igen, samt borgerne i Slagelse Kommune. Her vil borgerne få mulighed for at få
indblik i og kommentere på handicappolitikken.
I løbet af september måned skal handicappolitikken høres i de politiske udvalg, præsenteres
ved et borgermøde i oktober 2007 samt godkendes i økonomiudvalget og Byrådet inden årets
udgang. I januar 2008 påbegyndes implementeringen. Denne handicappolitik er gældende for
år 2008, men revideres og evalueres løbende.
Der er ikke fremstillet konkrete projekter for sundhed- og forebyggelsesområdet.

Indstilling
Sundhedschefen indstiller
at

1. udkast til handicappolitikken 2008 drøftes,

at

det tilkendegives overfor Udvalget for Handicap og Socialpsykiatri, at der indenfor rammerne af Sundhedspolitikken bør samarbejdes om konkrete aktiviteter med sundhedsfremmende sigte.

Beslutning
Indstillingen tiltrådt.
Bilag

1. udkast til handicappolitik for Slagelse Kommune 2008

11. Udvalgsrapportering for Udvalget Sundhed og Forebyggelse pr. 30.
september 2007
J.nr.:

Kompetence: ØK

Åben sag

Resumé
I følge bilag nr. 2.3 til Slagelse Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ om budgetopfølgning,
skal Udvalget Sundhed og Forebyggelse hvert kvartal rapportere til Økonomiudvalget omkring
bl.a. de økonomiske forhold for udvalgets ansvarsområder.

Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet udvalgsrapport pr. 30. september opgjort for hvert politikområde
indenfor udvalgets ansvarsområde. Afrapporteringen er foretaget for hver funktion og indeholder oprindeligt og korrigeret budget sammenholdt med det forventede regnskab.
Det fremgår af bilaget til Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ, at fagudvalgene
har ansvar for, at de udmeldte budgetrammer holdes samt de opstillede mål og resultatkrav
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nås. Derudover skal fagudvalgene ved forventede budgetafvigelser, samt hvis et eller flere mål
eller resultatkrav ikke nås, kommentere udvalgsrapporteringen. Kommentarerne til Økonomiudvalget skal indeholde mulige tiltag med henblik på overholdelse af budgetramme og sikring
af målopfyldelse.
Det fremgik af udvalgsrapporterne pr. 30. juni 2007, forventedes der afvigelser på specialiseret genoptræning og specialtandpleje inden for Sundhedsfremme og Forebyggelse.
Afvigelserne på henholdsvis 700.000 kr. og 1,5 mill. kr. har Økonomiudvalget d. 1. oktober
2007 givet som tillægsbevilling.
På baggrund af forbruget pr. 30. september 2007 forventes aktiviteterne herefter at kunne
holdes indenfor budgettet.

Indstilling
Social, Sundhedsdirektøren indstiller,
at udvalgsrapporteringen pr. 30. september 2007 anbefales godkendt.

Beslutning
Indstillingen tiltrådt, idet sagen oversendes til ØK.

Bilag
Udvalgsrapporter:
Politikområde 110.10
Politikområde 110 20
Politikområde 110 30

12. Mødeplan for Forvaltningens fagudvalg for 2008
J.nr.:

Kompetence: USF beslutter

Resumé
Fastlæggelse af udvalgenes mødeplan for 2008.

Sagsfremstilling
Indstilling
Forvaltningsdirektøren indstiller:
at

mødeplanen godkendes eller tilrettes udvalgenes ønsker.

Beslutning
Datoerne godkendt - tidspunktet blev aftalt til kl. 15.30 - 18.00.
Bilag
Forslag til mødeplan.

Åben sag
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13. Masterplan 2007
J.nr.:

Kompetence: USF beslutter

Åben sag

Sagsfremstilling
Masterplanen for sundhedsområdet forelægges.

Indstilling
Sundhedschefen indstiller, at masterplanen godkendes.

Beslutning
Indstillingen tiltrådt.
Bilag
Masterplanen

14. Formanden orienterer – herunder henvendelser siden sidst
J.nr.:

Kompetence: USF beslutter

Åben sag

Sagsfremstilling
Kørselsudbud
Der er nu valgt leverandør til kørsel vedr. træning og aktivitet. Der er nu stand-still periode.
Kontrakt forventes indgået primo november.
Budget 2008
Opfølgning på budgetvedtagelsen d. 8. oktober 2007.
Henvendelser
• En henvendelse vedr. sundhedspolitikken – handicapområdet findes ikke nævnt i
tilstrækkelig grad.
•

Invitation til: At hjælpe familier med overvægtige børn kræver en målrettet og
evidensbaseret indsats. Oxford Health Alliance, Adipositasforeningen og Edvantage
Group vil derfor gerne invitere dig til en præsentation af et nyt evidensbaseret forebyggelses- og behandlingsprogram for overvægtige børn og deres familier som oprindeligt
er udviklet i England på Londons berømte børnehospital i Great Ormond Street. Præsentationen foregår: Mandag den 29. oktober 2007, 10.00 – 13.00, Idrættens
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Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

Beslutning
Orienteringerne taget til efterretning.

15. Forvaltningen orienterer
J.nr.:

Kompetence: USF beslutter

Åben sag

Sagsfremstilling
Forkøbsret – Smidstrupvej, Skælskør
Det er nu godkendt i byrådet, at kommunen vil gøre brug af sin forkøbsret vedr. areal, der
ligger i forbindelse med sundhedshuset i Skælskør.
Temamøde i november 2007
Det er foreslået, at udvalgets temamøde d. 14. november07 flyttes til 15. november07. Det
skal aftales om der skal være tale om en hel eller halv dag.
Møde vedr. Psykiatriplan
Regionen har inviteret til møde d. 23. oktober 2007, kl. 14.30, i Regionshuset i Sorø vedr. Oplæg til Psykiatriplan.
Publikation fra PRIMO
Publikationen ”Hvor er vi på vej hen?” bliver uddelt.
Den danske kvalitetsmodel
Slagelse Kommune har været høringskommune, og der gives en kort orientering om modellen
og dens konsekvenser.
Konferencen ”Region Sjælland – et sundere sted at leve”
Der er nu kommet endelig invitation og program – hele udvalget er tilmeldt.
KL’s sundhedskonference
I 2008 holdes konferencen d. 15. januar.
Opfølgning på lægemøde
Der arbejdes videre i forvaltningerne vedr. forslag til organisering af lægebetjening og –
samarbejde. Beslutningsoplæg forventes at kunne behandles i udvalget i december-mødet.
Møde med Korsør-læger
Sundhedschefen har på baggrund af henvendelse fra én praksis i Korsør haft møde vedr. muligheden for evt. kommunale fysiske rammer for flere læger i Korsør.
Lovforslag vedr. vederlagsfri fysioterapi
Der er lovforslag vedr. vederlagsfri fysioterapi i høring i KL. Forslaget vil betyde, at den veder-
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lagsfri fysioterapi overgår til kommunerne – som myndighedsområde og økonomisk, men
kommunerne får ikke overenskomst forhandlingsretten.
Værestedet Café Solstrålen
Der vil blive givet en orientering sagen vedr. tilskud til værestedet.
Sagen vil blive forelagt på næste udvalgsmøde.

Beslutning
Orienteringerne taget til efterretning.

16. Eventuelt
J.nr.:

Kompetence: USF beslutter

Åben sag

Sagsfremstilling
• Det blev aftalt, at pressen kontaktes med henblik på omtale af genoptræningscentret.
• Helle Blak orienterede om opfølgning på begivenhederne i Kulturnatten. Der arrangere
forældremøder 23., 24. og 29. november 2007 i Slagelse, Skælskør og Korsør.
Invitationerne sendes til udvalget.

Beslutning
Aftale og orientering blev taget til efterretning.

