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En hilsen fra Social- og Sundhedsudvalget

Udvalgene – de styrelsesretlige regler

Møder
• Udvalgene udøver deres virksomhed i møder
•Møder er karakteristeret ved, at der er adgang for
deltagerne til mundtligt at drøfte sagerne og
udveksle synspunkter, mulighed for at deltagerne
lader sig påvirke og lader sig overbevise af andres
argumenter og ændre opfattelse
• Mødeplan vedtages årligt og er bindende
• Møderne er lukkede, og kan ikke åbnes for
offentligheden

Møder fortsat
• Mødeplanen kan fraviges
• Hvis enighed i udvalget, eller
• Flertallet skønner det er nødvendigt, eller
• Formanden, hvis der er tungtvejende grunde hertil
• Corona-regler : formanden kan fravige mødeplan, hvis det er
nødvendigt eller påkrævet for at forebygge eller inddæmme
smitte

Formalia omkring møderne
• Beslutningsdygtighed – når mindst halvdelen af
medlemmerne er til stede
• Der skal være udsendt udkast til en dagsorden
• Dagsordenen bliver godkendt
• Afstemningsrækkefølge
• Beslutninger
• Træffes ved stemmeflertal
• Medmindre krav om enighed
• Indstillinger til byrådet, hvor udvalgets afstemning viser stemmelighed

• Beslutningsprotokol

Udvalgsformandens rolle
• Forberede og lede møderne
• Udsende udkast til dagsorden i så god tid, at medlemmerne har rimelig tid til
at sætte sig ind i sagerne/gøre sin holdning klar
• Lede forhandlingerne i mødet
• Formulere afstemningstemaet
• Konkludere beslutningen og sikre, at den bliver protokolleret

• Men
• Ikke bestemme, hvad forvaltningen skal indstille i sagen
• Eller forhindre, at en sag forberedt i forvaltningen kommer på dagsordenen

• Formandsbeslutninger
• Sager af hastende karakter
• Sager, der ikke giver anledning til tvivl

Udvalgsmedlemmers rettigheder
•
•
•
•

Dagsorden udsendt i rimelig tid inden mødet
Taleret mindst en gang til dagsordenen
Taleret mindst en gang til de enkelte punkter på dagsordenen
Ret til at fremsætte
ændringsforslag/underændringsforslag/modforslag
• Mindretalsbegrundelse
• Standsningsret
• Sagsindsigt

Udvalgsmedlemmernes rettigheder - fortsat
• Men et udvalgsmedlem kan ikke
•
•
•
•
•

kræve flere oplysninger i en sag
forlange indkaldelse til ekstraordinært udvalgsmøde
forlange stedfortræder indkaldt i udvalg
forlange genoptagelse af en sag, medmindre nye fakta i sagen
forlange en sag optaget på dagsordenen

Udvalgsmedlemmers rettigheder - fortsat

• Standsningsret
• Endelige beslutninger, som udvalget har truffet
• Bringes til standsning ved på mødet at erklære, at sagen ønskes
indbragt for byrådet
• Kun de sager, som ikke i forvejen skal videre til byrådet
• Herefter kun byrådet, der kan træffe beslutning i sagen
• En sag, der er forelagt til orientering, kan ikke standses, fordi
der ikke træffes nogen beslutning

Udvalgsmedlemmers rettigheder

• Sagsindsigt
• Ret til at få sagsindsigt
• I eksisterende materiale
• Også fortrolige oplysninger
• Til brug for varetagelse af sit kommunale hverv

Udvalgsmedlemmers pligter
• Mødepligt – men ikke stemmepligt
• Tavshedspligt – citere egne udtalelser, men ikke andres
• Inhabilitet – give besked, hvis der er forhold, der er egnede til at
vække tvivl om upartiskhed, især
• Særlig personlig eller økonomisk interesse (ægtefælle/børn mv)
• Deltager i ledelsen af et selskab, forening anden privat juridisk person
• Øvrige omstændigheder, der er egnede til at vække tvivl om upartiskhed

• Pligt til at reagere på ulovligheder i forvaltningen
• Pligt til at stemme imod ulovlige beslutninger
• Underskrive protokol

Hvilken rolle har direktøren ?
• Før mødet
• Ansvaret for, at dagsorden udarbejdes og udsendes af forvaltningen
• Forbereder dagsordenen med formanden
• Modtager besked om afbud fra udvalgsmedlemmerne

• Under mødet
• Bistår med fortolkning af de styrelsesretlige regler
• Fremlægger dagsordenspunkterne efter aftale med formanden

• I øvrigt
• Bindeled mellem udvalg/medlemmer og forvaltning
• Formidler sagsindsigt

Styrelsesvedtægten
Udvalgets myndigheds-/ansvarsområde
§20: ”Social- og Seniorudvalget består af 7 medlemmer”

Stk. 2. Social- og Seniorudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af
kommunens opgaver på social- og seniorområdet, herunder
Opgaver beskrevet i servicelovens afsnit V vedrørende voksne og VI vedrørende
hjælpemidler mv., herunder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte
forebyggende hjemmebesøg
midlertidigt husly til husvilde
tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte
tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte
hjemmehjælp og madservice
rehabiliteringsforløb,
afløsning og aflastning til pårørende
bostøtte
genoptræning og vedligeholdelsestræning
borgerstyret personlig assistance
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Udvalgets opgaver,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fortsat

ledsagelse og kontaktpersonordninger
dækning af nødvendige merudgifter
stofmisbrugsbehandling,
aktivitets- og samværstilbud
tilbud om beskyttet beskæftigelse,
tilbud om midlertidigt eller længerevarende ophold i botilbud, kvindekrisecentre og forsorgshjem
drift af plejehjem
drift af bofællesskaber til borgere med væsentlig nedsat funktionsevne
hjælpemidler og forbrugsgoder
køb af invalidebil
boligindretning
individuel befordring
vederlag til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom samt døende
hjælp til sygeplejeartikler og lign. til døende

Udvalgets opgaver, fortsat
Opgaver beskrevet i sundhedslovens afsnit IX om kommunale sundhedsydelser, herunder
• sundhedspleje
• kommunal tandpleje, herunder børne- og ungetandpleje, omsorgstandpleje, specialtandpleje og
socialtandpleje
• sygepleje
• genoptræning efter genoptræningsplan
• vederlagsfri fysioterapi
• behandling for alkoholmisbrug
• lægesamtaler og lægelig stofmisbrugsbehandling
Øvrige opgaver, herunder
• støtte til frivilligt socialt arbejde
• rådgivning og vejledning inden for udvalgets område
• drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område,
• godkendelse af vedtægtsændringer for institutioner mv. inden for Social- og Seniorudvalgets område
• afgivelse af høringssvar
• gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver vedrørende bygninger og anlæg undtaget de indledende
faser ved udbud jf. 13, stk. 7, samt drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme inden for
udvalgets område
• vedtagelse af projektforslag, forprojekt og hovedprojekt vedrørende bygge- og anlægsopgaver inden
for Social- og Seniorudvalgets område

Udvalgets opgaver,

fortsat

Stk. 3. Social- og Seniorudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til
byrådet om
•
•
•
•
•
•

politikker og sektorplaner inden for Social- og Seniorudvalgets område,
betaling for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. inden for udvalgets område, jf. § 41
a i lov om kommunernes styrelse øvrige takster inden for Social- og Seniorudvalgets område,
regler for anvisning til ældreboliger og plejeboliger,
rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde
sundhedsaftaler, og
sundhedsberedskab.
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SAM:BO-aftalen – samarbejde
om borger- og patientforløb i
Region Syddanmark

Ældretilsynet (STPS)
Frit valg af
hjemmehjælpsleverandør og
plejehjem

Det sundhedsfaglige tilsyn (STPS)
Det kommunale tilsyn
Det socialfaglige tilsyn (Socialtilsyn Syd)

Hjemmehjælp

Fordeling af lønnormtiden

43,94%
23,39%

0,54%
0,33%

0,61%
1,50%
4,06%
1,50%

1,36%
3,35%
2,11%
0,21%
Fravær
Kvalificering af personale i fremmødetiden

14,32%

2,79%

Møder
Elevvejledning

Specialfunktioner

Pauser og beredskabstid

Anden øvrig tid

Kontakt til samarbejdspartnere og anden indirekte borgertid

Læsning af advis/MedCom

Tværfaglige møder og planlægning

Dokumentation

Håndtering af nødkald

Vejtid (transport tid)

Direkte borgertid

Retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde
• Midler er afsat i henhold til § 18 i lov om social service

• Formålet med støtten er i samarbejde med frivillige særligt at
prioritere en social indsats i forhold til svage og udsatte grupper i
samfundet
• Foreninger og organisationer, der udfører en frivillig social indsats
til gavn for borgere i kommunen, kan ansøge om tilskud
• Målgruppen er borgere under 60 år:

- sårbare børn, unge og familier
- kronisk syge, handicappede og sindslidende
- misbrugere
- flygtninge og indvandrere

Retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde
• Støtte til aktiviteter, der opfylder formålet, og som udføres af
frivillige
• Ansøgningsrunder med frist 1. november og 1. juni (indeværende
år)
• Frivillighedsrådet gennemgår ansøgningerne og kommer med
anbefalinger til udvalget,
• Udvalget beslutter den endelige fordeling af midlerne på baggrund
af anbefalingerne

• Alle foreninger og organisationer skal dokumentere, at midlerne er
anvendt til det ansøgte formål

Politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre
• Midler er afsat i henhold til § 79 i lov om social service

• Foreninger, klubber m.fl., der arrangerer tilbud til målgruppen og
udfører frivilligt arbejde, kan ansøge om tilskud
• Målgruppen er borgere over 60 år
• Der kan søges om støtte til husleje, kørsel og aktiviteter (ikke
forplejning)

Politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre
• Ansøgningsrunde med frist 1. november
• Seniorrådet gennemgår ansøgningerne og kommer med
anbefalinger til udvalget

• Udvalget beslutter den endelige fordeling af midlerne på
baggrund af anbefalingerne
• Alle foreninger, klubber m.fl. skal dokumentere, at midlerne er
anvendt til det ansøgte formål

Sekretariatsbetjening
• Mødeplanlægning og kalenderbooking
• Tilmelding til temamøder og workshops
• Planlægning af institutionsbesøg m.v.
• Evt. mødeafbud via sekretariatet, cc: direktør
• Teknisk produktion af dagsordenen og protokol
• Informationsformidling, rådgivning og koordination
• Betjening af Seniorråd og Handicapråd
• Kontakt vedr. politiske sager via direktøren

• Kontakt til forvaltningen via direktøren

