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1. Godkendelse af dagsorden til mødet 

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 24. maj 2012.  

  

  

  

 
Indstilling  
At dagsordenen godkendes. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 24. maj 2012  
Dagsordenen godkendt. 

  

Afbud: Aksel Jensen samt suppleant, Bruno Müller, Flemming Klougard – i stedet 

mødte supplent Birgit Svendsen.  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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2. Godkendelse af referat fra forrige møde 

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af referat fra mødet den 26. april 2012. 

  

 
Indstilling  
At referatet godkendes. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 24. maj 2012  
Referat godkendt. 

  

Afbud: Aksel Jensen samt suppleant, Bruno Müller, afbud Flemming Klougard – i 

stedet mødte supplent Birgit Svendsen.  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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3. Orientering fra Tilgængelighedsudvalget 

 

Sagsfremstilling  

a)     Genoptagelse af sagen, Sæbygård Slot 

  

b)     Genoptagelse af sagen vedr. Procedure ved Kommunale arrangementer 

  

c)      Kurser 

  
d)     Genoptagelse af sagen vedr. rampe eller lift ved Kastanjegården 

  

e)       Præsentation af Tilgængelighedsudvalget til hjemmesiden 

  

f)       Nye Lokalplaner 

o SKA.B.04.04.01 - Damstedvej, Skagen 

o FRE.E.02.05.01 - Erhvervsområde til butiksformål ved 

Grundtvigsvej i Elling, 

                                    kommuneplan tillæg nr. 09.31 

  

g)       Studietur til Fuglsang Centret. 

   

h)        Eventuelt: 

o Der er etableret en lift til naturcentret på Knivholt Hovedgård. 

o I materialet, Fra konvention til kommunal handicappolitik, er 

kommunen nævnt flere 

       gange. 

o Henvendelse fra DHF Nordjylland er drøftet og sendt videre til 

Handicaprådet. 

  

  
Indstilling  
At orienteringen tages til efterretning. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 24. maj 2012  
Ad d) Rampe til Kastaniegården – på dagsorden til HR næste møde 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Afbud: Aksel Jensen samt suppleant, Bruno Müller, afbud Flemming Klougard – i 

stedet mødte supplent Birgit Svendsen.  

  

 
Bilag  

Referat til møde d. 14. maj 2012 (dok.nr.47880/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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4. Information fra handicapkonsulenten 

 

Sagsfremstilling  

v/Nynne Fabricius: 

• Information fra arbejdsgruppe 
  

  

 
Indstilling  
At orienteringen tages til efterretning. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 24. maj 2012  
-       Om Handicapmesse: Arena Nord den 13-14. oktober  

-      Om Socialstyrelsens udgivelse: Fra konvention til kommunal handicappolitik  

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

  

Afbud: Aksel Jensen samt suppleant, Bruno Müller, afbud Flemming Klougard – i 

stedet mødte supplent Birgit Svendsen.  

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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5. Een indgang og koordinerende sagsbehandler  

 

Sagsfremstilling  

Formanden fremsender forslag som omhandler en anmodning om en status på ”En 

indgang” og ”Den koordinerende sagsbehandler”. Årsagen til anmodningen skal 

findes i de seneste beretninger fra pressen omhandlende borgerne som har oplevet 

mange sagsbehandlere og kommunikationsproblemer med kommunen.    

  

Handicaprådet i Frederikshavn Kommune, ønsker også svar på, om kommunen 

finder, at det er lykkes kommunen at løfte byrden fra pårørende, familier med 

handicappede børn samt øvrige borgere via den koordinerende sagsbehandler, 

sammenhæng i indsatsen og via én indgang. 

  

Det fremgår af Handicappolitikken 2009 - 2011, at  

  

”… der oprettes et tværgående koordineringsteam på tværs af afdelinger og 

sektorer, som skal styrke sammenhæng i indsatsen og har bredt kendskab til 

området.” 

  

I statusrapporten for Handicappolitikken2009-2011 har kommunen tilbagemeldt, at 

man har etableret ”Det tværgående ungeteam” Handicaprådet fik ikke 

tilbagemeldinger på, hvorledes man ville sikre koordinerende for de øvrige 

aldersgrupper.  

  

Det fremgår endvidere af Handicappolitikken, at               

  

”..Udbygge den koordinerende sagsbehandler i socialområdet.” 

  

I statusrapporten for Handicappolitikken 2009-2011 har kommunen tilbagemeldt, at 

der er udarbejdet en manual for tværgående koordination i svære sager og denne 

er implementeret tilbage i 2009. Den koordinerende opgave er at sikre 

sammenhæng mellem arbejdsopgaverne i sagsbehandlingen.  

  

På trods af tilbagemeldingerne til statusrapporten for Handicappolitikken 2009-

2011har flere sager fundet vej til pressen som fortæller en historie om borgere som 

oplever mange sagsbehandlere og kommunikationsproblemer. Flere borgere med 

handicappede børn samt voksne handicappede oplever, at de skal bruge dage på 

at kontakte forskellige instanser i forhold til hjælp. 

Formanden forslår derfor, at Handicaprådet anmoder om en status på, hvor langt 

man er nået med oprettelsen af det tværgående koordineringsteam for alle 

aldersgrupper samt en status for den koordinerende sagsbehandler. 

  

  

  

 
Indstilling  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3917 

 Forvaltning: CHP 

 Sbh: nyfa 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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At sagen drøftes 

  

  

 
Beslutning Handicaprådet den 24. maj 2012  
Handicaprådet retter henhendelse til socialudvalget, - at statusrapport efterlyses. 

  

  

Afbud: Aksel Jensen samt suppleant, Bruno Müller, afbud Flemming Klougard – i 

stedet mødte supplent Birgit Svendsen.  
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6. Input til folkeoplysningpolitikken 

 

Sagsfremstilling  

Center for Kultur og Fritid har fået til opgave at sætte gang i en proces om 

skrivning af en folkeoplysningspolitik for kommunen. 

Center for Kultur og Fritid vil i den forbindelse vil meget gerne have 

handicapområdet med. 

Center for Kultur og Fritid opfordre Handicaprådet til at deltage med konkrete 

forslag til politikken via deres hjemmeside, hvor man kan downloade et 

afleveringsskema. 

  

Center for Kultur og fritid invitere Handicaprådet til et CATCH-UP møde d. 14. juni 

2012, hvor de første borger ideer bliver præsenteret. 

  

  

  

  

 
Indstilling  
At sagen drøftes 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 24. maj 2012  
Handicaprådet deltager i mødet v/ Jørgen Anker og Nynne 

  

Input: 

- tilgængelighed for alle 

- folkelysning til alle – Handicapkonsulenten indsender skema. 

  

  

Afbud: Aksel Jensen samt suppleant, Bruno Müller, afbud Flemming Klougard – i 

stedet mødte supplent Birgit Svendsen.  

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/48 

 Forvaltning:  

 Sbh: nyfa 

 Besl. komp:  
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7. Dag- og aftentilbud til unge handicappede  

 

Sagsfremstilling  

  

På borgermødet den 6. oktober 2011 blev der efterspurgt dagtilbud rettet specielt 

mod unge, samt tilbud som er rettet specielt mod ældre. For de ældre borgere 

omhandlede problematikken primært den manglede mulighed for at blive hjemme i 

dagtimerne efter pensionsalderen. 

For de unges vedkommende blev der primært efterspurgt behov som aftentilbud, 

klubtilbud eller lignende. Sidenhen har sagsbehandlere, visitatorer og 

hjemmevejledere i løbet af 2011/2012 konstateret en mangel på relevante tilbud til 

unge borgere med psykisk og funktionsnedsættelse. Der er således opstået et 

behov for, at man i Frederikshavn, Sæby og Skagen opretter fritids- aftentilbud, der 

henvender sig til en voksende og bredspektret gruppe. Fælles problematikker for 

denne målgruppe er psykisk og fysiks funktionsnedsættelse, ADHD, misbrug, 

begrænsede sociale ressourcer, unge omsorgssvigtede og tidligt følelsesmæssigt 

skadede borgere. 

  

Det lyder, at de eksisterende tilbud, jf. SEL §§ 103 og 104, eksempelvis på Gimle, 

Aktiviteten og Nordstjernen, har svært ved at rumme ovennævnte grupper og det er 

på nuværende tidspunkt ikke realistisk at visitere de unge mennesker hertil. 

Årsagen er, at størstedelen af brugerne af førnævnte steder dels er 10-30 år ældre 

og dels har andre problematikker. Dette medfører, at de unge ikke ønsker at 

benytte tilbuddene, da de ikke kan eller ønsker identificere sig med borgere over 50 

år, der er middelsvært udviklingshæmmede og som de unge ikke finder at have 

noget til fælles med. Målgruppen efterspørger således socialisering, 

relationsdannelse og guidning til at bevare en positiv tilgang til deres situation med 

de individuelle problematikker. 

  

Det fremgår af Handicappolitikken 2009-2011 punkt 2 Mulighed for dagtilbud efter 

behov, at 

  

”Der skal være mulighed for både børn og voksne for at modtage 

kvalificerede dagtilbud svarende til den enkeltes alder og funktionsniveau.” 

  

I Socialplanen for Handicaprådet 2012-2016, fremgår følgende: 

  

”… På borgermødet den 6. oktober 2011 blev således efterspurgt såvel 

tilbud rettet specielt mod unge, som tilbud rettet specielt mod ældre. For de 

unge er der behov for klubtilbud eller lignende og det er vigtigt, at der 

findes tilbud både om aftenen og om dagen.”. 

  

Da der primært er tale om unge mennesker med komplekse problemstillinger, 

vurderes behovet stort for etablering af relevante tilbud i både dag- og/eller 

aftentimerne. De unge, der ikke allerede er i gang med for eksempel et STU-forløb, 

har enten ikke ressourcer eller muligheder for at fylde dagene, aftenerne og 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4250 

 Forvaltning:  

 Sbh: nyfa 

 Besl. komp:  
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weekenderne ud med aktiviteter, og der er derfor øget risiko for øget isolation og 

ensomhed, marginalisering, kriminalitet, socialisering/misbrug og manglende 

livskvalitet. 

Den omtalte målgruppe er primært visiterede til støtte i egen bolig efter SEL § 85. 

Fælles for målgruppen er, at deres individuelle funktionsniveau gør, at de er 

berettigede til aktivitets- og samværstilbud, jf. SEL § 104, men der findes på 

nuværende tidspunkt ikke et relevant og meningsfuldt tilbud.  Manglende tilbud kan 

medføre, at deres behov for samtaler og aktiviteter er øget og dette må således 

dækkes delvist via hjemmevejledning.  
Målgruppen ønsker et relevant tilbud, hvor de unge også har mulighed for at få 

socialpædagogisk støtte.  
Målgruppen vil gerne kunne deltage i diverse aktiviteter og fritidstilbud, hvor det 

ikke er nødvendigt, at de ledsages af hjemmevejleder, da dette i nogle 

sammenhænge kan være degraderende for de unge. 

Den generelle opfattelse blandt den ungemålgruppe er, at Gimle, Nordstjernen og 

Aktiviteten er steder for midaldrende borgere, hvilket kan problematisere et 

generationsskifte i forhold til aktivitets- og samværstilbuddene. Der er således 

modstand fra de unge borgere i forhold til at benytte samme tilbud som 

midaldrende. Målgruppen stiller endvidere andre krav og udfordringer til personalet 

og tilbud for aktiviteter. Der er derfor behov for, at der etableres tilbud, hvor disse 

borger får mulighed for kontakt med ligestillede.  
  

  
Indstilling  
At sagen drøftes  

  

 
Beslutning Handicaprådet den 24. maj 2012  
Drøftet – handicaprådet tager problematikken med til dialogmødet med SOU 

  

Afbud: Aksel Jensen samt suppleant, Bruno Müller, afbud Flemming Klougard – i 

stedet mødte supplent Birgit Svendsen.  
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8. Henvendelse fra DHF Nordjylland  

 

Sagsfremstilling  

  
Handicaprådet har modtaget en skrivelse fra NordVest afdeling i DHF. Afdelingen 
har ydet bisidder og tilgængelighedsrådgivning i en aktuel sag, hvor afdelingen har 
deltaget i flere møder mellem familien og kommunen. 
  
DHF Nordjylland finder, at de har oplevet en så grotesk en sagsbehandling og 
boligændringsforslag, at de ser sig nødsaget til at gøre tilgængelighedsudvalget 
(dermed Handicaprådet) opmærksom på problemerne. 
DHF finder, at det boligændringsforslag som hjælpemiddelenheden har fremlagt på 
ingen måde lever på ingen måde  op til hverken FN’s handicapkonvention eller 
Kommunens Handicappolitik, hvor et delmål er: at familier med børn med handicap 
tilbydes en støtte, så barnet kan blive i hjemmet frem til voksenalderen. At der sker 
en tidlig og forebyggende indsat, særligt hvor der er umiddelbar risiko for 
funktionstab. 
  
DHF Nordjylland skriver,at de ikke håber, at dette tilfælde ikke danner præcedens 
for hjælpemiddelenhedens arbejdsmetoder. DHF håber og forventer at 
tilgængelighedsudvalget vil drøfte denne problematiske problemstilling og at 
målsætningen for tilgængelighed i Frederikshavn Kommune ikke er af laveste 
fællesnævner men der imod citat: „at skabe gode rammer og muligheder for, at 
borgeren kan leve sit liv med kvalitet.“. 
  
Sagen har været forelagt Tilgængelighedsudvalget. Tilgængelighedsudvalget finder 
ikke, at de har kompetence til at behandle sagen, og sender derfor sagen videre til 
behandling i Handicaprådet   
  

 
Indstilling  
At sagen drøftes  

  

 
Beslutning Handicaprådet den 24. maj 2012  
Sagen udsættes til næste møde, hvor medarbejder fra Hjælpemiddelenheden 

deltager for belysning af visitationsdelen. 

  

Afbud: Aksel Jensen samt suppleant, Bruno Müller, afbud Flemming Klougard – i 

stedet mødte supplent Birgit Svendsen.  

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4251 

 Forvaltning:  

 Sbh: nyfa 

 Besl. komp:  
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9. Udkast til guideline/tjekliste ved afholdelse af  kommunale 

arrangementer  

 

Sagsfremstilling  

Tilgængelighedsudvalget har udarbejdet et forslag til en guideline/tjekliste ved 

afholdelse af kommunale arrangementer. 

  

Tilgængelighedsudvalget har godkendt forslaget og anbefaler at Handicaprådet 

fremsender forslaget til direktionen med henblik på, at guideline/tjeklisten bliver et 

internt styreredskab for Frederikshavn Kommune.   

  

 
Indstilling  
At sagen drøftes 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 24. maj 2012  
Handicaprådet sender sagen til SOU til videre foranstaltning 

  

Afbud: Aksel Jensen samt suppleant, Bruno Müller, afbud Flemming Klougard – i 

stedet mødte supplent Birgit Svendsen.  

  

 
Bilag  

Udkast til guideline/tjekliste (dok.nr.48925/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4254 

 Forvaltning:  

 Sbh: nyfa 

 Besl. komp:  
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10. Magtanvendelse - Handicap og Psykiatri 2011 

 

Sagsfremstilling  

Reglerne for magtanvendelse findes i Lov om Social Service §§ 124-137 og omfatter personer med 

betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt 

socialpædagogisk bistand mv. og som ikke giver sit samtykke i en foranstaltning efter §§ 125-129. 

Hovedreglen er, at magtanvendelse ikke må finde sted, jf. § 124 i Lov om Social Service. Når det 

alligevel som en undtagelse fra hovedreglen kan tillades at anvende magt i en række nøje afgrænsede 

tilfælde, er det primære formål at afværge risikoen for eller forhindre yderligere væsentlig personskade, 

jf. §§ 125-129 i Lov om Social Service.  

  

Formålet med reglerne er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til 

det mindst mulige. Yderligere fremgår det af loven, at mindsteindgrebsprincippet altid skal gælde. Dette 

betyder, at den magtanvendelse, der udøves altid skal være den mindst indgribende foranstaltning i 

borgerens selvbestemmelse i hensynet til at varetage borgerens interesse. Derudover skal 

magtanvendelsen altid sættes i relation til, hvad man ønsker at opnå i forhold til borgeren. 

  

Magtanvendelser på handicap og psykiatri i 2011  

  § 125 § 126 § 126 a § 127 § 128 § 129 I alt  

Handicap    

Specialtilbud 1 6 - - - 1 8 

Bofællesskaber - 4 - - - - 4 

Dagbeskæftigelse - 6 - - - - 6 

Socialpsykiatri    

Støttecentre - - - - - - 0 

Mariested - 2 - 3 - - 5 

Udenfor kommunen  - 2 - - - - 2 

I alt  1 20 0 3 0 1 25 

  

I bilaget gennemgås antal og typer magtanvendelser på de forskellige områder med henblik på at 

belyse, hvorfor kommunens personale på handicap- og psykiatriområdet har fundet det nødvendigt at 

anvende magt 23 gange i løbet af 2011. 

  

Center for Handicap og Psykiatri er blevet forelagt årsberetningen og har følgende kommentar: 

”Center for Handicap og Psykiatri har meget fokus på arbejdet med den pædagogiske tilgang til 

borgeren, så magtanvendelse kun anvendes i helt nødvendige situationer. Det er dejligt at konstatere, 

at det har haft effekt og antallet af magtanvendelser er reduceret fra 2010 til 2011.” 

  

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for handicap og psykiatri indstiller at orienteringen tages til efterretning. 

  

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4167 

 Forvaltning: Center 

for Social- og 

Sundhedsmyndighe

d 

 Sbh: mrwi 

 Besl. komp: SOU 
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Beslutning Handicaprådet den 24. maj 2012  
Taget til efterretning. 

  

Afbud: Aksel Jensen samt suppleant, Bruno Müller, afbud Flemming Klougard – i stedet mødte 

supplent Birgit Svendsen.  

  

  

 
Bilag  

Årsrapport for magtanvendelse på handicap og psykiatri 2011 (dok.nr.47343/12) 
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11. Høring af tilsyn på botilbud i Handicap og Psyk iatri 2011 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommune har jf. Retssikkerhedslovens § 16 pligt til at føre tilsyn 

med hvordan de kommunale opgaver på det sociale område løses. Tilsynet 

omfatter både tilbuddenes indhold og den måde, som opgaverne udføres på. Det 

er Frederikshavn Kommune, der har pligt til at føre det driftsorienterede tilsyn med 

tilbud der er geografisk placeret i kommunen, jf. Servicelovens § 148 a, mens det 

personorienterede tilsyn påhviler handlekommunen jf. Servicelovens § 148. 

  

Det driftsorienterede tilsyn i Frederikshavn Kommune varetages af Den 

Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling(GOT), der ligeledes varetager 

opgaven for Hjørring Kommune og Brønderslev Kommune. 

  

Tilsynsrapporterne giver generelt positive beskrivelser af tilbuddene, om end der er 

enkelte bemærkninger i forhold til medicindokumentation og -opbevaring, 

indberetning af magtanvendelse, dokumentation i beboermapper mv. samt 

implementering af den pædagogiske referenceramme. 

  

I 2011 er der særligt fokus på sammenlægning af botilbud i Frederikshavn og 

Skagen, og dette vurderes håndteret tilfredsstillende. 

  

Bilaget giver en mere detaljeret beskrivelse af hovedkonklusionerne fra de 

driftsorienterede tilsynsbesøg på de kommunale tilbud indenfor handicap og 

psykiatri i 2011.  

  

Konklusionerne for tilsynsrapporterne for 2011 har været forelagt Center for 

Handicap og Psykiatri, der har følgende kommentar: 

  

”Generelt tager Center for Handicap og Psykiatri tilsynsrapporterne til efterretning. 

De opleves som et godt arbejdsredskab i en lærende organisation, hvor den 

løbende evaluering i form at tilsynets rapport er med til at tilpasse og udvikle 

dagligdagen i de enkelte tilbud. 

Af bilag fremkommer konkrete kommentarer for de påpegede punkter.” 

  

  

 
Indstilling  
At der udarbejdes høringssvar. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 24. maj 2012  
Handicaprådet har svært ved at forholde sig til det fremsendte, og beder om en ny 

redegørelse fra Myndighedsafd. idet uddybning ønskes. 

Der udarbejdes høringssvar administrativt. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/623 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: mrwi 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Afbud: Aksel Jensen samt suppleant, Bruno Müller, afbud Flemming Klougard – i 

stedet mødte supplent Birgit Svendsen.  

  

  

 
Beslutning Ældrerådet den 30. maj 2012  
  

Ældrerådets høringssvar  

Ældrerådet finder det positivt, at der er sket forbedringer i forhold til tilsynene i 

2010. Beretningen tages til efterretning. 

  

 
Bilag  

Bilag - Tilsyn på botilbud i Handicap og Psykiatri 2011 (dok.nr.47714/12) 

Kommentarer fra Center for Handicap og Psykiatri (dok.nr.47707/12) 
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12. Ny takstmodel for plejeboligerne i Frederikshav n Kommune 

 

Sagsfremstilling  

Baggrund og årsag  

  

I juni 2009 indførte man den nuværende takstmodel – en variabel-takstmodel - hvor 

der afregnes en relativ høj basistakst pr. plejebolig i forhold til den samlede 

omkostning vedrørende boligen, og derudover afregnes der for den enkelte 

visiterede time. 

  

I oktober 2011 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af lederne og 

medarbejdere fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed, ældreområdet og 

ØKC. Formålet for arbejdsgruppen var at udarbejde en ny takstmodel for 

plejeboligerne i Frederikshavn Kommune. Kravet til en ny model var, at den er 

mindre administrativt krævende end den nuværende model, men at den stadigvæk 

kan synliggøre den udvikling, der sker i kompleksiteten af plejen hos borgerne i 

plejeboligerne. 

  

Det overordnede mål for den nye model er således dels at sikre en retfærdig 

fordeling af de afsatte ressourcer, og dels at sikre en mindre grad af administration i 

visiteringen af borgeren. Dette frigør ressourcer både for udfører og myndighed, der 

kan benyttes til andre opgaver.  

  

Socialudvalget har yderligere på mødet den 7. marts 2012, i sag vedrørende 

visitationsmodellen som tildelingsmodel besluttet, at udvalget imødeser et oplæg til 

ændringer i forhold til plejeboliger. 

  

  

Økonomiske/budgetmæssige rammer for modellen  

  

Den overordnede økonomiske kondition for den nye takstmodel var at den skulle 

overholde plejeboligernes budgetramme for 2012. Denne budgetramme er fastsat 

således, at den svarer til budgetniveauet i 2011 tillagt den almindelige pris- og 

lønfremskrivning, og forøget med den udgiftsstigning som følger af trufne 

beslutninger. Herunder helårsvirkningen af ibrugtagningen af Strandgården, 

beslutningen om, at 10 boliger på Strandgården ændres fra Lev-bopladser til 7 

demensboliger og 3 aflastningsboliger, samt særlig bevilling til Præstbro 

Ældrecenter.  

  

Budgettet for 2012 udgør, på baggrund af ovenstående forudsætninger, 202.5 mio. 

kr. (Eksklusiv Caspershus).  Da Center for Social- og Sundhedsmyndighed i 2011 

havde et merforbrug på 5,6 mio. kr. på plejeboligområdet, vil en takst udregnet på 

denne budgetramme, alt andet lige indebære, at udførernes afregning vil blive 

tilsvarende mindre. 

  

Det bemærkes dog, at den nuværende takstmodel indebærer at der afregnes en 

basistakst på ca. 250.000 kr. årligt for alle pladser – også for pladser som ikke er 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/10509 

 Forvaltning:  

 Sbh: mank 

 Besl. komp: SOU 
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udnyttet. Den faktiske gennemsnitlige belægningsprocent i 2011 er opgjort til ca. 

97%, hvilket er særdeles tilfredsstillende. Men samtidig indebærer det dog, at der på 

årsbasis har været afregnet for ca. 15 tomme plejeboliger – svarende til en ca. 3,7 

mio. kr. Denne betaling er bortfaldet i den nye model, idet taksten fastsat på 

grundlag af den opgjorte belægningsprocent. Belægningsprocenten omberegnes én 

gang årligt. 

  

Driften i plejeboligerne lettes desuden idet den nye model frigør 

personaleressourcer, som hidtil har været bundet til detailstyring i forhold til de 

individuelle timevisiteringer, og den faste takst medfører økonomisk stabilitet for 

udførerne, og ledelsesmæssig fleksibilitet i ressourcestyringen samt minimere 

tidsforbruget til dokumentation og timevisitation.     

  

Også hos myndighedsfunktionen vil den nye model medføre mindre 

ressourceforbrug til visitation, idet det nu kun er nødvendigt at foretage én årlig 

revisitation af borgerne, i forhold til tre kategorier. Herudover skal der naturligvis 

fortsat foretages en visitering ved tildeling af bolig/indflytning, ligesom der skal 

foretages en konkret individuel økonomisk baseret visitation af borgere hvor andre 

kommuner har betalingsforpligtigelsen, og/eller i tilfælde hvor der kan hjemtages 

statsrefusion af kommunens udgifter.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Den ”nye” takstmodel for plejeboligerne  

  

Nedenfor er den nye foreslåede model skildret grafisk. 
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Fundamentet for den nye model er, at der visiteres i 3 funktionsniveauer, men med 

1 basistakst. Borgeren vurderes, således i henhold til 3 funktionsniveauer alt efter, 

hvor plejekrævende de vurderes at være. Dette har dog ingen økonomisk betydning 

i forhold til afregningen, men sker udelukkende for at kunne dokumentere 

udviklingen på området. Ud over basistaksten er der en række tillæg vedrørende 

demenspladser, madordninger samt særafregninger angående nattevagter. Disse 

særafregninger er skitseret som den nederste firkant i trekanten ovenfor.  

  

Oversigt vedrørende fremtidig afregning af de enkelte plejeboligtyper inkl. oversigt 

vedrørende tillæg. 

  

Fremtidig afregning: 
Grundtakst Tillæg Tillæg 

demens 
I alt/pr. Plads 

Aflastning/genoptræning 391.738 0 0 391.738 

Demenspladser/leve-bo 382.182 18.743 50.906 451.831 

Demenspladser/alm med køkken 382.182 0 50.906 433.088 

Demenspladser/modtagerkøkken 382.182 12.495 50.906 445.583 

Alm med modtagerkøkken 382.182 12.495 0 394.677 

Leve/bo 382.182 18.743 0 400.925 

Alm med køkken 382.182 0 0 382.182 

særafregning Ålbæk - nattevagt 

særafregning Præstbro - nattevagt 

Søparken hus 1       

   

  

Alle de anførte oplysninger er af budgettekniske årsager eksklusive de 60 

pladser på Caspershus. Det skal dog understreges, at Caspershus – både i den 

nuværende og i den foreslåede model – afregnes efter nøjagtig samme vilkår 

som de kommunale pladser.  

  

Efter vedtagelsen af den nye takstmodel vil der blive nedsat en 

implementeringsgruppe, som forestår planlægningen og gennemførelse af den 

praktiske opgave (visitations, økonomiske, statistiske og styringsmæssige 

redskaber) i forbindelse med overgangen pr 1. juli 2012. 

  

Sagen sendes til Sagen sendes i høring i CenterMED Sundhed og Ældre, 

CenterMED Social- og Sundhedsmyndighed, Ældrerådet og Handicaprådet, med 

høringsfrist fredag den 25. maj 2012 kl. 12.00. 

  

  

 
Indstilling  
Direktøren for social, sundhed og velfærdsteknologi indstiller at sagen godkendes i 

Socialudvalget. 
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Beslutning Ældrerådet den 11. maj 2012  
  

Ældrerådets høringssvar: 

  

Ældrerådet finder det helt uacceptabelt, at man i det afsatte budget for den nye 

takstmodel fratrækker merforbruget på plejeboligområdet fra 2011 på 5,6 mio. kr.. 

Efter Ældrerådets vurdering vil denne nedskæring give en markant 

serviceforringelse for de borgere, der er afhængige af et plejeboligtilbud. Ældrerådet 

frygter at forringelsen især vil ramme de aktiviteter, der er med til at give beboerne 

oplevelser og livsglæde i den sidste fase af livet, hvor der netop skulle sættes ekstra 

ind på de ”bløde værdier” i plejen. En sådan forringelse vil gå stik imod de 

anbefalinger man kommer med fra Ældrekommissionen i rapporten ”Livskvalitet og 

selvbestemmelse på plejehjem”. 

  

  

 
Beslutning Handicaprådet den 24. maj 2012  
Formuleringen gør, at det fremstår, som om der er 2 serviceniveauer 

Der udarbejdes høringssvar administrativt. 

  

Afbud: Aksel Jensen samt suppleant, Bruno Müller, afbud Flemming Klougard – i 

stedet mødte supplent Birgit Svendsen.  

  

  

 
Bilag  

Notat vedr. ny takstmodel for plejeboligerne i Frederikshavn Kommune (dok.nr.36286/12) 
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13. Visitation til sygepleje 

 

Sagsfremstilling  

På baggrund af Socialudvalgets ønske jf referatet fra Socialudvalgsmødet den 

7. marts 2012 er der set nærmere på den nuværende visitationsmodel for 

sygepleje i Frederikshavn Kommune. 

Efter Dansk Sygeplejeråds møde for sygeplejersker, politikere og andre 

interessenter i Frederikshavn Kommune vedrørende Fælles Akutmodtagelse 

(FAM) den 31. januar 2012 opstod der et ønske om at se nærmere på den 

nuværende visitationsmodel for sygepleje. 

  

Den nuværende visitationsmodel for sygepleje i Frederikshavn Kommune blev 

godkendt og implementeret i januar 2011, hvor der samtidig blev overført 

ressourcer svarende til to sygeplejerske-stillinger fra budgettet til sygepleje til 

Center for Social- og Sundhedsmyndighed. 

  

I bilaget ”Notat vedr. visitation til sygepleje” er der beskrevet 3 oplæg til en ny 

visitationsmodel for sygepleje i Frederikshavn Kommune. 

  

  

Sagen og notatet er sendt i høring i: 

Handicaprådet 

Ældrerådet 

CenterMED Social- og Sundhedsmyndighed 

CenterMED Sundhed og Ældre. 

  

  
Indstilling  
Direktøren for Social, Sundhed og Velfærdsteknologi indstiller til at Socialudvalget 

træffer afgørelse om, hvilken af de 3 fremførte modeller de ønsker iværksat. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 24. maj 2012  
Handicaprådet peger på model 3. 

  

Afbud: Aksel Jensen samt suppleant, Bruno Müller, afbud Flemming Klougard – i 

stedet mødte supplent Birgit Svendsen.  

  

  
Bilag  

Red. Notat vedrørende BUM på sygeplejeområdet (dok.nr.48155/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/4853 

 Forvaltning: Center for Sundhed og 

Ældre 

 Sbh: mank 

 Besl. komp: Socialudvalget 
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14. Høring vedr. projekt ”Forebygge unødvendige ind læggelser 

ved øget kommunalfaglig indsats” 

 

Sagsfremstilling  

I efteråret 2011 besluttede Sundhedsudvalget, at igangsætte et projekt i 

Frederikshavn Kommune, som har til formål at forebygge unødvendige 

indlæggelser ved en øget kommunal sundhedsfaglig indsats. Formålet med 

projektet er, at give Frederikshavns kommunes borgere et bedre tilbud samtidig 

med, at vi sparer på medfinansieringsudgifterne.  

Med en investering på 2 mio. kr. årligt skal besparelsen i 2012 være på 1 mio. kr. 

og fra 2013 3 mio. kr. 

  

Den forberedende projektgruppe, som har været tværsektorielt sammensat, er nu 

klar til at præsentere sit oplæg, som skal danne grundlag for det videre, mere 

konkrete arbejde.  

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Social- og sundhedsmyndighed indstiller, at 

oplægget godkendes. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 24. maj 2012  
Handicaprådet finder ideen god, men opfatter organiseringen som umådelig 

bureaukratisk. 

  

  

Afbud: Aksel Jensen samt suppleant, Bruno Müller, afbud Flemming Klougard – i 

stedet mødte supplent Birgit Svendsen.  

  

  

 
Bilag  

Forebyggelse af unødvendige indlæggelser - projektoplæg (dok.nr.40627/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/9630 

 Forvaltning: SSSM 

 Sbh: hato 

 Besl. komp: SUU 
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15. Høring: Serviceniveau og retningslinjer for bot ilbud i 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling  

Center for Handicap og Psykiatri har i samarbejde med Center for Social og 

Sundhedsmyndighed udarbejdet nogle samlede retningslinjer om betaling for de 

ydelser, som Frederikshavn Kommune stiller til rådighed for beboere, der bor i 

botilbud indenfor handicap- og socialpsykiatriområdet. Der har hidtil været forskellig 

praksis på de forskellige tilbud. Overgangen til styring efter BUM-modellen har 

tydeliggjort, at der er behov for et sæt fælles retningslinjer for alle bofællesskaber 

og botilbud i kommunen. Botilbuddene har brug for klare retningslinjer for, hvilke 

ydelser beboerne altid skal betale for og hvilke de kan vælge at tilkøbe samt 

hvordan det skal håndteres. Retningslinjerne skal således sikre et ensartet 

serviceniveau i Frederikshavn Kommunes botilbud på handicap- og 

psykiatriområdet 

  

  

 
Indstilling  
 Direktør for Social, Sundhed, IT og Velfærdsteknologi indstiller, at der udarbejdes 

høringssvar. 

 
Beslutning Handicaprådet den 24. maj 2012  
Mette Brandt deltog under behandling af punktet. 

  

Taget til efterretning, idet Handicaprådet forventer, at der sker en evaluering efter 

ca. 1½ år. 

  

  

Afbud: Aksel Jensen samt suppleant, Bruno Müller, afbud Flemming Klougard – i 

stedet mødte supplent Birgit Svendsen.  

  

  

  

  

 
Bilag  

Serviceniveau og retningslinjer for botilbud i Frederikshavn Kommune (dok.nr.48455/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4230 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: mepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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16. Udvalgsformand Anders Broholm foreslår en 

kvalitetsopfølgning på drift af hjælpemiddeldepot 

 

Sagsfremstilling  

Udvalgsformand Anders Broholm ønsker følgende drøftet: 

  

Frederikshavn Kommune gennemførte i foråret 2010 et udbud af opgaven med drift 

af hjælpemiddeldepot, som på det tidspunkt var delt på 2 enheder. Den ene drevet 

af Falck og den anden af Frederikshavn Kommune selv. 

Frederikshavn Kommune afgav kontrolbud, som viste sig at være det økonomisk 

mest fordelagtige af de i alt tre tilbud som indgik. Som følge heraf blev det besluttet 

at annullere udbuddet og antage eget tilbud. Den samlede opgave blev således 

hjemtaget i sommeren 2010, og løses nu i regi af Beredskabet under 

Ejendomscenteret. 

Hjælpemiddelenheden (som bestiller) og Beredskabet (som udfører) afholder 

kvartalsvis samarbejdsmøder, således at det sikres at der løbende er fokus på et 

godt samarbejde mellem parterne. 

Men da kontrakten og den nuværende organisering nu har fungeret i næsten to år, 

foreslår Udvalgsformand Anders Broholm, at  der tages initiativ til gennemførelse af 

en egentlig kvalitetsopfølgning på den af hjælpemiddeldepotet leverede ydelse, set 

i forhold til de i kontrakten definerede serviceniveauer. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Social- og Sundhedsmyndighed indstiller: Til drøftelse 

  

  

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 13. marts 2012  
Sundhedsudvalget tilslutter sig, at der laves en kvalitetsopfølgning, og beder 

Forvaltningen skitsere en plan for kvalitetsopfølgningen samt økonomien herved.  

Sagen genoptages. 

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Social- og sundhedsmyndighed indstiller: Til drøftelse. 

  

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 10. april 2012  
Sagen sendes til høring i Ældreråd og Handicapråd. 

  

Fraværende: Mogens Brag 

 
Beslutning Ældrerådet den 24. april 2012  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2490 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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Ældrerådets høringssvar:  

  

Det undrer Ældrerådet, at man ikke har en fuld registrering af dyre hjælpemidler 

som f.eks. lifte, og rådet vil derfor foreslå, at man først får denne registrering i 

orden, som et reélt grundlag for en gennemførelse af undersøgelsen. Det 

nuværende grundlag er ikke tilstrækkeligt til at lave en kvalitetsopfølgning efter 

Ældrerådets opfattelse. 

  

Beslutter Sundhedsudvalget at gennemføre en undersøgelse med udgangspunkt i 

det nuværende grundlag, vil Ældrerådet foreslå, at man laver et målepunkt, for hvor 

mange hjælpemiddelenheder der står rundt omkring hos borgerne og ”sover”, og 

ikke længere er i brug. Den manglende tilbagelevering skyldes oftest at borgeren 

ikke selv kan levere hjælpemidlet tilbage til depotet, som de nuværende regler 

foreskriver, og derfor vælger borgeren at stille hjælpemidlet på et værelse eller i 

garagen. 

  

Ældrerådet vil samtidig foreslå at der indføres en revisitering af dyre hjælpemidler, 

for derigennem at sikre en hjemtagelse, når borgeren ikke længere har brug for 

hjælpemidlet. 

 
Supplerende sagsfremstilling  
Beslutning Handicaprådet den 26. april 2012  

Handicaprådet ønsker den store undersøgelse, hvori der samtidig indarbejdes en 

kvalitetssikring incl. brugerinddragelse. 

Der udarbejdes administrativt et høringssvar. 

  

Afbud steen Møller - I stedet møder suppleant Else Åris Hansen, Gurli Nielsen - i 

stedet møder suppleant Grete Kristensen, Bruno Müller. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Social- og sundhedsmyndighed indstiller: Til drøftelse. 

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 15. maj 2012  
Sundhedsudvalget beslutter at lave en undersøgelse, som skitseret i punkt 1 og 2 i 

den fremsendte plan for kvalitetsopfølgning. 

Forvaltningen udarbejder oplæg til spørgeskema til brugertilfredshedsundersøgelse 

vedrørende det besluttede serviceniveau.  

Ældreråd og handicapråd bedes komme med input til spørgsmål. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 30. maj 2012  
  

Ældrerådet anbefaler at man i brugerundersøgelsen anvender følgende spørgsmål 

i prioriteret rækkefølge: 
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1. Har du et hjælpemiddel der ikke er i brug? 
2. Hvornår er dit hjælpemiddel sidst efterset? 
3. Hvornår har du sidst haft brug af en visitator/fysioterapeut? 
4. Føler du, at dine hjælpemidler giver dig en bedre hverdag? 
5. Er du selv i stand til at hente/aflevere et hjælpemiddel? 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 24. maj 2012  
Drøftet .-  Handicaprådet fremsender forslag til spørgsmål. 

-       Er der overensstemmelse med den du har forventet at få – og den hjælp du får 

? 

-       Er du tilfreds med servicen ? 

-       Er du tilfreds med hastigheden på service ? 

  

  

Afbud: Aksel Jensen samt suppleant, Bruno Müller, afbud Flemming Klougard – i 

stedet mødte supplent Birgit Svendsen.  

  

  

 
Bilag  

Erstattende bilag vedr. kvalitetsopfølgning på hjælpemiddelområdet - Bilag.docx (dok.nr.41237/12) 

Høringssvar fra Handicaprådet (dok.nr.43956/12) 
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17. Dialogmøde med de politiske udvalg 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med planlægning af budgettet for 2013, er Handicaprådet inviteret til 

dialogmøder: 

  

BUU: torsdag d. 7. juni 2012 kl. 15:00. 

AMU: mandag d. 11. juni 2012 kl. 16.00 

SUU: tirsdag d. 12. juni 2012 kl. 16.00 

SOU: onsdag d. 13. juni 2012 kl. 15.00 

  

Der udsendes særskilte invitationer. 

  

  

  

  

 
Indstilling  
At emner til dialogmøderne drøftes.  

  

 
Beslutning Handicaprådet den 24. maj 2012  

Spørgsmål meldes ind til Handicapkonsulenten nyfa@frederikshavn.dk 

tillige med tilmelding til temamøderne. 

  

  

Afbud: Aksel Jensen samt suppleant, Bruno Müller, afbud Flemming Klougard – i 

stedet mødte supplent Birgit Svendsen.  

  

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/48 

 Forvaltning: CHP 

 Sbh: nyfa 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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18. Orientering om økonomi 

 

Sagsfremstilling  

Økonomioversigten fremlægges til orientering. 

  

  

  

 
Indstilling  
At økonomiorienteringen tages til efterretning. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 24. maj 2012  
Taget til orientering. 

  

Afbud: Aksel Jensen samt suppleant, Bruno Müller, afbud Flemming Klougard – i 

stedet mødte supplent Birgit Svendsen.  

  

  

 
Bilag  

Økonomioversigt HR pr. 16. maj 2012. (dok.nr.49604/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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19. Orientering til/fra medlemmerne 

 

Sagsfremstilling  

Information fra Rådets medlemmer:  

  

 Peter: Udviklingspulje på 9 mio skal findes på SOU’s område. 

  

Anders: Tak for den forgangne tid og de flotte ord. 

  

  

  

  

Information fra Handicaprådets sekretariat:  

 

Omdelt invitation fra DH: Temamøde: Tilgængelighed for alle, som afholdes 3 

steder i DK i aug og sept. 

  

Der kommer 2 yderligere høringssager til HR – 

Plejeboligområdet/plejeboligudbygningen samt bo-og dagtilbud indenfor handicap- 

og psykområdet. 

Der udarbejdes høringssvar administrativt.  

 

 

 
Indstilling  
At orienteringen tages til efterretning.  

  

 
Beslutning Handicaprådet den 24. maj 2012  
Orienteringen taget til efterretning.  

  

Afbud: Aksel Jensen samt suppleant, Bruno Müller, afbud Flemming Klougard – i 

stedet mødte supplent Birgit Svendsen.  

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 

 
  



 
 

 

Handicaprådet - Referat - 24. maj 2012 Side 32 af 34 

 

20. Punkter til næste møde 

 

Sagsfremstilling  

Punkter, som ønskes sat på kommende møder: 

  

  

 
Indstilling  
Til videre foranstaltning. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 24. maj 2012  

-          Rampe ved Kastaniegården 

-          Titel – handicapkonsulent 

-          Henvendelse fra DHF – Zinita (leder af hjælpemiddelenheden) deltager 

  

  

Afbud: Aksel Jensen samt suppleant, Bruno Müller, afbud Flemming Klougard – i 

stedet mødte supplent Birgit Svendsen.  

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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21. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling  

Ingen bemærkninger. 

  

Afbud: Aksel Jensen samt suppleant, Bruno Müller, afbud Flemming Klougard – i 

stedet mødte supplent Birgit Svendsen.  

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
 

Underskrifter: 

 

      
Anders Hind 

   

      
Kurt Nielsen 

   

      
Jette Bruun Christensen 

   

      
Jørgen Anker Simonsen 

   
 

      
Flemming Klougart 

   

      
Steen Møller 

   

      
Aksel Jensen 

   
 

      
Gurli Nielsen 

   

      
Peter Nielsen 

   

      
Bruno Müller 

   
 

 
 


