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1 (Åben) Introduktion til Socialudvalget - Besøg på Mariested
Sags ID: EMN-2013-01640

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Sagsfremstilling

Introduktion til Socialudvalget – Besøg på Mariested, Sæby.

Kl. 15.00 – ca. 16.00 rundvisning på Mariested samt møde med leder, TR og AMR.

Indstilling
-

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Besøget blev gennemført med god rundvisning og introduktion til dagligdagen for 

beboere og medarbejdere på Mariested.

Bilag
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2 (Åben) Forslag til fornyet opdeling af pleje- og ældreboligtyper
Sags ID: EMN-2011-00842

Sagsbehandler: Mette Brandt Pedersen

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Sagsresumé

Frederikshavn Kommune forsøger løbende at sikre, at kommunens pleje- og ældreboliger 

kan imødekomme borgernes boligbehov, som forandrer sig i takt med den demografiske 

og samfundsmæssige udvikling. Udviklingen har medført, at der ikke længere er 

efterspørgsel på nogle af de boligtyper kommunen har på pleje- og ældreboligområdet. I 

lyset af denne udvikling ses der dog en tendens til et øget behov for flere rehabiliterende 

og midlertidige indsatser på pleje- og ældreområdet. Det foreslås i den forbindelse, at

nogle af kommunens pleje- og ældreboliger – hvoraf en del er ledige – ændrer status, så 

de kan anvendes til disse formål. Det foreslås samtidigt, at der igangsættes en analyse-

og udviklingsproces, der kan understøtte en anden anvendelse af boligerne. 

Nuværende opdeling mellem pleje- og ældreboligtyper

Pleje- og ældreboligområdet er under kontinuerlig forandring. Frederikshavn Kommune 

oplever således en faldende efterspørgsel særligt efter ældreboliger og plejeboliger uden 

fast normering, selvom der er et stigende antal ældre borgere i kommunen. Denne 

udvikling tilskrives bl.a. en tendens, hvor de fleste borgere ønsker at blive boende længst 

muligt i deres egen bolig. Det er en naturlig udvikling bl.a. i lyset af flere hjælpemidler og 

velfærdsteknologi, som gør det muligt for rigtig mange borgere at klare sig selv. 

Derudover bliver der i dag også opført en del nyere, større og billigere ældreegnede 

boliger både i privat og alment boligregi. I den forbindelse er kommunernes 

anvisningsforpligtigelse til især ældreboliger på mange måder blevet ”overhalet af 

virkeligheden”, da borgere har forholdsvis let adgang til ældre- og handicapegnede 

boliger, uden at de er visiteret til en bolig.

Kommunen oplever heller ikke en forøget efterspørgsel på plejeboliger, som ikke kan 

imødekommes inden for lovgivningens rammer (tilbud inden for 2 mdr.). Derimod opleves 

der store udsving i efterspørgslen på kommunens rehabiliterende og midlertidige 

indsatser på plejeboligområdet.

"Plejeboliger uden fast normering" - boligtypen foreslås "udfaset", idet der ikke vurderes 

at være så stort et behov for boligtypen længere. Boligtypen blev i forbindelse med 

kommunalreformen indført med henblik på at harmonisere boligudbuddet i de tre tidligere 

kommuner: Sæby, Frederikshavn og Skagen. Harmoniseringen havde blandt andet til 

formål at sikre, at kommunen ved behov kan lave fast plejenormering i de 

ældreboligbebyggelser, der er bygget i tæt sammenhæng med kommunens plejecentre -

og derved kan leve op til plejeboliggarantien i lovgivningen. 
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I plejeboligkategorien har borgerne mulighed for større social tryghed end i almindelige 

ældreboliger, idet boligerne har en placering i umiddelbar forbindelse eller tæt ved 

aktivitetscentre og plejecentre med fast normering. 

Kommunen råder på nuværende tidspunkt over 226 plejeboliger uden fast personale (se 

bilag 1).

Fremadrettet opdeling mellem pleje- og ældreboligtyper

Udviklingen i Frederikshavn Kommune er på nuværende tidspunkt ikke gået i retning af 

større behov for flere plejeboliger, idet borgere ønsker at blive boende længst muligt i 

deres egen bolig. Den udvikling gælder i særdeleshed også i forhold til behovet for 

ældreboliger. Frederikshavn Kommune har således igennem de seneste år haft et meget 

stort antal ledige ældreboliger (med frit valg), som der ikke er efterspørgsel på. Når 

kommunen nu foreslår at udfase pågældende plejeboligkategori, sker det således ikke 

udelukkende med henblik på at øge udbuddet af ældreboliger med frit valg - da det 

udbud også vurderes at være for stort. 

Der foreslås, at der ændres status for 143 boliger i kategorien ”plejeboliger uden fast 

personale”, som fremadrettet kan anvendes til almene ældreboliger indtil evt. anden 

anvendelse og/eller nedlæggelse af boligerne er vurderet nærmere (se bilag 2). Det 

foreslås, at resterende 83 boliger i plejeboligkategorien ændrer status til ”tryghedsboliger” 

indtil behovet for anvendelse som evt. akut eller rehabiliteringsboliger er analyseret 

nærmere. Imens det fremadrettede behov for fx rehabiliteringsboliger vurderes nærmere 

foreslås det, at tryghedsboligerne opretholder visitationskriterier gældende for 

plejeboliger uden fast normering, så der bibeholdes mulighed for at etablere pleje og 

rehabiliteringstilbud med fast normering de pågældende steder, som alle er placeret i 

umiddelbar sammenhæng med kommunens hjemmesygepleje eller plejetilbud med fast 

normering (se bilag 2).   

Sagen sendes til høring i Ældrerådet.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller:

 At 143 plejeboliger uden fast personale ændrer status til ældreboliger

 At 83 plejeboliger uden fast personale ændrer status til tryghedsboliger

 At der iværksættes en nærmere analyseproces, som vurderer det fremadrettede 

boligbehov samt boligtypestatus

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 29-08-2016

Ældrerådets høringssvar:
 Ældrerådet har ingen bemærkning til at betegnelsen/status for ”Plejeboligerne 

uden fast personale” ændres til ”Ældreboliger”, men Ældrerådet ønsker en 

nærmere begrundelse for, at man ønsker at indføre en ny boligtype med 

betegnelsen/status ”Tryghedsbolig”, herunder hvad formålet er, og om det har 

økonomiske konsekvenser for beboerne.
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 Ældrerådet anbefaler, at man igangsætter en analyseproces vedr. det 

fremadrettede boligbehov, og henviser til tidligere indhentede input fra 

borgermødet ”Bolig og livskvalitet i det gode seniorliv” fra 2012.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Bilag 1 - Nuværende oversigt pleje- og ældreboliger (1391946 - EMN-
2011-00842)

 Bilag 2 - Fremadrettet oversigt pleje- og ældreboliger (1391959 -
EMN-2011-00842)
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3 (Åben) Foranalyse om mulig konkurrenceudsættelse af plejecentre 
Sags ID: EMN-2016-00330

Sagsbehandler: Birgitte Kvist

Ansvarligt center: Kontrakt og Tilsynsenheden

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
På mødet i den politiske følgegruppe vedr. budgetbemærkningen om 

konkurrenceudsættelse og brug af fremmed aktør den 10. september 2015 blev det aftalt, 

at direktionen sætter et analysearbejde i gang vedrørende følgende opgaver: 

 Facility Management-delen af Ejendomscenteret 

 Plejehjem, både udbud af plejehjemsdrift og etablering af friplejehjem 

 Muligheder på arbejdsmarkedsområdet; her er der ikke sat specifikke opgaver 

på, men der arbejdes med en generel undersøgelse af muligheder og potentialer 

 Tandpleje

 Træningscenter Phønix 

 Køkkenet, Ankermedet (Madservice)

Analyserne beskriver lovgrundlag, muligheder, fordele og ulemper ved 

konkurrenceudsættelse og/eller inddragelse af fremmed aktør i opgaverne. 

Der er ikke hermed truffet beslutninger om konkurrenceudsættelse af eller inddragelse af 

fremmed aktør i disse opgaver. 

Budgetparterne ønsker at afklare på hvilke øvrige områder, det vil være fordelagtigt at 

konkurrenceudsætte kommunale opgaver, og hvor det vil være fordelagtigt at øge 

inddragelsen af fremmede aktører. Konkurrenceudsættelse skal i givet fald også 

indeholde retten til afgivelse af kommunalt bud.

Konkurrenceudsættelse og inddragelse af fremmede aktører kan kun ske ved endelig 

politisk beslutning.

Der er nedsat en politisk følgegruppe bestående af formanden for SOU, SUU, ØKU, 

AMU, TU og en repræsentant for hver af de øvrige budgetparter.

 Den politiske følgegruppe behandlede foranalysen vedr. plejecentre i 

Frederikshavn Kommune d. 24. maj. Foranalysen er vedhæftet som bilag. 

Sagen sendes til høring i Ældrerådet.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller at Socialudvalget beslutter om:
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 Processen omkring konkurrenceudsættelse eller inddragelse af fremmed aktør 

skal fortsættes, og der dermed skal igangsættes en nærmere analyse og 

afklaring af model.

 Alle plejecentre i hele kommunen
 Et eller flere plejecentre
 Etablering af friplejehjem

 Plejecentrene skal fortsætte driften som i dag, og processen omkring 

konkurrenceudsættelse af området stopper her.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 29-08-2016

Ældrerådets høringssvar:

Ældrerådet anbefaler at processen omkring konkurrenceudsættelse eller inddragelse af 

fremmed aktør fortsætter i forhold til ét eller 2 plejecentre i Frederikshavn Kommune. 

Ordningen skal ikke være med besparelse for øjet, men med henblik på at forbedre 

vilkårene og valgmulighederne for den ældre. 

Beslutninger:
Socialudvalget besluttede, at ingen af de eksisterende plejehjem skal 

konkurrenceudsættes, men ser gerne nærmere på mulighederne for at etablere et 

friplejehjem i Frederikshavn Kommune evt. ved besøg på et friplejehjem i anden 

kommune.

Bilag

 Rapport om mulig konkurrenceudsættelse PLEJECENTRE maj 2016 
(1312059 - EMN-2016-00330)

 Udtalelse - Foranalyse af mulig konkurrenceudsættelse af 
plejecentrene (1325873 - EMN-2016-00330)
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4 (Åben) Tilbagebetaling af opkrævet egenbetaling forbundet med 
ledsagelse
Sags ID: EMN-2014-00989

Sagsbehandler: Nikolaj Kramer Nørregård

Ansvarligt center: Handicap og Psykiatri

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Resume

Social- og Indenrigsministeriet har truffet afgørelse om, at det ikke er lovligt for kommuner 

og regioner at opkræve egenbetaling hos borgere i botilbud for udgifter til ledsagelse i 

forbindelse med ferie og udflugter. Derfor skal de uretmæssigt opkrævede beløb nu 

betales tilbage. De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har i regi af Den 

Administrative Styregruppe DAS koordineret tilbagebetalingen, så den kan foregå på en 

ensartet måde i de nordjyske botilbud. 

Baggrund

Kommuner og regioner har tidligere haft en praksis med at opkræve borgere for 

egenbetaling i forbindelse med udgifter til ledsagelse ved ferie. Der er forskel på, hvor 

udbredt praksissen har været i de forskellige kommuner og regioner, samt hvilke udgifter

der har været opkrævet egenbetaling for. De fleste har opkrævet for medarbejdernes 

billetter, kost, ophold og lignende og enkelte har opkrævet borgerne for løn til 

medarbejderne. Den 2. oktober 2014 udtalte statsforvaltningen, at denne praksis var 

ulovlig, og KL har siden rejst sagen i Social- og Indenrigsministeriet, der nu endeligt har 

slået fast, at kommuner og regioner ikke har hjemmel til at opkræve borgerne for 

egenbetaling i forbindelse med ledsagelse ved ferie og udflugter. 

I Frederikshavn Kommune blev sagen i første omgang behandlet af Socialudvalget i april 

og maj 2014, hvilket på det tidspunkt førte til en ændring af praksis for opkrævning af 

egenbetaling med virkning fra primo 2014. Denne ændring er i overensstemmelse med 

afgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet, så tilbagebetalingen omfatter i 

Frederikshavn Kommune kun beløb opkrævet frem til 1. kvartal 2014.

Erfaringerne fra de kommuner, der har været i gang med tilbagebetalingen, er, at det er 

en kompliceret opgave at tilrettelægge tilbagebetalingen. Det skyldes dels, at der ikke er 

en klar definition på, hvornår der er tale om en udflugt, og dels at der ofte ikke foreligger 

klar dokumentation for, hvilke borgere der har afholdt udgifter i forbindelse med 

ledsagelse. Udgifterne kan samtidig være ret omfattende, da det både kan gælde udgifter 

til løn, billetter, rejser, ophold, forplejning mv. til det personale, som yder støtte og 

ledsagelse.  
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Praksis har været, at det er det enkelte tilbud, der har opkrævet betaling forbundet med 

ledsagelse, og det er dermed også tilbuddene, der har handleforpligtelsen i forhold til at 

finde frem til borgerne og håndtere tilbagebetalingen. Den Administrative Styregruppe 

anbefaler, at der så vidt muligt er en fælles linje for tilbagebetaling af ledsagerudgifter i de 

nordjyske kommuner og Region Nordjylland. En fælleskommunal gruppe bestående af 

blandt andet tre jurister har undersøgt de juridiske aspekter i forbindelse med 

tilbagebetaling, og gruppens anbefalinger gennemgås i de følgende afsnit.  

Hvilke udgifter skal tilbagebetales?

Statsforvaltningen har fastslået, at kommunerne og regionerne ikke har hjemmel til at 

opkræve betaling fra beboere i botilbud for socialpædagogisk ledsagelse og støtte under 

sædvanlige ferier og udflugter. Det gælder både lønudgifter og opholds- og rejseudgifter 

for personalet, herunder billetter, rejser, ophold, kost mv. 

Det anbefales, at der tillægges en bred definition af hvilke udgifter, der skal 

tilbagebetales. Det vil sige, at det omfatter udgifter forbundet med ferieture og udflugter, 

herunder endagsture, individuelle ture, gruppeture og deciderede rejseaktiviteter, og at 

uretmæssigt opkrævede udgifter defineres som værende udgifter til løn, billetter, rejser, 

ophold, kost mv. til det ledsagende socialpædagogiske personale. Den juridiske 

anbefaling er, at alle uretmæssigt opkrævede udgifter forbundet med ledsagelse 

tilbagebetales, såfremt der er dokumentation for borgerens betaling heraf i form af skriftlig 

dokumentation fra borgeren eller i form af optegnelser om udgiftens afholdelse i 

kommunens systemer.

Hvordan finder vi de borgere, der har ret til tilbagebetaling?

Statsforvaltningen har til flere kommuner oplyst, at det er deres opfattelse, at driftsherre 

er forpligtet til af egen drift at tilbagebetale de uretmæssigt opkrævede beløb. Hvis det 

opsøgende arbejde vil være forbundet med meget betydelige administrative 

vanskeligheder, kan driftsherre afstå fra at gennemgå sagerne og udelukkende gøre brug 

af annoncering. 

Anbefalingen fra den fælleskommunale gruppe er, at det enkelte botilbud af eget initiativ 

gennemgår sit økonomiske system for at finde borgere, der har krav på tilbagebetaling, 

hvorefter botilbuddet skal tage kontakt til disse borgere, med mindre dette vurderes som 

værende for administrativt tungt. Det anbefales endvidere, at botilbuddene annoncerer i 

lokale aviser med henblik på at oplyse berørte borgere om, at de har mulighed for at gøre 

krav på tilbagebetaling, uanset om driftsherre samtidig planlægger at gennemgå 

relevante sager. 

Periode for tilbagebetaling

Den gældende forældelsesfrist er tre år. Det vurderes, at forældelsesfristen bør regnes 

fra den 2. oktober 2014, som er den dato, hvor Statsforvaltningen udtalte, at det ikke var 

lovligt, at kommuner og regioner opkrævede borgerne for udgifter forbundet med 

ledsagelse ved ferie og udflugter. 
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Den juridiske anbefaling er, at den 3 årige forældelsesfrist beregnes fra den 2. oktober 

2014. Hvis en borger har klaget over den uretmæssige opkrævning inden den 2. oktober 

2014, så regnes forældelsesfristen på tre år fra det tidspunkt, hvor borgeren klagede.

Sagen er sendt til høring i Handicaprådet.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller til godkendelse, at

 alle uretmæssigt opkrævede udgifter forbundet med ledsagelse tilbagebetales, 

såfremt der er dokumentation for borgerens betaling heraf. 

 uretmæssigt opkrævede udgifter defineres som værende udgifter til løn, 

billetter, rejser, ophold, kost mv. til det ledsagende socialpædagogiske 

personale ved ferieture og udflugter, herunder endagsture, individuelle ture, 

gruppeture og deciderede rejseaktiviteter. 

 Botilbuddene af eget initiativ gennemgår sit økonomiske system for at finde 

borgere, der har krav på tilbagebetaling, hvorefter Center for Handicap og 

Psykiatri tager kontakt til disse borgere.

 Center for Handicap og Psykiatri annoncerer i lokale aviser med henblik på at 

oplyse berørte borgere, om at de har mulighed for at gøre krav på 

tilbagebetaling

 den 3 årige forældelsesfrist beregnes fra den 2. oktober 2014 med mindre en 

borger har klaget over den uretmæssige opkrævning inden den 2. oktober 

2014. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 29-08-2016
Indstillingen følges.

Fraværende: Susanne Jensen, Jette Bruun Christensen, Aksel Jensen - i stedet mødte 
Børge Bondeven Frederiksen.

Udvalg: Ældrerådet Dato: 29-08-2016
Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag



Socialudvalget - 12-09-2016 15:00 Side 12 af 15

5 (Åben) Orientering om evaluering af forsøg med inddragelse af private 
leverandører i rehabiliering SEL § 83a
Sags ID: EMN-2016-01407

Sagsbehandler: Kira Rødkær

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Socialudvalget besluttede den 2. september 2015 at etablere et forsøg med udrulning af 

”Længst Muligt I Eget Liv” til de private leverandører på fritvalgsområdet fra den 1. 

oktober 2015. Forsøgsperioden omfattede en 2 årig periode.

De private leverandører skulle inddrages i at udføre § 83a rehabiliteringsforløb på lige fod 

med den kommunale leverandør, der har arbejdet med rehabiliteringsforløbene i flere år 

gennem LMIEL (længst muligt i eget liv). På samme møde besluttede Socialudvalget, at 

der efter 1 år skulle laves en evaluering for at se på, om der er områder, hvor der er 

behov for at justere på ordningen, gennemføre ændringer, eller der skal iværksættes nye 

tiltag på området i den sidste del af forsøgsperioden.

Center for Social- og Sundhedsmyndighed har i forberedelsen af denne evaluering 

inddraget LMIEL ved Center for Sundhed og Pleje. Evalueringen gennemføres henover 

efteråret og forelægges herefter for Socialudvalget.

Evalueringen laves via interview med relevante personer fra den kommunale leverandør, 

de private leverandører, Længst Muligt I Eget Liv og Visitationen, der alle har mulighed 

for at komme med deres bud på, hvor der er brug for ændringer.

Sagen sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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6 (Åben) Anmodning fra byrådsmedlem Lars Oldager - Samling af 
handicapområdet
Sags ID: EMN-2016-01841

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU, SOU

Sagsfremstilling
Byrådsmedlem Lars Oldager stiller forslag om, at samle handicapområdet ”fra vugge til 

grav” i en afdeling. 

Ved denne sammenlægning må det forventes, at der kan opnås besparelse i tid for 

sagsbehandlere fra både handicapområdet 0-18 år og voksenhandicapområdet. 

Sammenlægningen vil også betyde, at borgere med et handicap og deres pårørende får 

en mere stabil kommunal brugerflade. 

Lars Oldager anmoder om, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter forslaget, og beslutter 

om der skal arbejdes videre med ideen. 

Indstilling til mødet den 12. september 2016

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til drøftelse.

Indstilling
Drøftes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 25-08-2016
Drøftet.
Udvalget ønsker en beregning af, om der kan opnås synergier ved at sammenlægge 
børn og voksenhandicapområdet, herunder hvilke konsekvenser det vil have at 
sammenlægge området.

V ønsker ikke at følge beslutningen.  V ønsker at videresende sagen til 
budgetforhandlingerne.

Fraværende: Mette Hardam

Beslutninger:
Drøftes i forbindelse med de pågående budgetforhandlinger vedr. budget 2017

Bilag
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7 (Lukket) Formanden orienterer

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Indbydelse til temadag vedr. Socialøkonomiske virksomheder 2016 den 24. oktober sendt 

rundt. Kalenderindkaldelse udsendes snarest til Socialudvalget. Tilmelding til Bente Kiel 

inden den 10. oktober.
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