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1. Temadrøftelse - Ældre- og Sundhedsudvalget - januar 2014
Sagstype: Åben
Type:
Ældre- og Sundhedsudvalge
Sagsnr.: 13/27739

Baggrund
Introduktion til Ældre- og Sundhedsudvalget - oplæg ved Centerchef for Sundhedsog Omsorgscenteret

På Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 14. januar 2014 holder centerchef Ulla Callesen
oplæg om organisering, visioner og udfordringer på Socialudvalgets område samt orienterer
om kommende temaer.
Oplægget vil indeholde følgende:
·

Overblik over ældre- og sundhedsområdet hovedområder samt prioritering af introduktion
hertil

·

Organisering af sundhedsvæsnet

·

Status på sundhedsområdet i Høje-Taastrup

Introduktionen er en del af Byrådshøjskolen og der tages bl.a. afsæt i budgetbemærkningerne.
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2. Godkendelse af dagsorden - Ældre- og Sunhedsudvalget - 14-012014
Sagstype: Åben
Type:
Ældre- og Sundhedsudvalget
Sagsnr.: 13/27739

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden 14-01-2014
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3. M - Meddelelser - Ældre- og Sundhedsudvalget - Januar 2014
Sagstype: Åben
Type:
Ældre- og Sundhedsudvalget M
Sagsnr.: 13/27739

Bilag:
1 Åben Referat Seniorrådsmøde 04.11.2013

256651/13

2 Åben Resultat af Seniorrådsvalg 2013

289396/13

3 Åben Referat konstituerende møde i nyt Seniorråd 03.12.03

280579/13
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4. A - Indmeldelse i Sund By Netværket - ÆSU, SU
Sagstype: Åben
Type:
Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget A
Sagsnr.: 13/22842

Baggrund
Ved budget 2014 blev det besluttet at opprioritere sundhedsindsatsen. Med denne sag skal Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvaglet tage stilling til, om Høje-Taastrup Kommune skal
melde sig ind i Sund By Netværket. At være en del af Sund By Netværket, giver mulighed for
at styrke den lokale sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats og få mere sundhed for pengene samtidig med at det sender et stærkt signal om, at sundhed prioriteres højt i kommunen.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget godkender, at
1. Høje-Taastrup Kommune indmelder sig i Sund By Netværket, og
2. udgiften på 42.000 kr. pr. år finansieres af puljen til sundhedsfremme og forebyggelse.

Sagsfremstilling
Med vedtagelsen af budget 2014 er det prioriteret, at Høje-Taastrup Kommune skal sætte fokus på ulighed i sundhed og arbejde med udviklingen af det nære sundhedsvæsen, der skitseres i KKR Hovedstadens rammepapir fra 2013, som Social- og Sundhedsudvalget samt Ældreudvalget har tilsluttet sig den 5. marts 2013. Sund By Netværkets aktiviteter er baseret på viden om, hvad der virker, og hvordan man skaber bedre sundhed for borgerne. Medlemskabet
vil derfor understøtte Høje-Taastrup Kommunes arbejde med at udvikle en styrket sundhedsindsats for borgerne.
Det er Sund By Netværkets mission at understøtte det danske folkesundhedsarbejde ved at
skabe synergi i samarbejdet mellem kommuner, regioner og nationale aktører på folkesundhedsområdet. Medlemmerne af Sund By Netværket beslutter ved indmeldelsen politisk at indgå
i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.
Sund By Netværket består af 55 kommuner, 2 regioner og fire nationale samarbejdspartnere;
Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Folkesundhed – Syddansk Universitet, Kommunernes
Landsforening og Danske Regioner. Sund By Netværket er desuden medlem af WHO’s europæiske Healthy Cities Network.
Sund By Netværket har udpeget 4 indsatsområder, som skal medvirke til, at netværket realiserer sine mål:

•
•
•
•

Samarbejdet om forebyggelse og sundhedsfremme på tværs af politikområder internt i
kommunen og på tværs af landet.
Lighed i sundhed ved at skabe gode muligheder for et sundt liv for alle borgere.
Strukturel forebyggelse for derved at øge effekten af forebyggelsesindsatsen.
Styrket faglighed indenfor sundhedsfremme og forebyggelse.
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Som medlem af Sund By Netværket vil Høje-Taastrup Kommune få mulighed for at indgå i fagligt relevante temagrupper og projekter. Derudover vil kommunen på tværs af fagcentre få adgang til netværkets mange konferencer, temadage, kurser og arrangementer for politikere.
Medlemmer af Sund By Netværket forpligter sig til at sætte sundhed højt på den sociale, økonomiske og politiske dagsorden.
Ved indmeldelsen i Sund By Netværket skal Høje-Taastrup Kommune give politisk tilsagn til
medlemskabet. Samtidig forpligter kommunen sig til fremadrettet at arbejde med borgerinddragelse, danne en lokal tværsektoriel styregruppe for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse og arbejde med udvalgte sundhedstemaer lokalt.
Endvidere stiller Sund By Netværket krav til, at medlemskommunerne har en sundhedspolitik.
Høje-Taastrup Kommunes Sundhedspolitik blev vedtaget i 2006. Derudover har Høje-Taastrup
Kommune en Sundhedsstrategi 2012-2014, der udpeger konkrete indsatsområder og aktiviteter for sundhedsindsatsen.
Kommunen skal ved indmeldelsen tilslutte sig to temaer, som kommunen ønsker at deltage i.
Administrationen foreslår, at kommunen tilslutter sig temaet ”Kost og Fysisk aktivitet”, da det
vil understøtte kommunens arbejde med den overvægtsudfordring, der tydeligt fremgår af
sundhedsprofilen for Høje-Taastrup. Derudover vil tilslutning til temaet ”Sundhed på tværs”
være relevant, i og med det kan bidrage til det tværgående samarbejde om sundhed i HøjeTaastrup Kommune. Fremadrettet vil administrationen løbende justere deltagelsen i temagrupper og aktiviteter i forhold til, hvad der er aktuelt og fagligt relevant.
Økonomi
Det årlige kontingent til Sund By Netværket afhænger af indbyggertallet i medlemskommunen.
I 2014 skal Høje-Taastrup Kommune betale 42.000 kr.
Beløbet afholdes indenfor det eksisterende budget gennem puljen til sundhedsfremme og forebyggelse.
Bilag:
1 Åben Tiltrædelsesdokument Sund By Netværket

262944/13
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5. A - Prioritering af strategiske mål for fordeling af § 79-puljen i
2014 - ÆSU
Sagstype: Åben
Type:
Ældre- og Sundhedsudvalget A
Sagsnr.: 13/26517

Baggrund
Ældre- og Sundhedsudvalget tildeler hvert år, efter servicelovens § 79, tilskud til aktiviteter for
ældre og handicappede borgere i Høje-Taastrup Kommune. Udvalget kan ved tildeling af midler
beslutte at fremme særlige indsatsområder.
Med denne sag skal Ældre- og Sundhedsudvalget tage stilling til kriterier for tildelingen af midler under § 79-puljen, herunder hvor meget der maksimalt kan anvendes til transport og udflugter.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender, at
1. Tilskud til særlige aktiviteter for ældre og handicappede i 2014 tildeles § 79 midler hvis
de fremmer
·
Motion, træning og forebyggende tiltag og/eller
·
Frivilligt arbejde i forbindelse med Livskraft hele livet og/eller
·
Frivilligt arbejde omkring plejecentrene
2. Der maximalt kan tildeles 50 % af udgifter til transport og udflugter.

Sagsfremstilling
De overordnede kriterier for tildeling af tilskud efter servicelovens § 79 blev vedtaget af Byrådet i 2009. Puljen skal anvendes til forenings- og transporttilskud for ældre og handicappede
borgere. Ældre- og Sundhedsudvalget er bemyndiget til at prioritere tildelingen af tilskuddene.
Tildeling af midler fra puljen har de seneste to år taget udgangspunkt i nedenstående indsatsområder, der foreslås videreført i 2014, idet de understøtter kommunens seniorpolitik og sundhedsstrategi.
Motion, træning og forebyggende tiltag omfatter alle former for motion, der giver kommunens ældre og handicappede borgere mulighed for – i tråd med Livskraft hele livet - (hverdagsrehabilitering) at bevare og øge sundheden. Indsatsområdet vil være med til at bevare borgernes funktionsevne, så de længst muligt har et aktivt og selvstændigt liv.
Frivilligt arbejde i forbindelse med livskraft hele livet, omfatter aktiviteter der understøtter frivilligt arbejde i forbindelse med Livskraft hele livet og styrker indsatsen mod ensomhed
blandt ældre.
Frivilligt arbejde omkring plejecentrene omfatter alle former for fælles aktiviteter for beboerne på plejecentrene og borgerne i plejecentrenes lokalområde.
Seniorpolitikken og Sundhedsstrategien lægger vægt på, at borgerne er aktive langt op i alderen. Seniorpolitikken lægger desuden vægt på, at borgerne skal opleve livsglæde længst muligt. Aktiviteter i fællesskab vil være med til at understøtte disse ting.
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Tidligere års tildelinger viser, at mange foreninger og klubber søger om tilskud til udflugter og
sociale arrangementer. For at styrke de prioriterede indsatsområder forslås det, at der i lighed
med tidligere år maximalt kan gives tilskud til 50 % af udgifterne til transport og udflugter.
Ældre- og sundhedsudvalget kan gennem en prioritering af indsatsområder være med til, at
fremme det forebyggende sigte og dermed understøtte ”Livskraft hele livet”.
Fordelingen af midlerne i 2013
Fordelte midler i 2013:
Motion, træning og forebyggende tiltag
Frivilligt arbejde i forbindelse med Livskraft hele livet
Frivilligt arbejde omkring plejecentrene
Andre aktiviteter
I alt

51.086,00
132.939,00
38.000,00
138.175,00
360.200,00

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Til motion, træning og forebyggende tiltag blev der i 2013 givet tilskud til bowlingklubber i
form af baneleje og tilskud til deltagelse i eksterne turneringer, billard Klub der fik tilskud til
klæder og bander, samt gymnastikforeninger der fik tilskud til aflønning af instruktører.
Til frivilligt arbejde i forbindelse med Livskraft hele livet, blev der i 2013 givet tilskud til Ældre
Sagen, som i samarbejde med Sundheds- og Omsorgscentret videreførte projekt Spisevenner.
Til frivilligt arbejde omkring plejecentrene, blev der givet tilskud til gennemførelse af Olympiske Lege for kommunens plejecentre, samt Pensionisternes Hus Vesterkøb der fik tilskud til
indvendig vedligehold og tilsyn af huset.
Derudover fik i alt 16 foreninger, tilskud til udflugter og sociale arrangementer, der ikke kan
kategoriseres inden for de tre indsatsområder, men som alle har et socialt sigte og styrker indsatsen mod ensomhed blandt ældre. Herunder tilskud til medlemmernes kørsel til arrangementer arrangeret af Dansk Blindesamfund ”Storkøbenhavn Syd” og Dansk Handicapforbund Vestegnen.
Endelig besluttede udvalget, at afsætte et udisponeret beløb på 92.000 kr. som administrationen blev bemyndiget til at udmønte. Det udisponerede beløb er anvendt til tilskud til Mandegruppen og Solstrålen til udflugter, samt etablering af en computer-cafe på Torstorp plejecenter.
Økonomi
Der er i budget 2014 afsat i alt 514.800 kr. til foreningstilskud for ældre og handicappende
borgere (§ 79-puljen), heraf er der på forhånd disponeret over 120.000 kr. til partnerskabsaftaler med bl.a. TIK – Veteransport. En beslutning som Byrådet traf 08-10-2010.
I 2013 blev der forhåndsdisponeret 30.000 kr. til tilskud til transport i henhold til Folkeoplysningsloven. Ifølge denne lov skal handicappede betale det samme for undervisning på aftenskoler som ikke-handicappede, men til gengæld får de dækket merudgifterne ved at deltage i
undervisning på aftenskole, bl.a. transport.
De senere år har Høje-Taastrup Kommune alene modtaget ansøgninger fra IOF (Invalideredes
Oplysningsforbund), hvorfor administrationen vurderer, at 30.000 kr. er tilstrækkeligt til at
dække udgifterne til denne transport. Administrationen foreslår derfor, at beløbet er uændret i
2014.
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Samlet set er der således i 2014 i alt 364.800 kr. til udmøntning af tilskud til aktiviteter for ældre og handicappede borgere i Høje-Taastrup Kommune.
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6. I - Priser for personlig pleje og praktisk hjælp i 2014 for private
leverandører - ÆSU
Sagstype: Åben
Type:
Ældre- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 13/26633

Baggrund
Høje-Taastrup Kommune (HTK) skal én gang årligt godkende og offentliggøre de timepriser,
som godkendte, private leverandører modtager for at yde personlig pleje og praktisk hjælp til
borgere i kommunen. Med denne sag skal Byrådet beslutte disse priser samt priserne for snerydning og tøjvask for 2014.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller, at Byrådet godkender
følgende priser i 2014:
1. Praktisk bistand: 297 kr. pr. time
2. Personlig pleje, i hverdagstimer: 396 kr. pr. time
3. Personlig pleje, på øvrige tider: 493 kr. pr. time
4. Tøjvask: 34,21 kr. pr. kg.
5. Snerydning og præventiv saltning: 132,51 kr. pr. gang

Sagsfremstilling
HTK skal én gang årligt på Fritvalgsdatabasen offentliggøre de timepriser, som godkendte private leverandører modtager for at yde personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i kommunen. Den årlige fastsættelse af priskrav skal ske for at sikre sammenhængen mellem prisfastsættelsen og kommunens serviceniveau.
Beregningen af timepriser for pleje og praktisk hjælp fra januar 2014 er foretaget på baggrund
af vejledninger fra Socialministeriets og Kommunernes Landsforening (KL).
Byrådets årlige godkendte kvalitetsstandarder og godkendelseskrav er indarbejdet i beregningen. Priserne er beregnet på baggrund af det vedtagne budget 2014, og den indarbejdede forventede produktivitet og effektivisering i budget 2014.
Priserne for praktisk bistand og personlig pleje er således fastsat ud fra en beregning af de
gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som hjemmeplejen i HTK forventes at have i 2014
til personlig og praktisk hjælp. Timepriserne afspejler den visiterede tid hos brugerne, og i prisen er dermed indregnet alle følgeudgifter til ledelse, husleje, transporttid m.v.
Priserne for tøjvask og snerydning reguleres med udgangspunkt i KL’s pris- og lønfremskrivning for 2014 pr. juni 2013, svarende til1,8 pct.
Beregningen for 2014 giver følgende priser:

10

Ældre- og Sundhedsudvalget
14. januar 2014

Pris i kr. 2014
2014-priser

Pris i kr. 2013
2013-priser
Praktisk bistand (pris pr.
time)

300

297

Personlig pleje,
dagtimer (pris pr. time)

400

396

502

493

33,61

34,21

130,17

132,51

Personlig pleje,
ubekvemme tider (pris pr.
time)
Tøjvask (pris pr. kg.)
Snerydning (pris pr. gang)

Økonomi
Der er i 2014 afsat budget til betaling af de private leverandører af personlig pleje og praktisk
hjælp.
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