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Møde i Socialudvalget den 14. august 2012
1 Åbent

Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2012

023298-2012

Resumé
Med udgangspunkt i det registrerede forbrug pr. 30. juni 2012 samt en opfølgning på de centrale
økonomiske faktorer, skal Økonomi forelægge den Økonomiske rapportering pr. 30. juni 2012
(kvartalsrapporteringen II) til godkendelse.
Kvartalsrapporteringen forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Kvartalsrapporteringen erstatter den tidligere budgetopfølgning, som blev udarbejdet to gange
årligt med udgangspunkt i forbruget pr. 30. april og 31. august.
Den nye rapportering, skal i højere grad understøtte de eksterne krav om udarbejdelse af
halvårsregnskab m.v., sikre en bedre kobling til den generelle rapportering til fagområderne i
kommunen samt medvirke til den nødvendige synliggørelse og fokusering på serviceudgifterne.
Kvartalsrapporteringen indeholder ligesom den hidtidige budgetopfølgning eventuelle
tillægsbevillingsansøgninger

Baggrund
Formålet med kvartalsrapporteringen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger
af budgettet samt give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle
situation/udvikling.
Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget incl. givne
tillægsbevillinger og overførsler fra 2011.
Rapporteringen indeholder udover en opfølgning på driftsbudgettet tilsvarende en opfølgning på
udvalgets anlægsprogram, der er præsenteret grafisk i notatet.

Vurdering
Kvartalsrapporteringen medfører samlet set i forhold til det oprindelige budget incl. tidligere givne
tillægsbevillinger en samlet merindtægt/mindreudgift på 0,164 mio. kr.
På Socialudvalgets målområder medfører rapporteringen på driften tillægsbevillinger på ialt 1,650
mio. kr. fordelt med merudgifter på 9,8 mio. kr. vedr. overførsler, 4,5 mio. kr. i mindreudgifter vedr.
overførsler samt mindreudgifter på 2,750 mio. kr. vedr. serviceudgifter. Årsagerne hertil er
beskrevet på side 16-18 i vedlagte Økonomiske rapportering.

Indstilling
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Økonomi indstiller
Til Socialudvalget:
1. At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i kvartalsrapporteringen II oversendes til
godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger
Oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget
________________________
Bilag
Notat, kvartalsrapportering pr. 30.6.2012

Møde i Socialudvalget den 14. august 2012
2 Åbent

Årsberetning for magtanvendelse på pleje- og sundhedsområdet 2011

004575-2011

Resumé
Social & Sundhed forelægger i vedlagte notat beretning om magtanvendelse og andre indgreb i
selvbestemmelsesretten for voksne på pleje- og sundhedsområdet vedrørende 2011. I notatet
forelægges eksempler på sager i perioden 1. januar - 31. december 2011, hvor det har været
nødvendigt at anvende magtanvendelsesreglerne eller gribe ind i selvbestemmelsesretten.

Baggrund
Reglerne for kommunernes omsorgspligt, magtanvendelse og andre indgreb i
selvbestemmelsesretten for voksne med varig nedsat psykisk funktionsevne er fastlagt i Lov om
Social Service §§ 124 - 129.
Antallet af indberetninger er igen faldet i forhold til tidligere år og er på et lavt niveau set i forhold til
det antal brugere og de meget vanskelige problemstillinger, som medarbejderne står i hos de
meget demente brugere.
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2009
2010
2011

Lov om Social
Service
§ 125

Lov om Social
Service
§ 126

Lov om Social
Service
§ 128

Antal
sager
22
1
1

Antal
sager
32
12
4

Antal
sager
3
1
1

Antal
brugere
21
1
1

Antal
brugere
15
6
4

Antal
brugere
2
1
1

Yderligere er der i 2011 udleveret 33 pejle- og alarmsystemer (GPS), hvor brugeren har givet
samtykke eller har været passiv overfor foranstaltningen. 9 er udleveret til hjemmeboende
brugere og 24 er udleveret til beboere i plejeboliger. I 2010 blev der udleveret 24 pejle- og
alarmsystemer (GPS).

Vurdering
Årsberetningen for magtanvendelse på pleje- og sundhedsområdet i 2011 afspejler, at der igen i
2011 har været en nedgang i antallet af indberetninger i forhold til § 126 om fastholdelse. Dette
skyldes, at der har været afholdt kurser for medarbejdere og ledere om hvordan man forebygger
og håndterer problematisk adfærd. Yderligere har der i plejeboligerne været et projekt om 'At
arbejde livgivende og aktiverende', som har fokus på at skabe mere liv og glæde i dagligdagen
samt at støtte den enkelte beboers identitet og selvfølelse. Medarbejderne tager nu i højere grad
udgangspunkt i beboerens ressourcer og interesser, hvilket giver mulighed for at skabe de rette
rammer og inddrage beboerne mere i aktiviteter i plejeboligerne. Dette betyder, at der opstår færre
konflikter, og dermed er der behov for mindre magtanvendelse, hvilket fører til færre
indberetninger.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Socialudvalget:
1. At beretningen om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på plejeog sundhedsområdet i perioden 1.1. – 31.12.2011 tages til efterretning.
2. At beretning og orientering forelægges Seniorrådet til orientering og evt. bemærkning.
3. At beretning og orientering forelægges Handicaprådet til orientering og evt. bemærkning.

Beslutninger
Pkt. 1: Tages til efteretning.
Pkt. 2-3: Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:
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________________________
Bilag
Beskyttet bilag

Møde i Socialudvalget den 14. august 2012
3 Åbent

Venteliste til pleje- og ældreboliger

000315-2012

Resumé
Social & Sundhed forelægger venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 20.07.12.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller til Socialudvalget:
At orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger
Taget til efterretning.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:
________________________
Bilag
Venteliste til pleje- og ældreboliger

Møde i Socialudvalget den 14. august 2012
4 Åbent
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne
043463-2011
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Beslutninger
Mandag, den 10. september 2012 kl. 17.00-18.00 afholdes det andet fællesmøde med Børneog Skoleudvalget vedr. udpegning af nye indsatsområder til Sundhedspolitikken.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:
________________________

Møde i Socialudvalget den 14. august 2012
5 Lukket

Sag på dagsordenen

021882-2012

Beslutninger
Oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget
________________________

Møde i Socialudvalget den 14. august 2012
6 Lukket
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne
043463-2011
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:
________________________
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