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1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af dagsordenen til møde den 28. august 2012. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 28. august 2012  
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

2. Godkendelse af referat 

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af referat fra møde den 26. juni 2012. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 28. august 2012  
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

3. Høring: Forslag til en styrket borgerkørsel i Fr ederikshavn 

kommune 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommune tilbyder forskellig borgerkørsel efter visitation – f.eks. til 

skole, dagtilbud, læge, sygehus, aflastning, genoptræning og ældreaktiviteter. 

Nogle kørsler er variable, andre er faste. 

Kørselsordningerne varetages på nuværende tidspunkt af forskellige centre. Det 

betyder, at organiseringen af de forskellige typer kørsel varierer og at der ikke er 

en tværgående koordinering af kørslerne, hvorved mulighederne for eksempelvis 

samkørsel ikke udnyttes fuldt ud. 

Enkelte centre har organiseret kørslen gennem NT, mens andre har indgået aftaler 

med vognmænd / taxaselskaber om at varetage planlægning og koordinering af 

kørslen.  

Langt de fleste kørselsordninger har været i udbud, med henblik på at sikre 

favorable priser på kørslen.  

Direktionen nedsatte en projektgruppe, som i foråret 2012 har undersøgt 

perspektiverne ved at indgå en samlet NT aftale om alle kommunens borgerkørsler 

og ved at oprette et fælles kørselskontor. Formålet med arbejdet er at udvikle 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6503 

 Forvaltning: BS 

 Sbh: nicl 

 Besl. 

komp: BUU/SOU/SUU/PMU/ØU/BR 
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området, så både borgerservicen og kørselsøkonomien optimeres. 

Projektgruppen har udarbejdet en rapport, der viser de økonomiske, 

servicemæssige og personalemæssige konsekvenser ved en samlet NT aftale og 

et fælles kørselskontor. Rapporten er vedlagt som bilag. Her følger et kort rids af 

rapportens anbefalinger. 

  

En samlet aftale med NT  

Ved en samlet aftale med NT vil NT fremover skulle stå for udbud af alle 

kommunale kørselsordninger og fra foråret 2013 vil kommunen selv skulle stå for al 

planlægning, koordinering og bestilling via NT’s kørselskoordineringssystemer i et 

kørselskontor.  

Såfremt der indgås aftale med NT opkræves Frederikshavn Kommune et 

administrationsgebyr pr. tur og dette gebyr dækker fælles EU-udbud, udarbejdelse 

af licitationsmateriale, kontraktindgåelse/kontraktpleje med vognmænd, løbende 

afregning med entreprenører og den kommunale budgetenhed, anvendelse af IT-

systemer og omkostninger til drift af disse, driftsovervågning og support til 

kommunens personale. 

Projektgruppen anbefaler, at alle kørsler samles i NT. 

  

Et fælles kørselskontor  

Et fælles kørselskontor vil betyde én indgang for al borgerhenvendelse vedrørende 

kommunens kørselsordninger. Det giver et entydigt og fælles omdrejningspunkt for 

bestilling og afbestilling af kørsel, kommunikation til borgeren, vognmanden og 

fagcentrene. 

Et fælles kørselskontor vil oparbejde en særlig ekspertise og overblik over 

kørselsomfang og optimeringsmuligheder, til gavn for fremtidige udbudsforretninger 

og styring af kørselsområdet. 

Projektgruppen anbefaler oprettelsen af et kørselskontor. 

  

Serviceniveauet  

Et fælles kørselskontor og en samlet aftale med NT vil betyde, at borgerne får én 

indgang til alle spørgsmål om kørsel. Det giver en mere ensartet, smidig og 

gennemsigtig service for borgeren. 

En samlet NT aftale og et fælles kørselskontor vil indebære mere samkørsel end i 

dag, og det kan nogle borgere opleve som en serviceforringelse. Nogle borgere har 

i dag en direkte kontakt med vognmanden, og indgår individuelle kørselsaftaler 

med meget kort varsel. Denne praksis vil ikke kunne bevares ved en samlet NT 

aftale. 

Projektgruppen er ikke bekymret for serviceniveauet ved en samlet NT aftale og 

fælles kørselskontor. 

  

 
Økonomiske konsekvenser  
Det er vanskeligt at beregne, hvor meget der spares ved at koordinere kørslen 

gennem NT. NT har som målsætning, at kommunerne kan spare mindst 20 % på 

variabel kørsler, og en erfaringsbaseret besparelse på omkring 8 % på faste 

kørsler. 

Frederikshavn Kommune samlede udgifter til variabel kørsel er på ca. 6,8 mio. kr. 
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og de påvirkelige faste kørselsudgifter er på ca. 21,7 mio. kr. Når kommunens 

nuværende kørselsudgifter og NTs sparemål sammenholdes kan der – alt andet 

lige – forventes en besparelse på ca. 3,1 mio. kr. 

  

NT ser en tendens til, at de indkomne priser i kørselsudbud gennem de senere år 

er faldet lidt, hvorfor besparelsen muligvis kan blive større. Frederikshavn 

Kommune har selv erfaret, at udgifterne til aktivitets- og genoptræningskørsel er 

faldet betydeligt, efter disse ordninger overgik til NT’s kørselsordning i 2011.  

  

Ved at samle al kørsel i NT kan Frederikshavn kommune få detaljerede opgørelser, 

som viser, hvad de forskellige kørselsordninger og de enkelte ture koster. 

  

  

 
Personalemæssige konsekvenser  
I dag bruger Frederikshavn Kommune hvad der svarer til ca. 2,7 årsværk på 

kørselsordningerne.  

Det er NTs vurdering og erfaringer fra andre kommuner, at der i opstarten af et 

kørselskontor vil være behov for ekstra administrative ressourcer – bl.a. fordi 

kørselskontoret overtager nogle af de planlægnings- og koordineringsopgaver som 

i dag varetages af vognmændene. Denne ekstra ressource vil evt. kunne 

reduceres i takt med, at kørselskontoret får opbygget egne erfaringer, procedurer 

og viden.  

Projektgruppen anbefaler, at der nedsættes et kørselskontor i regi af 

Borgerservice, og at der afsættes 4 årsværk i kørselskontorets etableringsfase. 

  

Høring og politisk sagsbehandling  

Direktør for Borgerservice har fremsendt sagen til høring i Handicaprådet og 

Ældrerådet. Høringssvarene vedlægges til den politiske behandling i Børne- og 

Ungdomsudvalget, Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Plan- og Miljøudvalget, 

Økonomiudvalget og byrådet. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Borgerservice indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget, 

Sundheds-udvalget, Socialudvalget og Plan- og Miljøudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget og byrådet, at 

  

1.   Frederikshavn Kommune indgår aftale med NT Flextrafik for alle variable 

kørsler med virkning fra 1. marts 2013 med henblik på at opnå den for 

Frederikshavn Kommune mest økonomisk fordelagtige pris på kørsel 

2.   Frederikshavn Kommune indgår aftale med NT Flextrafik for alle faste 

kørsler med virkning fra 1. august 2013 med henblik på at opnå den for 

Frederikshavn Kommune mest økonomisk fordelagtige pris på kørsel 

3.   Frederikshavn Kommune opretter et fælles kørselskontor på 4 årsværk i 

regi af Borgerservice med virkning fra 1. marts 2013 
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Beslutning Ældrerådet den 28. august 2012  
  

Ældrerådet høringssvar:  

Ældrerådet anbefaler, at man samler kørslen i et fælles kørselskontor som 

beskrevet, men ser dog med bekymring på den serviceforringelse der kan ramme 

de ældre borgere ved en længere transporttid. Ældrerådet finder det endvidere 

vigtigt, at man får præciseret etableringsfasens varighed, så man sikrer en 

revurdering af behovet for de tilførte administrative ressourcer på kørselskontoret. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 23. august 2012  
Handicaprådet:  der udarbejdes administrativt høringssvar. 

  

Fraværende: Bruno Müller – i stedet møder Irene Hjortshøj. 

  

 
Bilag  

Arbejdsgruppe notat vedr fælles kørselskontor og implementering af NT (dok.nr.84318/12) 

 
 

4. Høring: Den trænende hjemmepleje 

 

Sagsfremstilling  

Vi udvikler ”Længst muligt i eget liv” til at blive er integreret del af hjemmeplejen. 

Således at det nære sundhedsvæsen styrkes. 

*** 

Frederikshavn Kommune har et ønske om, at rehabilitering skal være den bærende 

ide i Center for Sundhed og Ældre. Dette stemmer overens med de vejledninger, 

der er givet i forbindelse med § 83 og ikke mindst i forbindelse med § 86. 

Erfaring fra andre kommuner og ikke mindst fra projekt ”Længst muligt i eget liv” har 

vist, at der er en gevinst for både borgere og den kommunale økonomi i at hjælpe 

borgere til større selvhjulpenhed. Den kommunale økonomi er stærkt påvirket af et 

stigende antal ældre der søger hjælp. For at imødegå denne udfordring på sigt, er 

det vigtigt, at den hjælp der er til rådighed bliver kanaliseret til de svageste borgere. 

Gennem tiltag som ”Længst muligt i eget liv” har man bevist, at en kortsigtet 

intensiv rehabilitering kan gøre borgeren mere eller helt selvhjulpen. Vore målinger 

viser også, at der over tid kan spares resurser på de borgere der har opnået større 

selvhjulpenhed, og at borgerne føler en større livskvalitet ved at kunne klare sig 

selv.  

Erfaringen fra Længst muligt i eget liv har vist, at det fortrinsvis er ”nye” borgere i 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6645 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: jewo 

 Besl. komp: SOU 
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systemet der visiteres til rehabilitering. 

Et andet punkt er, at grundet geografien i Frederikshavn Kommune er det svært at 

tilrettelægge arbejdet optimalt mht. kørelister etc.. Hvis rehabiliteringen lægges 

tættere på borgerne og i de eksisterende grupper, opnår man en bedre geografisk 

nærhed samt en bedre udnyttelse af ressourcerne.  

For at hjemmeplejen kan overtage rehabiliteringsopgaven, er det nødvendigt med 

uddannelse og støtte fra terapeuterne. Uddannelsen kan blandt andet ske ved 

sidemandsoplæring, da vi allerede har opsamlet stor erfaring blandt medarbejderne 

i LMIEL. Terapeuterne i LMIEL har ligeledes opsamlet erfaring i koordinering af 

rehabiliterings opgaver, og kan indgå i opgaveløsningen i hjemmeplejen mht. 

handlingsplaner og opfølgning på resultaterne af rehabiliteringen. 
  

 
Juridiske konsekvenser  

Der er ingen juridiske konsekvenser. Ydelsen leveres som i ”Længst muligt i eget 

liv” som § 86 ydelser, hvor der ikke er frit leverandørvalg. 
  

  

 
Økonomiske konsekvenser  

Tabel 1. Omkostningsbudget "Den 

trænende hjemmepleje"          

Budgetår 2012 2013 2014 2015 

1. Afsatte driftsmidler 400.000 1.000.000 1.400.000 1.400.000 

  

De øgede omkostninger vil kunne generere en besparelse som følge af større 

selvhjulpenhed og dermed mindre plejebehov hos borgerne. 

Økonomien i projektet vil blive målt og dokumenteret på samme måde som ved 

”Længst muligt i eget liv”. 

Der søges derfor ingen tillægsbevilling. 
  

  

 
Miljømæssige konsekvenser  

Der vil komme mindre CO2 udledning, som følge af større selvhjulpenhed, og deraf 

færre hjemmebesøg i bil.   
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Organisatoriske konsekvenser  

Det direkte driftsøkonomiske og ansættelsesmæssige ledelsesansvar er fortsat 

placeret entydigt i Center for Sundhed og Ældre. 

Ovenstående kræver at der, ud over afregning for visiterede timer, fastsættes en 

afregning til aflønning af terapeuter og driftsudgifter ud over de i timetaksten 

indregnede poster jvf. Tabel 1 omkostningsbudget ”den trænende hjemmepleje”. 

Udgiften vil være variabel i forhold til det antal borgere der er aktive i projektet. 

Det bevillingsmæssige ansvar i forhold til finansieringen af projektet ligger hos 

Center for Social og Sundhedsmyndighed. 

  

  

 
Personalemæssige konsekvenser  

Rehabiliteringen af borgere vil på sigt give anledning til færre ansatte i 

plejeområdet.  

Omvendt er der en opadgående demografiudvikling, der indikerer et øget 

resurseforbrug i ældreplejen. 
  

  

 
Indstilling  

Direktøren med ansvar for sundhed og ældre indstiller til Socialudvalget, at 

projektet udrulles som foran beskrevet.  

Opstart af projektet forventes at foregå i løbet af oktober for dele af området, og alle 

områder forventes at starte primo 2013.  
  

  

  

 
Beslutning Ældrerådet den 28. august 2012  
  

Jens Wolsing orienterede om forslaget, der dels udspringer af et ønske fra 

ældreområdet om at gøre rehabiliteringen (træningen) fra ”Længst muligt i eget liv” 

til en integreret del af den kommunale hjemmepleje, og dels bygger på de 

erfaringer man har gjort i projektet. Det nuværende samlede team, har dækket et 

stort geografisk område med deraf store kørselsafstande. Ved at lægge 

rehabiliteringen ud i hjemmeplejen, forventer man at kunne udnytte 

personaleressourcerne bedre. 

  

Det vil fortsat være en terapeut der laver handlingsplaner og opfølgning på 
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rehabiliteringsforløbene. 

  

De private leverandører kan kun udføre ydelser under §83 (personlig hjælp, omsorg 

og pleje til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver). Disse 

ydelser indeholder ikke rehabilitering, hvor kommunen kan stille krav til ansættelse 

af terapeuter. 

  

Ældrerådet stillede spørgsmål ved størrelsen af den samlede besparelse i projektet, 

da der er tale om overskud på myndighedsdelen, men samtidig underskud i 

projektet på udførerdelen. 

  

Ældrerådets høringssvar:  

Ældrerådet støtter hele idegrundlaget bag projektet med hverdags rehabilitering, 

mener, at rehabilitering også skal være et tilbud der gælder borgere med privat 

leverandør. 

Ældrerådet er meget usikre på de økonomiske konsekvenser, en udrulning i hele 

den kommunale hjemmepleje, vil give. Kan opgaven ikke løses i den nuværende 

”basisorganisation” uden at generere et underskud på udførerdelen, bør den ikke 

umiddelbart udrulles, idet erfaringer man har gjort i andre kommuner, viser en 

mindre økonomisk gevinst ved en udrulning. 

  

Ældrerådet foreslår 

• at man stopper op og får tydeliggjort de faktorer, der er årsag til 
underskuddet på udførerdelen, samt får fundet en løsning på problemet, 
inden man går videre med en udrulning af projektet.  

• at der, via en ændring af kontrakten med de private leverandører, stilles 
krav om, at de også kan tilbyde rehabilitering med ansættelse af terapeuter  

• at der fastsættes konkrete mål og målepunkter for udrulningen 
  

 

 
 

5. Høring: Sagsbehandlingsfrister - boligsager 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med nærmere gennemgang af boligområdet er Hjælpemiddelenheden 

blevet opmærksom på, at der behov for at opdele sagsbehandlingsfrister i forhold til 

tyngde. Overordnet kan man dele boligsager ind i 4 kategorier, hvilket fremgår af 

nedenstående matrix.  

  

Tabel 1:Oversigt angående sagstyper, og hvad disse omfatter 

Sagstyper:  Omfatter:  

Små boligsager § 116,1 Fjernelse af dørtrin, gelænder, 

støttegreb 

Mellem boligsager § 116,1  Handicapindretning af badeværelse, 

køkkenændring, adgangsforhold, 

trappelift, loftlift 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/5799 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: ziha 

 Besl. komp: SUU 
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Store boligsager § 116,1 Tilbygning 

Boligskift § 116,4 Anskaffelse af ny ejerbolig 

  

Som det fremgår af ovenstående tabel, så er der tydelig forskel i omfanget af 

opgaverne til de enkelte sager, hvilket naturligvis øver indflydelse på den 

sagsbehandlingstid der er. I dag er den maksimale sagsbehandlingsfrist for 

boligsager uanset tyngde 2 mdr. Det fremgår af nedenstående tabel 2, at den 

gennemsnitlige sagsbehandlingstid varierer mellem 1 måned og 12 måneder, alt 

efter omfanget på sagen[1].  

  

Tabel 2:Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fordelt på sagstyper  

Sagstyper:  Gennemsnitlig sagsbehandlingstid  

Små boligsager  1 mdr.. 

Mellem boligsager 3 mdr. 

Store boligsager 8 mdr 

Boligskift 12 mdr. 

  

Hjælpemiddelenheden vil derfor foreslå, at sagsbehandlingsfristerne[2]  ændres jf. 

ovenstående. 

[1] Sagsbehandlingstiderne er målt på afsluttede boligsager.  
[2] Sagsbehandlingsfristen starter fra den dag kommunen modtager ansøgningen 

(datostemplet) til der foreligger en afgørelse fra Hjælpemiddelenheden.  

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

sagsbehandlingsfristerne ændres som foreslået. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 28. august 2012  
  

Ældrerådets høringssvar:  

Ældrerådet finder beskrivelsen af sagsbehandlingstid og sagsbehandlingsfrist for 

uklar. 

I sagen beskrives sagsbehandlingsfristen som den tid der går fra kommunen 

modtager ansøgningen til der foreligger en afgørelse fra hjælpemiddelenheden. 

Ældrerådet forstår herved, at selve den fysiske fjernelse af dørtrin, eller ændring af 

øvrige forhold i boligen, først vil ske efterfølgende. 

Ældrerådet finder på baggrund heraf, at sagsbehandlingstiden på små boligsager 

bør kunne reduceres til 14 dage, og mellem boligsager til 2 måneder. 
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6. Høring: Udvidet helbredstillæg - indgåelse af pr isaftale 

 

Sagsfremstilling  

Sagsfremstilling 

Udvidet helbredstillæg - Indgåelse af Prisaftale 1. januar 2013 – 31. december 
2016. 
  

Den 1. januar 2003 vedtog Folketinget at indføre ”udvidet helbredstillæg”, som var 

en forbedring af den eksisterende ordning, idet der nu kunne gives tilskud til 

fodbehandling, tandproteser og briller. 

  

Disse ydelser var der ikke tilskud til tidligere, da de ikke var omfattet af 

sygesikringstilskud. 

  

Der blev i loven lagt op til, at kommunerne kunne indgå prisaftaler med 

leverandører af tandproteser, briller og fodbehandling – hensigten var at der 

således blev et ensartet beregningsgrundlag for tilskud, samt at sikre lavere priser 

og at undgå en utilsigtet prisglidning på de omfattede ydelser. 

  

Der gøres opmærksom på, at pensionisten frit kan vælge en anden leverandør end 

den kommunen har indgået prisaftale med, tilskuddet vil så blive beregnet på 

baggrund af den indgåede prisaftale. 

  

Nuværende prisaftale med leverandører af briller, tandproteser og fodbehandlinger, 

som pensionister kan få tilskud til ophører pr. 31. december 2012, hvorfor der skal 

indgås ny aftale gældende fra den 1. januar 2013. 

  

Frederikshavn kommunes indkøbskontor har skrevet til leverandørerne og bedt 

dem fremsende tilbud på indgåelse af prisaftale. 

 

  

Sagen sendes til høring i Ældrerådet inden behandling i Socialudvalget.  

  

 
Beslutning Ældrerådet den 28. august 2012  
  

Ældreråd ets høringssvar:  

Ældrerådet anbefaler, at man tilstræber at vælge en leverandør, der har forretning i 

både Skagen, Sæby og Frederikshavn. 

  

 

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr: 12/5786 

 Forvaltning: BS 

 Sbh: gimu 

 Besl. komp: SOU 
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7. Høring: Moms på salg af mad og drikkevarer i caf eer i 

kommunale tilbud 

 

Sagsfremstilling  

Skatterådet har truffet en principiel beslutning vedrørende momspligt på salg af 

mad og drikkevarer fra cafeer beliggende i hhv. plejehjem/centre og 

sundhedscentre – under et kaldet plejecafeer. 

  

Priserne i plejecafeerne har hidtil ikke været pålagt toldmoms, fordi Frederikshavn 

Kommune har fulgt SKATS tidligere fortolkninger på momsfritagelse, når salget 

havde et socialt sigte og blev leveret i nær tilknytning til social forsorg og bistand, 

herunder salg af mad og drikke til pårørende til beboere i plejeboliger, personale, 

ikke visiterede pensionister og andre gæster. 

  

Kommunen er, jf. momsloven, underlagt momspligt, når den driver selvstændig 

økonomisk virksomhed. Kommunen kan i visse tilfælde fritages for momspligt, når 

virksomhedens ydelse ”varetages i egenskab af offentlig myndighed”. Det vil i dette 

tilfælde sige, når caféydelsen er at anse som social forsorg og bistand eller ydelser 

i nær tilknytning hertil. 

  

For Skatterådet er det afgørende for momspligten på salg af mad/drikke, om 

borgeren er visiteret til madservice efter § 83. For at afgøre om salg til borgere, 

som ikke er visiterede til madservice, kan momsfritages, er det afgørende, om 

salget kan anses som social forsorg eller i nær tilknytning hertil. Det er ikke 

relevant, om borgeren er hjemmeboende eller ej. Ej heller om der er offentlig 

adgang til cafeen. 

  

Der er således ikke momspligt på salg af mad og drikkevarer fra en plejecafe, når 

det drejer sig om salg til borgere, der er visiterede til at modtage madservice efter 

servicelovens § 83. 

  

Der er imidlertid momspligt på salg af mad og drikkevarer fra en plejecafe til 

plejebeboeres pårørende, dagcentergæster, daghøjskolegæster (jf SL § 79), 

personer visiteret til genoptræning efter sundhedslovens § 140 og personer, der er 

henvist fra egen læge til at benytte tilbuddene i et kommunalt sundhedshus efter 

sundhedslovens § 119. Denne type køb er momspligtige, fordi Skatterådet ikke 

anser salg af mad/drikke til disse grupper af borgere for at være i nær tilknytning til 

social forsorg og bistand. 

  

Der er også momspligt på salg af mad og drikkevarer fra en plejecafe til personale 

ved plejeboliger, andet kommunalt personale samt personale fra hjemmeplejen.  

   

En plejecafe skal registreres og betale afgift, når den enkelte cafes indtægter 

overstiger 50.000 kr årligt. Rådhuscenteret, cafeen på Ingeborgvej, cafeen i Sydby-

centeret er de eneste cafeer i kommunen, som overstiger denne grænse. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2319 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: tibr 

 Besl. komp: SOU 
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Momspligten og kriterierne for momsundtagelse er de samme for cafeerne på 

handicap- og psykiatriområdet.  

Cafetilbuddene foregår på den måde, at brugerne hjælper med indkøb, 

madlavning, rengøring og salg i cafeen med det formål at bidrage til udvikling og 

forbedring deres personlige færdigheder. Udvikling af personlige færdigheder er en 

del af formålsparagraffen i Servicelovens § 85.  

Administrationen vurderer, at cafetilbuddet er at betragte som social forsorg på 

grund af den nære tilknytning, der er mellem det beskæftigelses- eller aktivitets- og 

samværstilbud, som brugerne er visiteret til (Serviceloven §§ 103 og 104) og 

cafeydelsen. Det vurderes derfor, at caféerne på handicap- og psykiatriområdet 

fortsat er fritaget for moms. 

  

Det er således kun plejecafeer på ældreområdet, der ikke længere er fritaget for 

moms. 

  

Det skaber en række udfordringer, at der er momspligt på salg til nogle brugere, 

men ikke til andre. Nedenfor er opstillet en række scenarier på, hvordan 

momspligten kan opfyldes i plejecafeerne. 

  

  

1. To prislister – en med moms og en uden moms  
Cafeerne får to prislister. En med moms og en uden. Hermed sikres, at 

borgere, som er visiterede til mad, stadig kan købe mad/drikke momsfrit. 

Det skaber dog en udfordring i forhold til kontrol. I hvor høj grad skal 

personalet kontrollere, om borgeren er visiteret til mad? En mulighed kan 

være et skilt på disken om, at brugeren skal gøre opmærksom på, at de 

ikke er visiterede. I den anden ende af skalaen kan man bede om 

dokumentation for at brugeren er visiteret.  Ud over at kontrollen tager tid, 

vil både kontrol og de differentierede priser have indflydelse på det sociale 

samvær og dialogen i cafeerne. 

  

2. Én prisliste (inkl. moms) som gælder for alt salg i  cafeerne  
Denne løsning betyder, at borgere, som er visiteret til madservice, skal 

betale moms på den mad, de køber i cafeen. Det kan fx være kage med 

kaffe. (Betaling for den mad, som borgeren er visiteret til og som leveres, 

opkræves over pensionen, og er stadig fritaget for moms.) 

Løsningsmodellen indebærer, at alle priser stiger med 25%. 

Med én prisliste er løsningen nemt håndterbar. Den giver væsentlig mindre 

administration, man undgår man det uheldige, at folk i samme kø skal 

betale forskellige priser, og desuden er det ikke nødvendigt at indføre et 

element af kontrol for at sikre, om brugerne er visiterede eller ej. 

  

3. Et prissystem i tre cafeer. Et andet prissystem i d e øvrige?  
Kun tre cafeer har et årligt salg af mad og drikke på over 50.000 kr. årligt 

og derfor pligtige til at afregne moms. Socialudvalget kan beslutte, at priser 

med moms derfor kun skal implementeres i de tre cafeer. Det betyder dog, 

at der bliver forskel på priserne i cafeerne. Vil det skræmme brugerne væk 

fra de tre store cafeer? Vil de forskellige priser give anledning til så meget 

forvirring, at den fordel, vi opnår ved at begrænse prisstigningerne, vil 
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forsvinde? En anden mulighed er at lade priserne i alle cafeer stige med 25 

%. 

Der er i uge 26 foretaget optælling af salget i cafeen på Ingeborgvej til henholdsvis 

visiterede og ikke visiterede borgere. Ud af i alt 577 salg, var de 34 til borgere, som 

var visiterede til madservice, mens de resterende 533 var salg til borgere, som ikke 

er visiterede til madservice. Denne fordeling af salg til visiterede/ikke visiterede 

formodes at være dækkende for salget i de øvrige cafeer. 

  

Sagen er i august sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller, at udvalget 

drøfter og beslutter, hvordan man ønsker at implementere de nye momsregler i 

plejecafeerne på ældreområdet. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 28. august 2012  
  

Ældrerådets høringssvar:  

Efter Ældrerådets overbevisning vil forslag 3 med et prissystem i tre caféer, og et 

andet i de øvrige, være den løsning der giver de færreste ulemper, hvorfor de nye 

momsregler kun indføres i de tre caféer, der har et årligt salg på over 50.000kr.. 

  

 

 
 

8. Orientering om arbejdet med den nye Sundhedspoli tik samt 

Det nære Sundhedsvæsen 

 

Sagsfremstilling  

Bibi Bording samt Haukur Torsteinsson orienterer bl.a. om den nye 

kommunikationsstrategi i Sundhedspolitikken, samt status på arbejdet med Det 

nære Sundhedsvæsen. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 28. august 2012  
Bibi og Haukur orienterede om  

1. Det nære sundhedsvæsen 
2. Sundhed på tværs 
3. Den nye Sundhedspolitik 
4. Ny kommunikationsstrategi 

  

Stikord fra orienteringen samt dialog om emnerne: 

  

Vedr. 1) 

Udkast fra Kommunernes Landsforening opfordrer til at man vender den hidtidige 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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logik på hovedet indenfor sundhedsvæsenet.  

Der skal tænkes anderledes for at imødegå det stigende behov og de mange 

fremtidige udfordringer på sundhedsområdet.  

Det næste årti, vil blive forebyggelsens årti 

I Frederikshavn Kommune har man allerede igangsat flere projekter: F.eks. 

Forebyggelse af indlæggelser, Telemedicin, Længst muligt i eget liv. 

Det er vigtigt at få skabt overblik og sammenhæng mellem de nuværende projekter, 

samt klarlægge hvordan projekterne kan understøtte hinanden og sammentænkes. 

  

Vedr. 2) 

Sundhed på tværs er en ny måde at sammentænke indsatserne mellem forskellige 

udvalgsområder. 

Fælles udgifter – fælles ansvar 

Den nye Sundhedspolitik samt arbejdet med Det nære sundhedsvæsen skal være 

med til at generere og understøtte sundhed på tværs. 

  

Vedr. 3) 

Arbejdet med den nye Sundhedspolitik tager afsæt i Sundhedsprofilen på borgere i 

Frederikshavn Kommune 2010. Sundhedsprofilen viser flere problemområder, der 

er opgjort i forhold til køn, alder og levevis. Sundhedspolitikken skal genereres fra 

alle fagudvalg, så alle får ejerskab af politikken. 

Politikken tænkes fremover som et dynamisk værktøj der løbende justeres ifht. 

udviklingen på området.  

  

Vedr. 4) 

I arbejdet med den nye Sundhedspolitik overvejer man forskellige muligheder for at 

nå ud til borgerne med oplysninger om sundhedstilbud, kurser mv.. 

Man overvejer strategier for, hvordan man får fat i ”den almindelige” borger, der lige 

nu ikke har problem med sit helbred, men, som med sin levevis, har stor risiko for 

at få det. 

Man vil anvende både traditionelle og digitale kanaler, samt fornyet kreativitet, for 

at nå ud til alle relevante alders- og risikogrupper 

  

 

 
 

9. Orientering om interviewmøde vedr. kvalitetsopfø lgning på 

hjælpemiddelområdet 

 

Sagsfremstilling  

Jævnfør Sundhedsudvalgets beslutning i juni 2012 foretages der en udvidet 

forvaltningsrevision på hjælpemiddelområdet. Ældrerådet og Handicaprådet er 

udvalgte til at deltage i et interviewmøde med BDO med baggrund i inddragelse af 

borgerperspektivet. Mødet holdes den 06-08-2012. 

Orientering ved Hanne Andersen samt Ove Andersen der deltog i mødet. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Beslutning Ældrerådet den 28. august 2012  
  

Formanden orienterede fra mødet med repræsentanterne fra Kommunernes 

Revision, der takkede for de mange gode input til det videre arbejde med 

kvalitetsopfølgningen på hjælpemiddelområdet. Fra Ældrerådet gjorde man bl.a. 

opmærksom på problematikken omkring de ”sovende” hjælpemidler, der står 

ubrugte hen ude ved borgerne. 

  

 

 
 

10. Status vedr. madordningen i plejeboligerne Ålbæ k 

 

Sagsfremstilling  

  

Orientering ved Chris Sørensen. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 28. august 2012  
  

Orientering ved Chris Sørensen. 

  

Der sendes forespørgsel til Center for Social- og Sundhedsmyndighed om, hvem 

der leverer mad i kommunens plejeboliger (både med og uden fast personale), 

samt hvilket antal borgere i plejeboliger, der modtager mad fra den enkelte 

leverandør.  

Det ønskes ligeledes oplyst om borgere i plejeboliger, der ikke modtager mad fra 

Frederikshavn Kommunes køkken, modtager kommunalt tilskud. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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11. Opfølgning på sager fra de politiske udvalg 

 

Sagsfremstilling  

  

Socialudvalget:  

  

Opfølgning fra dialogmødet mellem Socialudvalget og  Ældrerådet den 13-06-

2012 

Vedr. drøftelsen om digitalisering på ældreområdet, samt hvilke tiltag SOU 

overvejer ifbm. overgang til Udbetaling Danmark. Er der nyt fra ledelsen i forhold til, 

hvad bibliotekarerne på kommunens bibliotek må hjælpe ældre borgere med på 

nettet? 

  

  

  

Sundhedsudvalget  

  

  

Teknisk udvalg  

  

  

Plan- og Miljøudvalget  

  

  

Kultur- og fritidsudvalget  

  

  

Økonomiudvalget  

  

 
Beslutning Ældrerådet den 28. august 2012  
  

Opfølgning på dialogmødet med Socialudvalget udsættes til mødet den 31-08-

2012. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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12. Information fra formanden samt øvrige medlemmer  

 

Sagsfremstilling  

  

Information fra formanden  

  

  

Information fra øvrige medlemmer  

  

  

Nyt fra Danske Ældreråd:  

  

Mailservice 6/2012 

• Efterlysning af erfaringer med indsatser for etniske ældre 
• Fornyelsesfondens midler  kan også søges af offentlige aktører. 

Løsningerne skal have direkte velfærdseffekt. Der er derfor fokus på 
plejeområdet og det sociale område, Sundhedssektoren samt 
Folkesundhed og forebyggelse. Læs mere på 
www.Fornyelsesfonden.dk 

  

Mailservice 7/2012 

• Årets tema for FN´s internationale ældredag  den 1. oktober er ”Det 
lange liv former fremtiden”. 

• Digitalisering : 15 projekter skal afprøve nye måder til at få ældre med på 
IT-vognen. Social- og integrationsminister Karen Hækkerup støtter 
sammen med satspuljepartierne projekterne med i alt 18 mio. kr. 
Projekterne er særligt rettet mod de ældre, der ikke deltager i eksisterende 
IT-tilbud. I Nordjylland deltager Brønderslev kommune. 

• EU-året for aktiv aldring og solidaritet mellem gen erationer . I den 
forbindelse starter Dansk Skoleskak pilotprojektet ”Generationer i Spil” op i 
Randers, København og Frederiksberg. Projektet ønsker med skakspillet 
og skoleskak at bidrage til flere aktiviteter for ældre og styrke fællesskaber 
på tværs af generationer. 

• Brugerbetaling  på ydelse inden for sundheds- og ældreområdet kan spare 
mia.. Der er potentielt flere milliarder kroner at spare ved at indføre 
brugerbetaling på ydelser inden for sundheds- og ældreområdet – uden at 
det nødvendigvis har markante sundhedsmæssige konsekvenser siger ny 
rapport fra AKF (AKF er en del af Det Nationale Analyse- 
og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner). 

  

Temadag:  Vedr. Ældrerådsvalg 2013, afholdes af Danske Ældreråd den 8. oktober 

i Aabybro. Tilmelding senest den 10-09-2012. 

  

Konference:  Genveje, smutveje og omveje til fællesskab blandt ældre. Afholdes af 

Ensomme gamles værn onsdag den 10. oktober på Christiansborg. 

  

Konference:  Før livet bliver ubærligt – om forebyggelse af ensomhed. Afholdes af 

Danske Ældreråd og Ensomme Gamles Værn den 20. november i Vejle. Tilmelding 

senest den 08-11-2012. 

  

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Beslutning Ældrerådet den 28. august 2012  
  

Punktet udsættes til mødet den 31-08-2012. 

  

 

 
 

13. Orientering om procedurerne for visistering til  hjemmepleje 

mm. 

 

Sagsfremstilling  

Ældrerådet har bedt Center for Social- og Sundhedsmyndighed om at give en 

generel orientering om de forskellige former for visitation til henholdsvis: 

  

  

•         Hjemmepleje (rengøring/pleje), nye borgere 

•         Revisitering af hjemmepleje  

•         Madservice, nye borgere 

•         Revisitering af madservice  

•         Er der faste regler for, hvornår en ydelse revisiteres? 

•         Har man gjort sig tanker om, hvordan man eventuelt vil visitere til 

robotstøvsugere? 

Orientering ved faglig koordinator for visitationsenheden Gitte Svensson. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 28. august 2012  
  

Gitte Svensson og Rikke Nielsson orienterede om, hvordan visiteringen foregår i 

praksis, herunder: 

  

• Ved indlæggelse af borger udarbejder sygehuset en plejeforløbsplan inden 
for de 2 første døgn, som sendes til visitator. 

• Når der visiteres til praktisk hjælp eller madservice, laver visitator en 
vurdering ud fra den samlede husstand.  

• Afgørelsen fra visitator sendes til borgeren med posten, så den kommer i 
borgerens postkasse. Ved ændring i ydelsen sendes ny afgørelse også 
med posten. 

• Ved klager over den tildelte hjælp, foretages der en ny visitation af en 
anden visitator. Fastholdes den tildelte hjælp, har borgeren mulighed for at 
klage til Det sociale Nævn. 

• Ved klager over serviceniveauet behandles klagen af Byrådet. 
• Ved besøg i hjemmet udarbejder visitator en mindre arbejdspladsvurdering. 

Denne kan efterfølgende uddybes ved behov. 
• Borgeren der modtager hjælp samt leverandører, er forpligtet til at melde 

tilbage til visitator ved ændringer i behovet for hjælp. 
• Revisiteringer foretages efter behov. Der er ingen fastlagte intervaller. 
• I forbindelse med en privat leverandør gik konkurs, blev de borgere, der 

igen/fortsat ønskede at få madservice fra denne leverandør, revisiteret. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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• Der afholdes videokonferencer med f.eks. Hjørring Sygehus.  Ordningen 
fungerer godt og sparer kørsel. 
  

  

 

 
 

14. Ældrerådets udpegning af ældrepolitiske udfordr inger og 

afsætning af pejlemærker for ældrerådsarbejdet i 20 12-2013 

 

Sagsfremstilling  

  

Punktet tages op fra sidste møde. 

  

Til drøftelse. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 26. juni 2012   

Punktet udsættes til næste møde, hvor der fremlægges forslag fra de enkelte 

ældrerådsmedlemmer. 

  

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
Fremlæggelse af forslag samt drøftelse. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 28. august 2012  
Punktet udsættes til mødet den 31-08-2012. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

15. Opfølgning på Ældrerådets budget 

 

Sagsfremstilling  

Budgetopfølgning pr. 21-08-2012 udsendes med dagsordenen. 

Drøftelse af ændrede regler for anvendelse af overskud fra tidligere år. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 28. august 2012  
  

Punktet udsættes til næste møde den 31-08-2012.  

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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16. Orientering om budget for Socialudvalgets samt 

Sundhedsudvalgets område 

 

Sagsfremstilling  

Børge Hansen fra Økonomicentret orienterer om budgettet for 2013-2016. 

  

Bilag udsendt til Ældrerådet: 

Socialudvalget budgetoplæg 2013, specifikationer 

Socialudvalget budgetoplæg 2013 

Sundhedsudvalget budgetoplæg 2013 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 28. august 2012  
  

Orientering ved Børge Hansen. 

  

Jævnfør det udsendte materiale har Sundhedsudvalget et budget på 281 mio.kr, 

hvoraf 220 mio.kr. vedrører medfinansiering af sygehusudgifter. 

  

Der er pt. mange udfordringer for Frederikshavn Kommune med stigende udgifter til 

følge: 

• Befolkningstallet falder 
• Der bliver flere ældre 
• Antallet af børn og erhvervsaktive falder 
• Beskatningsgrundlaget stiger 
• Reform af tilskudsmodellen fra stat til kommune (refusionen falder, 

generelle tilskud stiger) 
• Der er stigende udgifter på det specialiserede socialområde  

  

Socialudvalget har et budget på 896 mio.kr.. 

Økonomiudvalget har den 10-08-2012 besluttet at lave en 2% rammereduktion på 

alle udvalg, svarende til 18,2 mio.kr. i Socialudvalgets område. 

  

Socialudvalget har store udfordringer i budget 2013-2016 bl.a. på baggrund af stor 

tilgang fra børne- og ungeområdet. Skal det nuværende serviceniveau fastholdes, 

vurderes der at fremkomme et underskud på budgettet på ca. 30 mio.kr.. 

Forvaltningen er derfor pålagt at komme med finansieringsforslag på yderligere 30 

mio.kr., så opgaven ny lyder på at finde forslag til besparelser på ca. 50 mio.kr.. 

  

Spareforslagene sendes i høring den 29-08-2012. 

Ældrerådet afholder ekstraordinært møde den 31-08-2012 til behandling af 

spareforslagene. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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17. Næste møde 

 

Sagsfremstilling  

Der indkaldes til ekstraordinært ældrerådsmøde fredag den 31. august kl. 8.30-

12.00 i lokale 2.77 på Frederikshavn Rådhus (Det svævende mødelokale). Eneste 

punkt på dagsordenen er: 

Høring vedr. budget herunder sparekatalog. 

Næste ordinære møde er planlagt til tirsdag den 25. september på Sæby 

Ældrecenter. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 


