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Social- og Sundhedsudvalget
eDoc nr.:

21-18724A.
Ansvarlig enhed:

Ledelsessekretariatet.
Oprettelseshjemmel:

Lov om kommunernes styrelse § 17.
Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune § 6 og § 14.
Sammensætning og antal medlemmer:

Udvalget består af 7 medlemmer valgt af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Opgaver:

Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner for følgende
nævnte områder og kan lade udarbejde regler for sagsbehandlingen.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for
følgende områder:
•
Forebyggelse
•
Sundhedscentre
•
Tandpleje og omsorgstandpleje
•
Sundhedsplejen
•
Genoptræning/rehabilitering
•
Finansiering af sundhedsudgifter (sygesikringsydelser og sygehusbetaling)
•
Behandling af alkohol- og stofmisbrug
•
Institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område
•
Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
•
Samarbejde med private leverandører
•
Voksne/ældre borgere med behov for praktisk hjælp, omsorg og aktiviteter
•
Støtte til frivilligt socialt arbejde § 79
•
Pleje og sygepleje
•
Visitation af pleje, omsorg og sygepleje samt tilsyn
•
Demens daghjem og rådgivning til borgere med demens og deres pårørende
•
Forebyggende besøg
•
Aktivitetscentre
•
Plejecentre og ældreboliger
•
Akutstuer og midlertidige pladser som aflastningspladser og rehabiliteringspladser
•
Produktion og levering af mad samt drift af cafeer
•
Centralvaskeriet
•
Bevilling af hjælpemidler til børn og voksne, hjælpemiddeldepot
•
Ansættelse og uddannelse af SOSU-Elever og andre erhvervsuddannelser samt uddannelse
af sygeplejestuderende
•
Borgere med handicap med behov for hjælp, omsorg og aktiviteter
•
Borgere med psykiske lidelser der har behov for hjælp, omsorg og aktiviteter
•
Beskyttet beskæftigelse
•
Boliger rettet mod borgere indenfor socialpsykiatrien og Bo og naboskaber
•
Visitation/tilsyn for psykiatri- og handicapområdet
•
Aktivitetshuse
•
Støtte til frivilligt socialt arbejde § 18
•
Tilbud til borgere med autisme
•
Synscentralen
•
Forsorgshjem og krisecentre
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•

Udsatte borgere

Udvalget lader udarbejde forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om
•
•

Udbygnings- og sektorplaner mv. for de overstående omtalte og eventuelle andre fagområder
i samarbejde med Økonomiudvalget
Samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.

Vederlæggelse:

Hjemmel:

Ja.

Styrelsesloven § 16.
Styrelsesvedtægten § 18.

Medlemmer:

Suppleanter:

Mette Høgh Christiansen – formand (A)
Heino Hahn – næstformand (D)
Tine Bagger Hansen (A)
Gitte Corell (F)
Eva Sommer-Madsen (V)
Tom Michael Larsen (A)
Søren Hansen (O)
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