
Referat Socialudvalget 

Ordinært møde 

Dato  10. januar 2007

Tid  15:00

Sted  Anholtvej 10 (amtskommunale dagtilbud)

NB. herefter Solstrålen og Baldersvej. Forventet mødestart i siloen lokale 4, kl. 16.30.

Fraværende Afbud fra Frode Thule Jensen

Medlemmer   Birgit Hansen (A) 
Per Nilsson (V) 
Frode THule Jensen (V) 
Steen Jørgensen (T) 
Irene Hjortshøj (A) 
Steen Jensen (A) 
Bruno Müller (A)
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1. Konstatering af Socialudvalgets sammensætning  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 562706 
Sbh: SSF/jn 
  
Besl.komp: SOU 

Sagsfremstilling 

Pr. 1. januar 2007 består Socialudvalget af følgende medlemmer: 
•          Birgit S. Hansen 
•          Steen Jørgensen 
•          Bruno Müller 
•          Per Nilsson 
•          Irene Hjortshøj 
•          Frode Thule Jensen 
•          Steen Jensen 

Beslutning - Socialudvalget den 10. januar 2007 
Taget til efterretning 

Fraværende: Afbud fra Frode Thule Jensen 
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2. Valg af formand  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 562706 
Sbh: SSF/jn 
  
Besl.komp: SOU 

Sagsfremstilling 

Valg af formand 

Beslutning - Socialudvalget den 10. januar 2007 
Birgit Hansen blev valgt. 

Fraværende: Afbud fra Frode Thule Jensen 
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3. Valg af næstformand  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 562706 
Sbh: SSF/jn 
  
Besl.komp: SOU 

Sagsfremstilling 

Valg af næstformand 

Beslutning - Socialudvalget den 10. januar 2007 
Per Nilsson blev valgt. 

Fraværende: Afbud fra Frode Thule Jensen 

Page 6 of 20

03-09-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Socialudvalget_668_10-01-2007_457.htm



 
 

        

4. Forslag til politik for borger og brugerinddragelse  på 
ældreområdet  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 467605 
Sbh: bh 
  
Besl.komp: SOU 

Sagsfremstilling 
Med baggrund i kommunesammenlægningen har ældreområdet nedsat en 
arbejdsgruppe omkring borger- og brugerinddragelse, der bl.a. har lavet 
forslag til en politik for Borger- og brugerinddragelse på ældreområdet.  

Arbejdsgruppen, der består af repræsentanter fra 
Sammenlægningsældrerådet samt repræsentanter fra ledelse og 
medarbejdere i Skagen, Sæby og Frederikshavn, har gennem efteråret 
arbejdet med brugerinddragelse, blandt andet med inspiration fra lektor 
Hans Wadskjær fra Aalborg Universitet, der forsker i brugerindflydelse. 

Arbejdsgruppen fremsender sit forslag til en politik for Borger- og 
brugerinddragelse i Ældreområdet til Socialudvalgets godkendelse. 

  

Socialdirektørens indstilling: 

Det indstilles at forslaget til Politik for Borger- og brugerinddragelse i 
Ældreområdet vedtages. 
  
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 100107 - forslag til politik for borger- og brugerinddragelse.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Forslag til politik for borger- og brugerinddragelse SOU 

Beslutning - Socialudvalget den 10. januar 2007 
Indstillingen godkendtes. 

Fraværende: Afbud fra Frode Thule Jensen 
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5. Forslag til vedtægt for bruger - og pårørenderåd  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 555171 
Sbh: gkr 
  
Besl.komp: SOU 

Sagsfremstilling 
Med baggrund i kommunesammenlægningen har ældreområdet nedsat en 
arbejdsgruppe omkring borger- og brugerinddragelse, der bl.a. har lavet 
forslag til en  vedtægt for bruger- og pårørenderådene i Ny Frederikshavn 
Kommune. 

Arbejdsgruppen består af: 

•          3 repræsentanter fra Sammenlægningsældrerådet (én fra 
Skagen, Sæby og Fr-havn) 

•          1 områdeleder fra Sæby 

•          3 tillidsrepræsentanter (én fra Skagen, Sæby og Fr-havn) 

•          1 administrativ medarbejder 

•          afdelingsleder 

Forslaget har været sendt til høring i de eksisterende bruger- og 
pårørenderåd i de tre gamle kommuner.  

Bruger- og pårørenderådene i Område Syd, Land, Vest og Skagen samt 
Sæby Ældrecenter har ingen  bemærkninger til den nye vedtægt. 

Høringssvarene fra Dybvad Ældrecenter, Rosengården, Ø-vrå Ældrecenter 
samt område Midt fremgår af vedhæftede bilag. 

  

Indstilling: 

Det indstilles at vedtægten godkendes med ikrafttrædelse pr. 01-01-07. 
Første valg til de nye Bruger- og pårørenderåd skal gennemføres inden 
den 01-06-07.  
  

  

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 100107 - vedtægt Bruger- pårørenderåd.pdf 
 100107 - høringssvar Dybvad Ældrecenter - bruger- pårørenderåd.pdf 
 100107 - høringssvar Rosengården Sæby - bruger- pårørenderåd.pdf 
 100107- høringssvar Østervrå Ældrecenter.pdf 
 100107 - høringssvar område midt - bruger- pårørenderåd.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Vedtægt Bruger- og pårørenderåd Ny Fr.havn SOU 
2. Høringssvar Dybvad Ældrecenter SOU 
3. Høringssvar fra Rosengården Sæby SOU 
4. Høringssvar Østervrå Ældrecenter SOU 
5. Høringssvar område Midt SOU 

Beslutning - Socialudvalget den 10. januar 2007 
Godkendt som indstillet, dog således at ordningen evalueres om 1 år. 
 
Ændring § 6, 1. linie: Dog ikke 1. år, hvor 1-2 medlemmer vælges for en periode 
på 1 år.  

Fraværende: Afbud fra Frode Thule Jensen 
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6. Indmeldelse i JYFE – Jysk Socialforsknings - og 
evalueringssamarbejde  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 562726 
Sbh: SSF/akl 
  
Besl.komp: SOU 

Sagsfremstilling 

For seks år siden etablerede Nordjyllands-, Viborg og Århus amter Jysk 
socialforsknings- og evalueringssamarbejde – JYFE. JYFE fungerer 
gennem et samarbejde med forskningsmiljøer og uddannelsesinstitutioner 
som katalysator for en række praksisnære forsknings- og 
evalueringsprojekter på det sociale område. Drivkraften i samarbejdet er 
et ønske om at få dokumenteret, ”hvad virker” og ”hvad virker ikke” i det 
sociale arbejde. 
  
På kontaktudvalgsmøderne i efteråret har de midt- og nordjyske 
borgmestre støttet op om en fortsættelse af JYFE. Der blev markeret en 
bred politisk interesse i at styrke det fælles samarbejde om 
kvalitetsudvikling, metodeudvikling, evaluering og dokumentation på det 
sociale felt. 
Kommunerne har desuden gennem rammeaftalen accepteret medlemskab 
af JYFE. 
  
Der er af Socialministeriet afsat ca. 8 mio. kr. til forskningsformål i JYFE 
regi i perioden 2007-2010. For at fastholde disse midler i den midt – og 
nordjyske region har det været nødvendigt, at etablere JYFE som forening 
med en valgt bestyrelse inden 1. januar 2007. 
Derfor blev der d. 7. november 2006 nedsat en foreløbig bestyrelse 
bestående af 5 medlemmer fra kommunerne og 2 regionale medlemmer. 
Jan Nielsen blev i den forbindelse valgt ind i bestyrelsen fra Frederikshavn 
Kommune.  
  
Den foreløbige bestyrelse har udarbejdet forslag til vedtægter for 
foreningen, som blev fremlagt på en stiftende generalforsamling den 4. 
december 2006. Her blev den fremtidige bestyrelse valgt. Jan Nielsen 
fortsætter i bestyrelsen, Erik Kaastrup Hansen, Herning Kommune blev 
valgt som formand, mens Lars Mathiasen, Region Nordjylland blev valgt 
som næstformand. 
På den stiftende generalforsamling fik kommunerne officiel mulighed for 
at melde sig ind i foreningen med forbehold for en eventuel efterfølgende 
politisk drøftelse af den enkelte kommunes medlemskab af JYFE. 
  
De kommunale medlemmer betaler et årligt kontingent på 10 øre pr. 
indbygger. Kontingentet for Frederikshavn Kommune er fastlagt til 6380,- 
. 
  
Medlemskab af JYFE giver adgang til en stor mængde viden, 
forskningsresultater og dokumentationsredskaber. Det betyder ligeledes, 
at kommunen kan deltage i forsknings- og metodeudviklingsprojekter. 
Der afholdes konferencer, seminarer og debatskabende udviklingsfora, 
hvor forskningsressourcer, kommunale og regionale ressourcer mødes for 
at finde nye kvalitetsskabende veje for socialt arbejde. 
  
  
Indstilling: 
Til orientering  
Frederikshavn Kommune har i forbindelse med indgåelsen af 
rammeaftalen accepteret at indtræde som medlem af foreningen JYFE 
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Elektroniske bilag: 

 100107 - Socialforskning i praksis - Pjece om JYFE.pdf 
 100107 - Vedtægt for JYFE.pdf 
 100107 - Kommunernes indbyggertal og kontingent.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Socialforskning i praksis, pjece om JYFE SOU 
2. Vedtægt for JYFE SOU 
3. Kommunernes indbyggertal og kontingent SOU 

Beslutning - Socialudvalget den 10. januar 2007 
Taget til efterretning. 

Fraværende: Afbud fra Frode Thule Jensen 
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7. Ledsagerordningen efter 1.1.2007  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 543591 
Sbh: jot 
  
Besl.komp: SOU 

Sagsfremstilling 

I henhold til servicelovens § 97 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde 15 
timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan 
færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne. 
  
Personer, der er indstillet til 15 timers ledsagelsen ved det fyldte 67. år 
bevarer denne ret til efter det fyldte 67. år. 
  
I gammel Frederikshavn har 74 personer fået bevilget ledsageordning 
efter det fyldte 67. år. 
  
I forbindelse med Sammenlægningsudvalgets budgetbeslutning for 2007 
blev der ikke afsat midler til, at ledsagerordningen for de over 67 årige 
kunne fortsætte i 2007. 
  
Indstilling 

Forvaltningen indstiller på den baggrund, at der meddeles de over 67 
årige ophør af ledsagelse med en måneds varsel. 
Handicaprådet har den 14.12.2007 drøftet ovenstående. Handicaprådet 
ser gerne en så mild overgang som muligt, men er i øvrigt enige i, at en 
måneds respit er i orden. 

Beslutning - Socialudvalget den 10. januar 2007 
Indstillingen godkendtes - udvalget ønsker orientering om evt. alternative 
muligheder. 

Fraværende: Afbud fra Frode Thule Jensen 
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8. Anmodning om andel i uudnyttet låneramme.  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 562984 
Sbh: SSF/jk 
  
Besl.komp: SOU/ØKU/BYR 

Sagsfremstilling 

Blandt de områder som kommunerne pr. 1. januar 2007 har overtaget 
det fulde ansvar for, er dagbeskæftigelsen for voksne 
udviklingshæmmede og socialpsykiatrien. På disse områder driver 
kommunens således nu - ud over de hidtidige kommunale tilbud –også 
de hidtidige amtslige tilbud. 
  
Fælles for disse to områder er at kommunen, i Frederikshavn by, nu 
driver to tilbud på hvert af områderne – tilbud som hver især retter sig 
mod samme målgruppe. For begge gælder også, at det vil være en klar 
fordel - både indholdsmæssigt/pædagogisk, lokalemæssigt og 
økonomisk - at samle tilbuddene parvis i fælles fysiske rammer. 
  
For så vidt angår dagbeskæftigelsen for voksne udviklingshæmmede, 
blev det i forbindelse med vedtagelsen af budgetforslag for 2007 
besluttet, at placere det samlede tilbud i den tidligere AF-bygning på 
Knivholtvej, hvilket dog siden har vist sig at indebære en række 
problemer. Der foreligger nu - jfr. punkt 9 - et forslag om at tilbuddet i 
stedet etableres i lejede lokaler på Baldersvej 11.  
  
For så vidt angår socialpsykiatrien blev det i forbindelse med 
vedtagelsen af budgetforslaget for 2007 besluttet at samle de to 
eksisterende tilbud i lejede lokaler, som opføres til formålet 
(Teglgården). Det blev i denne forbindelse forudsat at der ikke ville 
være krav om deponering, hvilket siden har vist sig ikke at være 
tilfældet. Såfremt der kan indgås aftale om leje, forventes lokalerne klar 
til brug fra 1. januar 2008. 
  
En kommune må gerne indgå aftale om leje af lokaler. Men ifølge 
gældende regler skal kommunen i sådanne tilfælde deponere et beløb 
svarende til det lejedes værdi, eller alternativt nedskrive sin låneramme 
med et tilsvarende beløb. Der er dog i beregningen mulighed for at 
modregne værdien af eventuelle fraflyttede lokaler, hvorefter følgende 
krav kan opgøres: 
  

Baldersvej 11                kr. 1,9 mio. 
Teglgården                    kr. 3,7 mio. 
I alt                               kr. 5,6 mio. 

  
Der er til begge projekter  fremsendt ansøgning til Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet, om dispensation for deponeringskravet, idet der 
bl.a. er henvist til, at der er tale om leje af lokaler til erstatning for 
andre lokaler, der vil blive afviklet hurtigst muligt. 
  
Imidlertid er der behov for hurtigst muligt at kunne indgå aftale om leje 
af de omtalte lokaler, hvorfor Socialudvalget anmoder Byrådet om at 
reservere kr. 5,6 mio. af sin låneramme til formålet. Frederikshavn 
Kommune har endnu ikke udnyttet hele sin låneramme. Imidlertid kan 
den disponible låneramme for 2007 endnu ikke endelig opgøres, idet 
den påvirkes af bl.a. finansieringsbeslutninger vedr. Skagen Havn, men 
på det foreliggende grundlag er det Økonomisk Forvaltnings vurdering, 
at den ledige låneramme vil overstige de anførte behov. 
  
Såfremt Indenrigs- og Sundhedsministeriet efterfølgende meddeler 
dispensation for deponeringskravet, vil lånerammen ikke blive belastet. 
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Indstilling 

At Socialudvalget anmoder Byrådet om at reservere kr. 5,6 mio. af 
lånerammen i 2007, således at der nu kan indgås aftale om leje af de 
omtalte lokaler, uanset at Indenrigs- og Sundhedsministeriet endnu ikke 
har afgjort ansøgningen om deponeringsfritagelse. 
  

Beslutning - Socialudvalget den 10. januar 2007 
Indstillingen anbefales. 

Fraværende: Afbud fra Frode Thule Jensen 

Page 14 of 20

03-09-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Socialudvalget_668_10-01-2007_457.htm



        

9. Etablering af nye lokaler til dagtilbud for psykisk  
udviklingshæmmede i Frederikshavn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 563030 
Sbh: SSF/jt 
  
Besl.komp: SOU/ØKU/BYR 

Sagsfremstilling 

Sammenlægningsudvalget vedtog som en del af budget 2007, at 
dagtilbuddet Solstrålen og det tidligere amtskommunale dagtilbud på 
Anholtvej skulle flytte sammen i den tidligere AF-bygning på 
Knivholtvej. Beslutningen var resultatet af en længere proces. 
  
I 2003-2004 gennemførte Dagtilbuddet Solstrålen og forvaltningen en 
lang og problematisk proces vedr. personale, økonomi og ledelse. 
Dette afstedkom at diverse myndigheder undersøgte forholdene på 
Solstrålen herunder Arbejdstilsynet og brandmyndighederne, der 
påpegede flere kritisable forhold: 
  

•          Dårlig akustik i kantine 
•          Utilstrækkelig ventilation i kantine 
•          Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger i køkken 
•          Mangel på personalerum 
•          Indeklima i loftsrummet/repos 
•          Indretningen af lagerhallen 

  
En midlertidig afhjælpning blev at leje pavilloner for at få mere og bedre 
plads. Disse er godkendt af taknisk afdeling, Frederikshavn kommune 
indtil maj 2007 – hvor der skal være fundet en anden varig løsning. 
  
Der blev igangsat en proces med at finde nye egnede lokaler tilbage i 
foråret 2005. 
  
Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2006 at afsætte 7 mio til 
erhvervelse eller opførelse af bygning til nyt dagtilbud. 
  
Et konkret projekt på Toftegårdsvej blev dog dyrere end forudsat, da 
der ikke kunne opnås enighed med ejeren omkring prisen på bygningen, 
ligesom udgifterne til ventilation med videre blev væsentligt dyrere end 
beregnet. Politisk valgte man ikke at gå videre med denne løsning. 
  
I efteråret 2005 kom der fra flere pårørende forslag om anvendelse af 
konkret bygning på Baldersvej – lokalerne blev undersøgt, og der blev 

taget kontakt til udlejer. Huslejen var dog dyr henset til de mange m2 
(over 400 kr. pr. m2 pr. år), ligesom et køb ikke kunne afholdes 
indenfor det afsatte anlægsbeløb på 7 mio kr. Leje af bygningerne ville 
udløse deponering svarende til det lejeres værdi. Derfor blev forslaget 
afvist.  
  
7. februar 2006 blev der holdt et møde med pårørende samt 
Frederikshavn Kommune socialudvalg, her fremlagdes en ny plan for 
den videre proces – når nu Toftegårdsvej ikke kunne erhverves. Der 
blev nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at skabe et overblik i 
forhold til behov og muligheder. På samme møde blev det nævnt, at 
man ville samle det amtskommunale tilbud på Anholtvej og det 
kommunale dagtilbud til en institution. 
  
I samme periode konstateredes, at det ny jobcenter ikke kunne være på 
Knivholtvej, men måtte fraflytte i starten af 2007. Dette lejemål var 
uopsigeligt til udgangen af 2010. Handicapområdets ledelsesgruppe tog 
bygningen under besigtigelse og vurderede at den indretningsmæssigt 
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var hensigtsmæssig – dog at beliggenheden var mere problematisk. 
  
Forvaltningen anbefalede en flytning til Knivholtvej og løsningen blev 
vedtaget i forbindelse med kommunens budget for 2007.01.05 
  
Den 11. oktober afholdtes møde med de pårørende omkring 
dagtilbuddet, og forvaltningen redegjorde for baggrunden for 
forvaltningens indstilling samt den politiske beslutning. De pårørende så 
mange problemer forbundet med anvendelsen af denne bygning til 
dagtilbud, her pegede man særligt på beliggenheden og de manglende 
udenoms arealer. Man pegede ligeledes på, at en placering på 
Baldersvej var at foretrække. Forvaltningen gav tilsagn om at 
undersøge muligheden for en ændret politisk holdning til spørgsmålet 
samt hvilke muligheder, der var for at undgå deponering. 
  
Forvaltningen har haft kontakt til ejer af Baldersvej og bygningen er 
vurderet som særdeles anvendelig til formålet. Ejer har nedsat husleje 

til ca. 300 kr. pr. m2 pr. år, hvor huslejen oprindeligt var over 400 kr. 
Det er vurderingen, at behovet er 1800 m2 mod Knivholt’s ca. 1600 m2. 
Huslejen for den nødvendige del af Baldersvej er ca. 600.000 kr. pr. år. 
Det er forvaltningens vurdering, at Knivholtvej kan anvendes til andre 
kommunale formål, hvis Baldersvej vælges som den fremtidige 
permanente placering af dagtilbuddet til psykisk udviklingshæmmede i 
Frederikshavn. Restlejen til Knivholtvej vil så skulle findes indenfor den 
pågældende funktions budget (600.000 kr.) 
  
Den 4. januar 2007 har der været afholdt møde med de pårørende til 
brugerne af dagtilbuddet Solstrålen og Anholtvej. På dette møde 
redegjorde forvaltningen for processen, der førte frem til den politiske 
beslutning og de muligheder, der havde åbnet sig i forholdt til 
Baldersvej. Der var enstemmig opbakning til fortsat at pege på 
placeringen på Baldersvej som den eneste rigtige. 
  
I forhold til deponeringsfritagelse er Indenrigsministeriet ansøgt om en 
sådan, men der kan først forventes svar i foråret 2007. Men med 
udvidelsen af Skagen havn er der jfr. tidligere beslutning i 
Sammenlægningsudvalget skabt en lånerammer, der kan anvendes som 
erstatning for deponering. Jf. pkt. 8 på dagsordenen. 
  
Indstilling 

Det indstilles til byrådets godkendelse 
•          At den fremtidige placering af dagtilbud/værested til psykisk 

udviklingshæmmede placeres på Baldervej 
•          At forvaltningen tildeles kompetence til at indgå aftale om 

indgåelse af lejemål for Baldersvej 
  
  
  
  

Beslutning - Socialudvalget den 10. januar 2007 
Indstillingen anbefales. 

Fraværende: Afbud fra Frode Thule Jensen 
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10. Status på arbejdet med Socialplanen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 504224 
Sbh: SSF/nkl 
  
Besl.komp: SOU 

Sagsfremstilling 

I oktober og november indledtes arbejdet med Socialplanen i 
Socialudvalget ved afholdelse af de to temamøder omkring hhv. 
ældreområdet og handicapområdet. 
  
På baggrund af temamøderne og drøftelserne i Socialudvalget i den 
forbindelse arbejder forvaltningen i denne stund med formulering af to 
skriftlige debatoplæg. Et for hvert område.  
  
De to skriftlige debatoplæg forventes behandlet i Socialudvalget d. 14. 
februar 07.  
  
Herefter danner debatoplæggene udgangspunkt for Socialudvalgets 
åbne debat med interesserede borgere, berørte organisationer m.fl. i 
marts 07. 
  
Drøftelserne fortsætter herefter i Socialudvalget i april – juni og munder 
ud i formuleringen af et manifest på ældreområdet samt et manifest på 
handicapområdet.  
  
Manifesterne forventes endeligt behandlet i Socialudvalget d. 8. august 
07.  
  
Indstilling 
Til orientering 
  
  
  
  
  
  
  

Beslutning - Socialudvalget den 10. januar 2007 
Taget til efterretning. 

Fraværende: Afbud fra Frode Thule Jensen 
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11. Socialdirektøren orienterer  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 487158 
Sbh: SSF/JN 
  
Besl.komp: SOU 

Sagsfremstilling 

•          Besigtigelsestur 
  

Beslutning - Socialudvalget den 10. januar 2007 
Ingen bemærkninger. 

Fraværende: Afbud fra Frode Thule Jensen 
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12. Udvidet helbredstillæg  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 563695 
Sbh: SSF/pej 
  
Besl.komp: SOU 

Sagsfremstilling 

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. 
  
Frederikshavn kommunes indkøbskontor har skrevet til leverendørerne og 
bedt dem fremsende tilbud på indgåelse af prisaftale. 
Der vedlægges samlet oversigt over de tilbud, der er kommet. 
  
Ud fra de indkomne tilbud anbefales det, at der indgås prisaftaler med: 
  
Briller: Dansk Erhvervsoptik (en sammenslutning af optikere, og briller 
vil kunne leveres i hele området) 
Tandproteser: Ejlerskov, Frederikshavn (skønnes afstanden til 
Frederikshavn for stor, kunne de øvrige tilbudsgivere tilbydes at ”koble” 
sig på prisaftalen på de samme vilkår) 
Fodbehanding: Kirsten E. Kristensen, Frederikshavn og Dorte Vejby, 
Sæby 
  
  
Sammenlægningsældrerådet er hørt i sagen, og har ingen bemærkninger 
til det foreslåede. 
  
Indstilling 

At de foreslåede prisaftaler indgås. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 100107 - tilbudssamling - udvidet helbredstillæg.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Tilbudssamling – udvidet helbredstillæg SOU 

Beslutning - Socialudvalget den 10. januar 2007 
Indstillingen godkendtes. 

Fraværende: Afbud fra Frode Thule Jensen 
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Mødet hævet, oplæst kl. 18:05 

 
Til stede:  

 
Underskrifter:  
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