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LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Social- og Sundhedsudvalget

Protokol

Tirsdag den 19. januar 2010 kl. 15:30
afholdt Social- og Sundhedsudvalget møde i Mødelokale F 6.sal/T 12.
Medlemmerne var til stede
Endvidere deltog:
Socialdirektør Lene Hald
Vicedirektør René Rasmussen
Afdelingsleder Jakob Sylvest Nielsen
Afdelingsleder Erling Lauersen
Afdelingsleder Charlotte Olsen
Ledende sygeplejerske Susanne Hansen
Teamleder Lisbet van de Louw deltog under punkt 3
Sundhedskoordinator Andreas S Madsen
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1.
Udvalgets konstituering (valg af formand og næstformand)
.

Indstilling
Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at der foretages valg af formand og valg
af næstformand.
Sagsfremstilling
Som følge af kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 1. december 2009
består udvalget af følgende medlemmer:
Gitte Kjær-Westermann
Anne Körner
Jørn Moos
Sofia Osmani
Curt Købsted
Bodil Kornbek
Hans Henrik Madsen.
I henhold til § 22 i lov om kommunernes styrelse vælger udvalget en formand, som
har til opgave at forberede, indkalde og lede udvalgets møder.
På baggrund af det politiske forudsætningsgrundlag vælges endvidere en
næstformand, som i formandens midlertidige fravær varetager dennes opgaver.
Valgene af formand og valg af næstformand sker hver som flertalsvalg efter lovens
§ 24.
Valget af formand ledes af det udvalgsmedlem, der længst har været medlem af
kommunalbestyrelsen, eller, såfremt flere har været medlem lige længe, af det
ældste medlem af disse. Når valg af formand er foretaget, leder formanden valget af
næstformand.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Social og sundhedsudvalget.

Social og Sundhedsudvalget d. 19. januar 2010
Jørn Moos (C) valgt som formand.
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Bodil Kornbek (A) valgt som næstformand.

Hans Henrik Madsen (F) var fraværende.
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2.
Godkendelse af udvalgets forretningsorden
.

Indstilling
Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at forretningsordenen godkendes.
Sagsfremstilling
I forbindelse med det gennemførte arbejde i 1. halvår 2009 i § 17, stk. 4 –
udvalgsregi blev der opnået enighed om:
 rammerne for styrelsesvedtægten fra 1. januar 2010 (som endelig godkendt på
kommunalbestyrelsesmøde den 17. december 2009)
 justeret forretningsorden for kommunalbestyrelsen (godkendt af
kommunalbestyrelsen 25. maj 2009)
 standardforretningsorden for økonomiudvalg og stående udvalg/fagudvalg
(godkendt af kommunalbestyrelsen 31. august 2009)
 nærmere at drøfte forudsætningerne for og fastsætte en større grad af
delegation på det tekniske område.
På baggrund af den godkendte standardforretningsorden for et udvalg er udarbejdet
forretningsorden for udvalget, som er udsendt til medlemmerne.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Social og sundhedsudvalget.

Social og Sundhedsudvalget d. 19. januar 2010
Godkendt.
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3.
120 plejeboliger, ansøgning om anlægsbevilling
.

Indstilling
Social- og Sundhedsforvaltningen anbefaler Økonomiudvalget at give en
anlægsbevilling i 2010 på 9.890.000 kr. til udgifter til de to byggeprojekter på
henholdsvis Områdecenter Bredebo (5.810.000 kr.) og Områdecenter Solgården
(4.080.000 kr.) finansieret af de i Budget 2010 afsatte midler.
Sagsfremstilling
I forbindelse med budget 2008 og overslagsårene blev det besluttet at etablere 120 nye
plejeboliger til erstatning for 120 utidssvarende plejeboliger.
Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. april 2008, at dette projekt skulle omfatte
områdecentrene Bredebo og Solgården.
I august 2008 blev Lyngby Almennyttige Boligselskab (LAB) godkendt af såvel
Socialudvalget som Økonomiudvalget som driftherre på projektet med 120
plejeboliger.
Efter en forudgående konkurrence godkendte Kommunalbestyrelsen i marts 2009
LAB til bygherre på projekterne.
Der har herefter været nedsat en styregruppe med repræsentation fra boligselskabet,
forvaltningen, områdecentrene og ældrerådet samt flere arbejdsgrupper med deltagelse
af større personalegrupper. Der er udarbejdet et projektforslag incl. tidsplan, som blev
forelagt og godkendt af Socialudvalget i august 2009.
Der er nu behov for en anlægsbevilling på en del af budgettet til disse byggesager med
henholdsvis 5.810.000 kr. til byggeriet på Områdecenter Bredebo og 4.080.000 kr. til
byggeriet på Områdecenter Solgården. Der er oprindeligt givet en samlet bevilling
54,5 mio. kr. til projektet med 120 plejeboliger - dette beløb opdeles i henhold til
vedlagte økonomibilag over årene 2010-2012.
Økonomiske konsekvenser
Der meddeles anlægsbevilling på i alt 9.890.000 kr. der finansieres af det afsatte
rådighedsbeløb på 27.831.000 kr. i budget 2010. Den resterende bevilling vil blive
søgt frigivet på et senere tidspunkt efter selve licitationen og sammen med skema B i
støttesagen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen efter anbefaling fra
Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Social og Sundhedsudvalget d. 19. januar 2010
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Anbefales.

Åbent punkt Social- og Sundhedsudvalget den 19-01-2010, s.8

4.
Forøgelse af den kommunale medfinansiering af Frivilligcentret for
muliggørelse af en permanent finansiering af centret via satspuljen
.

Indstilling
Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender
at øge det kontante tilskud til Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk med 117.000 kr fra
113.000 kr. til 230.000 kr.
Sagsfremstilling
På linie med de øvrige ca. 50 frivilligcentre i landet har Frivilligcenter
Lyngby-Taarbæk mulighed for at ansøge om at komme i betragtning til at indgå i
Indenrigs- og Sundhedsministeriets finansieringsordning for ikke-kommunale
frivilligcentre. Der er tale om en permanent finansieringsmodel, hvor ministeriet
tilbyder at finansiere halvdelen af frivilligcentrets budget, forudsat at kommunen
medfinansierer centret med minimum 350.000 kr. For at komme i betragtning til den
permanente ordning, skal Frivilligcentret kunne dokumentere, at foreningen vil
modtage en kommunal medfinansiering på minimum 350.000 kr. Hertil må
medregnes huslejeudgifter.
Lyngby-Taarbæk Kommunes nuværende medfinansiering af Frivilligcenter
Lyngby-Taarbæk ser således ud:
Huslejeudgifter:
Kontant tilskud:

120.000 kr.
113.000 kr.

I alt

233.000 kr

Lyngby-Taarbæk Kommunes fremtidige medfinansiering af Frivilligcenter
Lyngby-Taarbæk foreslås ændret til:
Huslejeudgifter:
Kontant tilskud:

120.000 kr.
230.000 kr. = (113.000 kr. + 117.000 kr.)

I alt

350.000 kr

Begrundelsen for forvaltningens indstilling er, at Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk
spiller en vigtig rolle i forhold til at inspirere til og igangsætte frivilligt socialt arbejde
over for kommunens borgere. Tillige vil det være af stor betydning for Frivlligcentret
at være omfattet af en permanent finansiering, da det vil muliggøre mere langsigtet
planlægning og handling.
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Økonomiske konsekvenser
Den foreslåede forøgelse af det kontante tilskud til Frivilligcentret udgør 117.000 kr.
Det foreslås, at udgiften finansieres af frivillighedspuljen, der beløber sig på ca. 1 mio
kr. i 2010.
Beslutningskompetence
Det er Kommunalbestyrelsen, som i henhold til § 18 i Lov om Social Service har
forpligtigelsen til at fastsætte et beløb til frivilligt socialt arbejde, herunder at fastsætte
rammer for samarbejdet med de frivillige sociale organisationer. I Lyngby-Taarbæk
Kommune er kompetencen til at disponere over frivillighedspuljen dog placeret hos
Social- og Sundhedsudvalget.

Social og Sundhedsudvalget d. 19. januar 2010
Godkendt.
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5.
Etablering af borgerrettet rygestoptilbud
.

Indstilling
Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at Social og Sundhedsudvalget godkender
etablering af rygestoptilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Sagsfremstilling
Rygning er den livsstilsfaktor, der har den største negative indflydelse på
sundhedstilstanden, ligesom rygning er årsagen til flest dødsfald blandt danskerne.
Rygning medvirker således til udviklingen af alle typer af folkesygdomme og
kroniske sygdomme som fx kræft, kroniske lungesygdomme og diabetes.
Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden viser, at 16 % af borgerne i
Lyngby-Taarbæk Kommune ryger dagligt, mens 9 % af borgerne dagligt udsætte for
passiv rygning.
Lyngby-Taarbæk Kommune har i dag ikke et borgerrettet rygestoptilbud, men der
vurderes at være behov for et. Det foreslås derfor, at der snarest etableres et
rygestoptilbud, der vil kunne gå i drift fra den 1. marts 2010. Rygestopkurserne
gennemføres af en medarbejder fra Sundhedscentret.
Økonomiske konsekvenser
Der etableres et tilbud, der skønnes at dække ca. 80 personer, hvilket vurderes at
kunne finansieres for 25-50.000 kr., som findes indenfor rammerne af budget for
sundhedsfremme og forebyggelse.

Beslutningskompetence
Social og Sundhedsudvalget godkender etablering af rygestoptilbud.

Social og Sundhedsudvalget d. 19. januar 2010
Godkendt.
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6.
Medlemmer til Integrationsrådet i Lyngby-Taarbæk
.

Indstilling
Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår at Social- og Sundhedsudvalget godkender
den proces, som er fremlagt i notatet: Proces i forbindelse med indstilling af etniske
repræsentanter til Integrationsrådet 2010 til 2013.
Sagsfremstilling
Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 1999 haft et Integrationsråd efter
Integrationslovens §42. Medlemmerne udpeges for en periode på 4 år, som følger
kommunalbestyrelsens valgperiode. Perioden for det nuværende Integrationsråd
udløber den 31. december 2009. Der skal derfor nedsættes et nyt Integrationsråd for
perioden 1. januar 2010 til 31. december 2013.
Rådet har i den forløbne valgperiode bestået af 20 medlemmer, heraf er 8 medlemmer
med anden etnisk baggrund end dansk.
Forvaltningen har udarbejdet notat: ’Proces i forbindelse med indstilling af etniske
repræsentanter til Integrationsrådet 2010-2013´, som er udsendt til medlemmerne.
Notatet indeholder forslag til proces for indstilling af medlemmer til Integrationsrådet.
Forslaget bygger på de nuværende erfaringer med sammensætning af Integrationsråd
og indeholder følgende elementer:






Foreningerne og organisationerne indstiller hver deres repræsentant til
Integrationsrådet.
De 8 medlemmer med anden etniske baggrund end dansk bliver indstillet i
samarbejde med rådets nuværende medlemmer med anden etnisk baggrund end
dansk samt lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller tilsvarende personer
i kommunen jf. integrationslovens § 42 stk. 4.
Indstilling af disse 8 medlemmer sker på et møde i februar 2010, hvor relevante
personer og foreninger bliver inviteret til at deltage.
Kommunalbestyrelsen vil på møde i marts 2010 endeligt udpege medlemmerne
til Integrationsrådet for perioden 2010 til 2013.

Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmerne til Integrationsrådet jf.
Integrationslovens § 42, stk.3. Den hidtidige praksis har været, at fagudvalget tager
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stilling til processen for indstilling af repræsentanter.

Social- og Sundhedsudvalget d. 19. januar 2010
Godkendt.
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7.
Til orientering for udvalgets medlemmer
.

Indstilling
Social og Sundhedsforvaltningen foreslår at sagen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
1.1 Fælleskommunalt samarbejde om Velfærdsteknologier på ældre- og
handicapområdet
1.2 Status brugerstyret personlig assistance (BPA), Servicelovens §§ 95 og 96
1.3 Implementering af forløbsprogram for kronisk sygdom 2010
1.4 Leverandørskift på specialrådgivningsområdet.
Økonomiske konsekvenser
Fremgår af notat til orienteringssag.
Beslutningskompetence
Social og sundhedsudvalget.
Social og Sundhedsudvalget d. 19. januar 2010
Til efterretning.
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8.
LUKKET SAG Boliger til unge udviklingshæmmede
.

