
Referat Socialudvalget 

Ordinært møde 

Dato  9. maj 2007

Tid  15:00

Sted  Gigtplejehjemmet - indgang ved Asylgade

NB. Steen Jensen mødte kl. 16.10

Fraværende Ingen

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. Dialogmøde med Bestyrelsen for Gigtplejehjemmet Åben sag 
2. Budgetopfølgning pr. 31/3 2007 på Socialudvalgets budgetområde Åben sag 
3. Socialudvalgets debatoplæg på ældreområdet Åben sag 
4. Socialudvalgets debatoplæg på handicapområdet Åben sag 
5. Ændring af vedtægter for den selvejende institution – Gigtplejehjemmet Åben sag 
6. Fælles retningslinier og forudsætninger for tilbud om ferierejser for brugerne af botilbud i 

Frederikshavn Kommune. 
Åben sag 

7. Socialdirektøren orienterer Lukket sag 
8. Eventuelt Lukket sag 
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1. Dialogmøde med Bestyrelsen for Gigtplejehjemmet  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 562706 

Sbh: SSF/jn 

  

Besl.komp: SOU 

Sagsfremstilling  
Der afholdes dialogmøde med Gigtplejehjemmets bestyrelse kl. 15.00. 
  

Beslutning - Socialudvalget den 9. maj 2007 
Dialogmødet afholdt. 
 
Steen Jensen deltog ikke i punktet. 

Fraværende: Ingen 
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2. Budgetopfølgning pr. 31/3 2007 på Socialudvalgets 
budgetområde  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 586363 

Sbh: SSF/bh 

  

Besl.komp: SOU 
Sagsfremstilling  
Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning 
Pr. 31/3 2007 på Socialudvalgets budgetområde, og 
fremlægger resultatet heraf. 
John Kristensen, Børge Hansen deltager under behandling af punktet. 
  
  
Indstilling  
Til Drøftelse 
  
  

  
  

 
 
Elektroniske bilag: 

 090507 - sammenfatning, budgetopfølgning 31.3.2007 - 
socialudvalget.pdf 

Bilag    Fordeling  
1. Socialudvalgets budgetopfølgning pr. 31.3.2007 SOU 

Beslutning - Socialudvalget den 9. maj 2007 
Taget til efterretning. 
Budgetmødet den 8. august er flyttet til den 23. august. Det er et heldagsmøde. 

Fraværende: Ingen 
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3. Socialudvalgets debatoplæg på ældreområdet  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 504224 

Sbh: SSF/akl 

  

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 har forvaltningen formuleret to skriftlige debatoplæg. Et for hvert 
område.  
  
Debatoplæggene danner udgangspunkt for Socialudvalgets åbne debat 
med interesserede borgere, berørte organisationer m.fl. i juni 07.  
  
Efter de åbne debatter fortsætter drøftelserne i Socialudvalget og munder 
ud i formuleringen af et manifest på ældreområdet.  
  
Inden den åbne debat forelægges debatoplægget Ældrerådet til orientering. 
  
  
Indstilling:  
Til drøftelse 
  

  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 090507 - Oplæg til debat - ældreområdet.pdf 

Bilag    Fordeling  
1. Oplæg til debat – ældreområdet SOU 

Beslutning - Socialudvalget den 9. maj 2007 
Høringssvar fra Ældrerådet udleveret på mødet. Udvalget drøftede 
debatoplægget. 
Procesplan udleveret og tiltrådt. 

Fraværende: Ingen 
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4. Socialudvalgets debatoplæg på handicapområdet  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 504224 

Sbh: SSF/akl 

  

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 har forvaltningen formuleret to skriftlige debatoplæg. Et for hvert 
område.  
  
Debatoplæggene danner udgangspunkt for Socialudvalgets åbne debat 
med interesserede borgere, berørte organisationer m.fl. i juni.  
  
Efter de åbne debatter fortsætter drøftelserne i Socialudvalget og munder 
ud i formuleringen af et manifest på handicapområdet, som udgør et vigtigt 
input til udarbejdelsen af en handicappolitik for Frederikshavn Kommune.   
  
Inden den åbne debat forelægges debatoplægget Handicaprådet til 
orientering. 
  
  
Indstilling:  
Til drøftelse 
  

  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 090507 - Oplæg til debat handicapområdet.pdf 

Bilag    Fordeling  
1. Debatoplæg – handicapområdet SOU 

Beslutning - Socialudvalget den 9. maj 2007 
Debatoplægget blev drøftet. 

Fraværende: Ingen 
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5. Ændring af vedtægter for den selvejende institution  – 
Gigtplejehjemmet  
  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 568298 

Sbh: SSF/jn 

  

Besl.komp: SOU/BR 
Sagsfremstilling  
Gigtplejehjemmet i Frederikshavn har ved skrivelse af 29. januar 2007 
meddelt, at Gigtforeningen af organisatoriske årsager ikke længere ønsker 
at besætte bestyrelsesposter på plejeinstitutioner. I samme forbindelse 
oplyses, at Samvirkende Menighedsplejer – som er en gren af det 
folkekirkelige arbejde – har givet tilsagn om at ville overtage 
Gigtforeningens pladser i bestyrelsen for Gigtplejehjemmet. Den nuværende 
bestyrelse anser Samvirkende Menighedsplejer for at være en erfaren og 
kompetent aktør på omsorgsområdet. Forvaltningen har konstateret, at 
Samvirkende Menighedsplejer præsenterer sig således på sin hjemmeside: 
  
Menighedspleje er det kirkelige sociale arbejde, der udføres lokalt i 
sognene. Vort arbejde er baseret på det kristne menneskesyn og respekt for 
det enkelte menneskes eget værd. Vort formål er at inspirere til og støtte 
udvikling af netværksarbejde og omsorg for mennesker i alle aldre.  
 
Vi står til rådighed for sognene med konsulentbistand, tilrettelæggelse af 
kurser, uddannelse af frivillige medarbejdere samt praktisk og økonomisk 
støtte. Desuden bistår vi ved etablering og drift af professionel pleje og 
omsorg på ældre- og handicapområdet.  
 
Vi har i mere end 100 år været pionerer i omsorgsarbejde og har erfaring 
med langt de fleste opgaver, og nye udfordringer er vi heller ikke bange for.  
  
Samvirkende Menighedsplejer har driftsoverenskomst med Københavns 
Kommune om driften af tre plejecentre – to for yngre fysisk handicappede 
og et ældreplejecenter. 
  
Forretningsfører Søren Knudsen, Samvirkende Menighedsplejer har oplyst, 
at de på opfordring af Gigtforeningen ønsker at gå i bestyrelsesarbejdet for 
Gigtplejehjemmet, men at foreningen ikke skal forestå driften af 
ældrecentret. Foreningen vil gå ind med den ekspertise de har for lignende 
opgaver i Københavns Kommune. Der vil som sådan ikke være honorering 
for arbejdet, men man har opfordret til at bestyrelsen melder sig ind i 
foreningen, hvor årskontingentet er 6000 kr. – det er dog ikke noget krav.  
  
Der foreligger ligeledes forslag til nye vedtægter for Gigtplejehjemmet samt 
forslag til navneændring til Caspershus. Forslag til vedtægter følger i al 
væsentlighed de eksisterende vedtægter fra 2004, hvor Gigtforeningen 
havde flertal – nu Samvirkende Menighedsplejer, der ligeledes besætter 
formandsposten. 
  
Spørgsmålet om modernisering af den eksisterende driftsoverenskomst vil 
sideløbende blive taget op til forhandling. 
  
  
Indstilling  
Til drøftelse og indstilling til Byrådets godkendelse. 
  
  

  
  
Beslutning - Socialudvalget 14. marts 2007  

Bilag    Fordeling  

1. Forslag til nye vedtægter samt eksisterende vedtægter for 
Gigtplejehjemmet 

SOU 

2. Dritsoverenskomst mellem den selvejende institution 
Gigtplejehjemmet og Frederikshavn byråd 

SOU 
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Udsat til møde den 9.5.2007. 
  
Fraværende: Ingen 
  

 
 
Elektroniske bilag: 

 140307 - forslag til nye vedtægter samt eksisterende vedtægter for 
Gigtplejehjemmet.pdf 

 140307 - driftsoverenskomst mellem den selvejende institution 
gigtplejehjemmet og Frederikshavn byråd.pdf 

Beslutning - Socialudvalget den 9. maj 2007 
Indstilles til Byrådets godkendelse - forslag til vedtægter og navneændring 
anbefales. 

Fraværende: Ingen 
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6. Fælles retningslinier og forudsætninger for tilbud om 
ferierejser for brugerne af botilbud i Frederikshav n 
Kommune.  
  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 586571 

Sbh: SSF/ah 

  

Besl.komp: SOU Sagsfremstilling  
Der har vist sig forskellig praksis i de gældende retningslinier i de tidligere 
kommuner og amtskommune for botilbudenes muligheder for 
gennemførelse af ferierejser for brugerne. Forvaltningen ønsker derfor nye 
fælles retningslinier og forudsætninger for tilbudet om ferierejser for 
brugerne af botilbud i Frederikshavn Kommune.  
  
Der lægges op til, at der for alle botilbudene, indenfor såvel 
Handicapområdet som Psykiatriområdet kan arrangeres én, samlet, årlig 
ferierejse af makismalt 7 dages varighed i hver boenhed under 
forudsætning af, at flertallet af brugerne i tilbudet er enige herom. – i disse 
tilfælde afholder botilbudet personaleudgiften. Det forudsættes, at det via 
planlægning af personalets arbejdstid sikres, at den samlede udgift til 
personaledækning i tilbudet ikke overskrides  
  
Beboerne skal selv afholde egne udgifter samt udgifter til personalet, 
bortset fra lønudgiften. Beboerne deler personalets udgifter i forhold til 
deltagerantal. Det er dog frivilligt, hvorvidt en beboer ønsker at deltage i en 
ferierejse eller ej. 
  
Ferie ud over ovenstående kan tilvælges, mod at brugeren selv afholder 
samtlige udgifter der er forbundet hermed, inklusive de faktiske lønudgifter 
til ledsager (-re). 
  
For brugere med særlige komplekse problemstillinger, vil der, 
ekstraordinært, efter individuel vurdering, kunne dispenseres fra 
ovennævnte dog stadig under forudsætning af, at det samlede budget ikke 
overskrides. 
  
Indstilling:  
De beskrevne retningslinier anbefales godkendt 
  

  

  

  

Beslutning - Socialudvalget den 9. maj 2007 
Retningslinierne godkendt. 

Fraværende: Ingen 

        

7. Socialdirektøren orienterer  

  

  

  Lukket sag  

  

Sagsnr:  
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Besl.komp:  

        

8. Eventuelt  
  

  

  Lukket sag  

  

Sagsnr:  

  

Besl.komp:  
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Mødet hævet, oplæst kl. 18:15 

 
Til stede:  

 
Underskrifter:  
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