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1. M - Meddelelser Ældreudvalget januar 2013
Sagstype: Åben
Type:
Ældreudvalget M
Sagsnr.: 12/32196

Bilag:
1 Åben Budgetdokument 2. nivau 2013 (ÆU - efterår)

283199/12

2 Åben Kørsel til omsorgstandpleje

323880/12

3 Åben Referat af Seniorrådesmøde 05.11.2012

307973/12
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2. A - Valg til Seniorråd 2013 - ÆU
Sagstype: Åben
Type:
Ældreudvalget A
Sagsnr.: 12/31704

Sagsfremstilling
I følge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal der afholdes valg til
Seniorrådet mindst hvert fjerde år. Der blev sidst holdt valg til Seniorrådet i Høje-Taastrup
Kommune den 17-11-2009. Næste gang der skal afholdes valg til Seniorrådet er i 2013.
Byrådet har ansvaret for, at der afholdes valg til Seniorrådet, og fastsætter i samarbejde med
Seniorrådet de nærmere aftaler og regler for valgets afholdelse.
I følge loven er det Byrådet, der fastsætter antallet af medlemmer i Seniorrådet. I HøjeTaastrup består Seniorrådet af ni medlemmer, hvilket fremgår af rådets vedtægter. Der kan
ikke vælges flere stedfortrædere end antallet af medlemmer.
Alle personer, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år på valgdagen, kan stemme til valget og vælges til Seniorrådet.
Valget skal foregå ved direkte valg, hvilket vil sige at medlemmerne vælges som enkeltpersoner, og ikke som repræsentanter for politiske partier, interesseorganisationer mv.
Valget kan aflyses fire uger før den planlagte valgdag, hvis valgets resultat er givet på forhånd.
Dette er tilfældet, hvis der ikke er flere kandidater end det antal pladser Seniorrådet består af.
Sidste valg i 2009, der blev afholdt samtidigt med kommunalvalg og regionsvalg, som fremmødevalg med mulighed for at brevstemme, var der en stemmeprocent på 56 % fordelt på
46,5 % fremmøde og 9,5 % brevstemmer. I 2005 og 2001 blev valget afholdt digitalt, her var
stemmeprocenterne henholdsvis 42 % og 47 %.
Det er Seniorrådets ønske, at valget i 2013 afholdes på samme måde som i 2009, altså som
fremmødevalg med mulighed for at afgive brevstemme på samme dato som kommunal- og
regionsvalget dvs. den 19-11-2013. Seniorrådets ønske er begrundet i et ønske om så høj en
valgdeltagelse som muligt.
Såfremt Ældreudvalget kan tilslutte sig, at valget afholdes som fremmødevalg, vil administrationen i samarbejde med Seniorrådet udarbejde en tids- og handleplan for tilrettelæggelse og
afvikling af valget.
Der er i budget 2013 afsat 150.100 kr. til afholdelse af valg til Seniorråd.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30 – 33.
Vejledning nr. 40: Vejledning om ældreråd.
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Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Valget vil blive annonceret i Lokalavisen Taastrup, Senior Nyt og på Seniorrådets hjemmeside.
Det er tanken, at der laves et særnummer af Senior Nyt om valget med præsentation af kandidaterne mm.
En informationsstrategi vil i øvrigt indgå i tids- og handleplanen for tilrettelæggelse og afvikling
af valget.
Høring
Sagen sendes til høring i Seniorrådet.
Vurdering
Erfaringen fra de seneste valg i Høje-Taastrup Kommune tyder på, at fremmødevalg på samme
dag som kommune- og regionsvalg med mulighed for at afgive brevstemme, er den valgform
der giver den højeste stemmeprocent. Denne erfaring svarer godt overens med erfaringer fra
resten af landet.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
1. Valg til Seniorråd afholdes som fremmødevalg den 19-11-2013.
2. Seniorrådet i samarbejde med administrationen udarbejder en endelig tids- og handleplan for afholdelse af valg til Seniorråd.
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3. I - Prissætning af personlig pleje og praktisk hjælp 2013 - ÆU
Sagstype: Åben
Type:
Ældreudvalget I
Sagsnr.: 12/31554

Sagsfremstilling
Høje-Taastrup Kommune skal i henhold til lovgivningen regulere og offentliggøre de prismæssige krav til relevante leverandører af personlig og praktisk hjælp en gang årligt. Den årlige
fastsættelse af priskrav skal ske for at sikre sammenhængen mellem prisfastsættelsen og
kommunens serviceniveau, som det bl.a. kommer til udtryk ved den årlige udarbejdelse af
kvalitetsstandarden for personlig og praktisk hjælp.
Byrådet kan undtagelsesvis foretage ændringer i priserne i løbet af budgetåret. Dette kan være
nødvendigt, hvis det konstateres, at de stillede priser til en eller flere ydelser ikke er i overensstemmelse med de faktiske omkostninger ved leverancen af den eller de pågældende ydelser.
På baggrund af Socialministeriets vejledning og vejledning fra Kommunernes Landsforening
(KL), er der foretaget en beregning af timepriser for pleje og praktisk hjælp fra januar 2013.
Af væsentlige elementer i priserne i Høje-Taastrup Kommune:

•
•
•
•

Høje-Taastrup Kommune stiller krav om, at den private leverandør selv forestår supervision af plejepersonale.
IT software stilles gratis til rådighed, hvorfor udgifter til software er taget ud af prisberegning.
Høje-Taastrup Kommune varetager introduktion af alt plejepersonale, hvorfor der ikke
betales for introduktionsomkostninger.
Genbrugshjælpemidler indgår ikke i prisberegningen

Ved regulering fremkommer der følgende priser for Høje-Taastrup Kommune, i henhold til nedenstående:
Pris i kr. 2012
2012- priser
Praktisk bistand (pris pr.
time)
Personlig pleje,
dagtimer (pris pr. time)
Personlig pleje,
ubekvemme tider (pris pr.
time)
Tøjvask (pris pr. kg.)
Snerydning (pris pr. gang)

Pris i kr. 2013
2013- priser
300
296
400
395
502

493
32,98
127,74

33,61
130,17

Priserne vedrørende praktisk bistand og personlig pleje er fastsat ud fra en kalkulation af de
gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved Høje-Taastrup Kommunes hjemmepleje i forhold
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til personlig og praktisk hjælp. Timepriserne afspejler den visiterede tid hos brugerne, og i prisen er således indregnet alle følgeudgifte til ledelse, husleje, transporttid m.v.
Priserne vedrørende tøjvask og snerydning reguleres med udgangspunkt i KLs pris- og lønfremskrivning for 2013 pr. juni 2012 i forhold til 2012.
Høje-Taastrup Kommune har pligt til at foretage en efterbetaling over for private leverandører,
såfremt det efterfølgende viser sig, at de fastsatte priskrav er lavere end leverandørvirksomhedens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp.
I forbindelse med Høje-Taastrup Kommunes aflæggelse af årsregnskab, skal der ske opfølgning
og kontrol af om priskravet har været beregnet korrekt.
Hvis det viser sig, at priserne ikke afspejler de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved
levering af personlig og praktisk hjælp, skal Byrådet ændre priserne fremadrettet, og efterbetale de private leverandører.
Ovennævnte priser vil med det nuværende antal borgere, der har valgt privat leverandør, kunne holdes indenfor det afsatte budget 2013.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Priserne offentliggøres på udbudsportalen og Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Der er i beregningen indarbejdet de af Byrådet godkendte kvalitetsstandarder og godkendelseskrav. Priserne er beregnet på baggrund af det vedtagne budget 2013, og den i budgettet
forventede produktivitet.
Indstilling
Administrationen indstiller, at følgende priser godkendes:

1.

Praktisk bistand

300 kr. pr. time

2.

Personlig pleje, dag-timer

400 kr. pr. time
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3.

Personlig pleje, ubekvemme tider

502 kr. pr. Time

4.

Tøjvask

33,61 kr. pr. kg

5.

Snerydning og præventiv saltning

130,17 kr. pr. gang
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4. LUKKET - A - Godkendelse af frit valg leverandør - ÆU LUKKET SAG
Sagstype: Lukket
Type:
Ældreudvalget A
Sagsnr.: 12/24241
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