
Referat Socialudvalget 

Ordinært møde 

Dato  14. februar 2007

Tid  15:00

Sted  Rosengården, Søndergade 35, Sæby

NB. Mødet starter på Præstbro Ældrecenter kl. 15.00 - herefter Dybvad Ældrecenter 
(afd.chef Hanne Bjørnlund og afd.leder Ingeborg Buus deltager)

Fraværende Birgit Hansen med afbud

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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Indholdsfortegnelse 

 

1. Uddelegering af Socialudvalgets budgetramme for 2007 til lavest identificerbare 
omkostningssted. 

Åben sag 

2. Status for forhandlinger af Sundhedsaftaler med Region Nordjylland Åben sag 
3. Godkendelse af forslag til vision og værdigrundlag for Ældreafdelingen – Værdier for 

medarbejdernes møde med borgerne 
Åben sag 

4. Bisidderordning Åben sag 
5. Socialdirektøren orienterer Lukket sag 
6. Eventuelt Lukket sag 
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1. Uddelegering af Socialudvalgets budgetramme for 200 7 
til lavest identificerbare omkostningssted.  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 505757 
Sbh: SSF/bh 
  
Besl.komp: SOU 

Sagsfremstilling 
Byrådet har vedtaget regler om økonomisk decentralisering. Reglerne 
indeholder en pligt for udvalgene til at uddelegere bevillingen til lavest 
identificerbare omkostningssted. 

Af vedlagte bilag fremgår, hvilke omkostningssteder der eksisterer 
indenfor Socialudvalgets bevillingsområde. 

Iht. ovennævnte regelsæt skal det anbefales at der foretages 
uddelegering af Socialudvalgets bevilling til de anførte 
omkostningssteder. 

  
Indstilling 
At der foretages uddelegering af Socialudvalgets budgetramme for 2007, 
som anført i vedlagte bilag. 

  

  

  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 14-02-2007 Omkostningssteder under socialudvalgets bevillingsområde 
2007.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Omkostningssteder under socialudvalgets 

bevillingsområde 
SOU 

Beslutning - Socialudvalget den 14. februar 2007 
Godkendt som indstillet. 

Fraværende: Birgit Hansen med afbud 
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2. Status for forhandlinger af Sundhedsaftaler med 
Region Nordjylland  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 532657 
Sbh: SSF/am 
  
Besl.komp: SOU 

Sagsfremstilling 

Efter Sundhedslovens bestemmelser, skal Frederikshavn Kommune og 
Region Nordjylland indgå sundhedsaftaler for 6 obligatoriske 
indsatsområder. Det er sundhedsaftaler om: 
  
•           Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter 
•           Indlæggelsesforløb 
•           Træningsområdet 
•           Hjælpemiddelområder 
•           Forebyggelse og Sundhedsfremme, herunder patientrettet 

forebyggelse 
•           Mennesker med sindslidelser 
  
I efteråret 2006 har det midlertidige sundhedskoordinationsudvalg 
tilvejebragt et grundlag, en generel sundhedsaftale, for forhandlinger 
mellem regionen og de enkelte kommuner om de endelige 
sundhedsaftaler. 
  
Udkast til generel sundhedsaftale om indsatsen for mennesker med 
Sindslidelser blev fremlagt for Socialudvalget den 6. december 2006. 
  
I januar har der været en første drøftelse på administrativt niveau, hvor 
den endelige sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region 
Nordjylland blev behandlet. – En ny gennemskrevet udgave med de 
særlige ønsker fra Frederikshavn Kommune foreligger endnu ikke, men 
der gives en mundtlig orientering ved mødet om drøftelserne af aftalen 
for mennesker med sindslidelser. 
  
De afsluttende forhandlinger er planlagt til den 26. februar 2007 på 
baggrund af forhandlingsudspil fra såvel regionen som Frederikshavn 
Kommune. Det er aftalt, at Sundhedsudvalgets formand samt et 
yderligere medlem af Sundhedsudvalget deltager i de afsluttende 
forhandlinger. 
  
  
Indstilling 

Status for sundhedsaftalerne indstilles til orientering og drøftelse.  
  
  

Beslutning - Socialudvalget den 14. februar 2007 
Orienteringen taget til efterretning. 

Fraværende: Birgit Hansen med afbud 
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3. Godkendelse af forslag til vision og værdigrundlag for 
Ældreafdelingen – Værdier for medarbejdernes møde 
med borgerne  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 570018 
Sbh: SSF/mbp 
  
Besl.komp: SOU Sagsfremstilling 

I henhold til sammenlægningsudvalgets godkendelse af proces- og 
projektdesignet i juni 2006 vedrørende gennemførelse af en værdiproces 
er ”Vision og værdigrundlag for Ældreafdelingen i Frederikshavn 
Kommune” udarbejdet.  
  
Styregruppen, der består af ledergruppen i Ældreafdelingen, 
tillidsrepræsentanter fra de faglige organisationer samt to repræsentanter 
fra Ældrerådet, har haft ansvaret for værdiprocessen og har 
sammenfattet de mange gode forslag og ideer, der er fremkommet i 
processen. Der har i oktober og november 2006 deltaget i alt ca. 200 
repræsentanter for borgere og medarbejdere på møder i hvert af de fem 
nye områder. Formålet var at drøfte og foreslå værdier for den nye 
organisation, således at det kunne give mening for borgere og 
medarbejdere. Der har endvidere i januar 2007 været afholdt en stor 
samlet konference for medarbejdere, repræsentanter fra bruger- og 
pårørenderåd samt ældrerådsmedlemmer, hvor der blev arbejdet med 
det endelige forslag til værdierne.   
  
Hensigten med visionen og det fælles værdigrundlag for medarbejdernes 
møde og kontakt med borgerne er, at det kommer til at styre den enkelte 
medarbejders beslutninger og handlinger. På de serviceområder, der 
hører ind under Ældreafdelingen, er det vanskeligt detaljeret at beskrive, 
hvordan den enkelte skal udføre opgaven, idet dette ofte foregår i et tæt 
samspil med borgeren – derfor er værdistyring velegnet på disse mere 
”bløde” serviceområder. 

Det indstilles, at vision og værdigrundlaget for Ældreafdelingen i 
Frederikshavn Kommune godkendes, med ikrafttrædelse pr. 1.5.2007 

  
Indstilling 

Det indstilles til Socialudvalget,at vision og værdigrundlaget for 
Ældreafdelingen i Frederikshavn kommune godkendes med ikrafttrædelse 
pr. 1.5.2007. 
  
  

  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 140207 - Vision og værdigrundlag - besluttet i styregruppen den 1 
februar 2007.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Vision og værdigrundlag for Ældreafdelingen SOU 

Beslutning - Socialudvalget den 14. februar 2007 
Godkendt som indstillet. 
Det bemærkes, at vision og værdigrundlag ikke har været til formel høring i 
Ældrerådet, hvilket er sket efter aftale med Ældrerådet, som deltog i konference 
den 25. januar 2007.  
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Fraværende: Birgit Hansen med afbud 
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4. Bisidderordning  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 400231 
Sbh: SSF/gkr 
  
Besl.komp: SOU 

Sagsfremstilling 
På baggrund af Ældrerådets forslag om oprettelse af  en bisidderordning, 
samt det gamle Socialudvalgs efterfølgende godkendelse heraf, har der 
fra 01-01-2006 være etableret en 1. årig forsøgsordning med tilbud til 
ældre borgere om bisidder ved visitationssamtalen.  

De 3 bisidderne fra Frederikshavn gl. Ældreråd har lavet en redegørelse 
for 2006, hvoraf det fremgår, at de har være involveret i ni sager med 
social karakter, men at ingen af disse har været i direkte relation til 
visitationssamtalen ved tildeling af hjemmehjælp. 

Bisidderne konstaterer derfor, at der endnu ikke har været brug for den 
assistance som de oprindeligt regnede med, i forbindelse med 
visitationssamtalen. 

Bisidderne fortsætter deres virke tilknyttet Omsorgsorganisationernes 
Samråd fra den 01-01-2007, og deres tilbud om at være bisiddere for 
ældre borgere dækker hele Ny Frederikshavn Kommune.  

I den forbindelse anmoder bisidderne om at få dækket eventuelle 
kørselsudgifter i forbindelse med det frivillige arbejde i 2007. 

Det gamle socialudvalg tog i møde den 5.12. 2006 evalueringen til 
efterretning, og oversender spørgsmålet om kørselsudgifter til det nye 
socialudvalg. 

  
Indstilling 
Det indstilles at bisiddernes anmodning om dækning af kørselsudgifter i 
2007 godkendes. 
  

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 140207 - Beretning bisidderordning.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Evaluering af bisidderordning SOU 

Beslutning - Socialudvalget den 14. februar 2007 
Godkendt som indstillet. 

Fraværende: Birgit Hansen med afbud 
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5. Socialdirektøren orienterer  
  
  

  Lukket sag  
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp:  
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6. Eventuelt  
  
  

  Lukket sag  
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp:  
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Mødet hævet, oplæst kl. 18:00 

 
Til stede:  

 
Underskrifter:  
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