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1. Orientering om den aktuelle situation på 

madserviceområdet 

 

Sagsfremstilling  

John Kristensen fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed orienterer om den 

aktuelle situation på Madserviceområdet fra kl. 11. 

  

 
Indstilling  
Til orientering. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 11. maj 2012  
  

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 

  

Ældrerådet drøftede efterfølgende sagen, og der udsendes følgende 

pressemeddelelse: 

  

”Ældrerådet er bekymret for de ældres kost  

  

Får de ældre borgere den mad de skal have? Ældrerådet har i dag drøftet dette 

spørgsmål i forbindelse med, at en privat leverandør af madservice (Dansk-mad 

Service, red.) ikke længere er godkendt, som leverandør af mad under Frit Valg i 

Frederikshavn Kommune. 

Det er Ældrerådets fornemmelse, at en del ældre, der er afhængige af at få leveret 

deres mad gennem madservice, er berørte og utrygge ved situationen, og det vil 

Ældrerådet gerne hjælpe med at råde bod på, oplyser Ældrerådets formand Hanne 

Andersen. 

Ældrerådet er bekymret for kvaliteten af den mad den private leverandør leverer. 

Vi vil gerne opfordre ældre eller deres pårørende, til at tage kontakt til Ældrerådet, 

hvis man har haft uheldige oplevelser i forbindelse med madens kvalitet, 

madportionens størrelse, eller omkring leveringen af maden. Her tænkes både på 

manglende levering af mad, eller levering af flere portioner varmt mad på samme 

dag. 

Vi vil efterfølgende forsøge at danne os et overblik over, hvor der bør sættes ind, 

for at der igen kan skabes tryghed for modtagere af madservice. 

Ældrerådet kan kontaktes på tlf. 81110736, 20484266 eller 23283371” 

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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2. Ny takstmodel for plejeboligerne i Frederikshavn  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. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

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.  



 
 

 

Ældrerådet - Referat - 11. maj 2012 Side 7 af 8 

 

  

 

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”. 

  

  

 
Bilag  

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

 


