
Referat Socialudvalget 

Ordinært møde 

Dato  13. juni 2007

Tid  15:00

Sted  Skawklit, Oddevænget 15, 9990 Skagen

NB. Herefter bofællesskaberne Spliidsvej 25b, Skovvej 13 og Ankermedet 50-60, hvor 
selve udvalgsmødet afholdes. Efterfølgende spisning på Restaurant "De 2 have".

Fraværende Steen Jørgensen 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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1. Institutionsbesøg i Skagen  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 562706 

Sbh: SSF/gh 

  

Besl.komp: SOU 

Sagsfremstilling  
Socialudvalgets møde i Skagen starter kl. 15.00 på Dag- og døgntilbudet 
Skawklit, Oddevænget 15, 9990 Skagen, hvorefter Anders Hind vil føre 
rundt til bofællesskaberne på Spliidsvej 25 b, Skovvej 13 samt 
ældrecentret Ankermedet, hvor udvalgsmødet afholdes.  
  
Indstilling  
Til orientering 
  

Beslutning - Socialudvalget den 13. juni 2007 
Taget til efterretning. 

Fraværende: Steen Jørgensen med afbud 
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2. Socialudvalgets budgetrevision pr. 30.4.2007  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 586363 

Sbh: SSF/bh 

  

Besl.komp: SOU 

Sagsfremstilling  
Forvaltningen har foretaget budgetrevision 
Pr. 30/4 2007 på Socialudvalgets  budgetområde, og fremlægger 
resultatet heraf. 
  
John Kristensen og Børge Hansen deltager under punktet. 
  
Bilaget - Socialudvalgets  budgetrevision pr. 30/4 07 fremsendes senest 
Lørdag. D. 9/6 2007. 
  
  
Indstilling  
Til Drøftelse 
  
  
  

Beslutning - Socialudvalget den 13. juni 2007 
Orienteringen taget til efterretning. 

Fraværende: Steen Jørgensen med afbud 
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3. Politisk styregruppe - sundhedsaftalerne  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 532657 

Sbh: SSF/am 

  

Besl.komp: SUU/BYR 

Sagsfremstilling  

  
I sundhedsaftalerne er der indgået aftale om at nedsætte politiske 
styregrupper i hver kommune omkring sundhedsaftalen. 
Det er aftalt, at 2-3 politikere fra Kommunalbestyrelsen/Byråd og det samme 
fra Regionsrådet udgør styregruppen. Udover politisk deltagelse deltager 
relevant administrativt personale fra kommunen og Regionen. 
Kommunen har formandskabet og sekretærfunktionen. Dvs. indkalder til 
møder, udarbejder dagsordner og referat. Møderne afholdes i 
Frederikshavn Kommune. 
Regionen har ansvaret for at udarbejde halvårlig status til den administrative 
styregruppe for sundhedsaftalerne og sundhedskoordinationsudvalget i 
Regionen. 
  
Styregruppens opgaver: 
•         følge op på aftalen med henblik på at sikre implementeringen af de 

obligatoriske indsatsområder i sundhedsaftalen.  
•         sikre en løbende vurdering af, om sundhedsaftalen bidrager til at skabe 

sammenhængende forløb af høj kvalitet for borgerne på tværs af 
sektorgrænser. 

•         følge op på de frivillige sundhedsaftaler. 
•         være det forum, hvor evt. lokale problemstillinger / tvister kan 

diskuteres og afklares. 
•         følge udviklingen og udgiftsaktiviteterne for den enkelte kommune. 
  
Der afholdes møder 2 gange årligt i januar/februar og august/september. 
Der kan derudover indkaldes efter behov. 
  
Bilag med samlet beskrivelse af styregruppen vedlægges. 
  
  
Indstilling   
  
Det indstilles til Byrådets godkendelse, 
at udvalgsformændene fra Sundhedsudvalget og Socialudvalget 
repræsenterer den politiske deltagelse samt  
at Social- og Sundhedsdirektøren, chefen for Ældreområdet og chefen for 
Sundhed og Handicap udgør forvaltningsrepræsentanterne. 
  

  
  

  

  

Beslutning – sundhedsudvalget den 04.06.2007  

  
Anbefales som indstillet 
  
Fraværende: ingen 
  
  

Bilag    Fordeling  
1. Notat om opfølgning af sundhedsaftalerne SUU/SOU 
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Indstilling   
Det indstilles til Byrådets godkendelse, 
at udvalgsformændene fra Sundhedsudvalget og Socialudvalget 
repræsenterer den politiske deltagelse samt  
at Social- og Sundhedsdirektøren, chefen for Ældreområdet og chefen for 
Sundhed og Handicap udgør forvaltningsrepræsentanterne. 
  
  

 
 
Elektroniske bilag: 

 040607 - Notat om opfølgning af sundhedsaftalerne.pdf 

Beslutning - Socialudvalget den 13. juni 2007 
Godkendt som indstillet. 

Fraværende: Steen Jørgensen med afbud 
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4. Respiratorbrugere i eget hjem  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 589396 

Sbh: SSF/aas 

  

Besl.komp: SOU 

Sagsfremstilling  
Med virkning fra årsskiftet er finansieringen mellem Region og kommuner 
på flere områder ændret. Tidligere har der mellem en række 
amtskommuner og kommuner været indgået særlige aftaler vedrørende 
respiratorbrugere i eget hjem.  
  
Da der på trods af lovens anvisninger om finansieringsforpligtelsen fortsat 
råder usikkerhed omkring administrationen af dette område, fremlægges 
hermed forslag til, hvorledes Frederikshavn Kommune på den ene side 
kan imødekomme Regionens anmodning om at kommunerne begrænser 
udgifterne og på den anden side kan sikre respiratorbrugerne et ensartet 
og sammenhængende serviceniveau. 
  
  
Når en respiratorbruger efter indlæggelse på sygehuset udskrives til 
hjemmet, træffes der fra sygehusets side aftaler med borgerens 
hjemkommune om tilrettelæggelsen af overvågningsopgaven. Dette sker, 
idet størstedelen af respiratorbrugerne, ud over behovet for overvågning af 
respirationsudstyret, tillige har behov for en række hjælpeydelser fra 
hjemkommunen. 
  
Af sygehuset udarbejdes et lægebrev, hvoraf respiratorbrugerens 
helbredsmæssige situation samt overvågningsbehov fremgår. Herefter 
gennemføres en udskrivningssamtale, hvor det afdækkes, hvilken 
hjælpeordning, der kan opfylde borgerens konkrete behov. 
  
Regionerne vurderer, at overvågningsopgaven og hjælpeopgaverne til den 
enkelte borger i de fleste tilfælde kan varetages af den samme hjælper, så 
der kun behøver at være en hjælper ad gangen i borgerens hjem. Der 
udarbejdes således en ansøgning til den pågældende hjemkommune om 
etablering af fast hjælpeordning i henhold til § 96 i Lov om social service. 
Hjemkommunen anmodes heri om en udmåling af, hvor stor en del af 
døgnets 24 timer, som de anser for at være personlig og praktisk hjælp 
samt støtte til opretholdelse af aktiviteter.  
  
I henhold til Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil 
udgiften afholdes af sygehus-væsenet (CIR nr. 149 af 21/12/2006) 
påhviler det Regionen at afholde udgifterne til aflønning af de hjælpere, 
der varetager overvågningsopgaven.   
  
For så vidt muligt at undgå dobbeltdækning, er der udarbejdet et regelsæt 
for deling af udgifterne til en hjælpeordning mellem Region og kommune 
efter fastlæggelsen af det antal timer, den enkelte respirator-bruger skal 
have hjælp. Regelsættet består af en række skrivelser, herunder Skrivelse 
af 14. januar 1993 om fordeling af udgifter vedrørende 
respirationsinsufficiens. 
  
I de tilfælde, hvor hjælpetimer til overvågning og hjælpetimer fra 
kommunen overlapper hinanden, således at der er behov for begge former 
for hjælp samtidigt, og hjælpen kan ydes af én person, deles udgiften til 
disse overlappende timer, således at Regionen og den pågældende 
kommune afholder hver 50 % af udgiften til de overlappende timer.  
  
Ældrerådets høringssvar:  

Ældrerådet anbefaler det fremsatte forslag til at sikre respiratorbrugere et 
ensartet og sammenhængende serviceniveau, dog  finder Ældrerådet det 
urealistisk, at man forventer at respiratorbrugeren selv kan være ansvarlig 
for ansættelse af hjælpere, arbejdstilrettelæggelsen, udbetaling af løn 
mv..   
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Ældrerådet foreslår derfor at kommunen som udgangspunkt varetager de 
administrative opgaver der er relateret til arbejdsgiverrollen. 
  
  
Handicaprådets høringssvar:  

Handicaprådet i Frederikshavn kommune har læst sagsfremstilling og 
indstilling og kan følge socialdirektørens indstilling uden yderligere 
kommentarer. 
  
  
Indstilling  

At Frederikshavn Kommune med virkning fra 01.07.07 tildeler samtlige 
nuværende og kommende respiratorbrugere hjælp efter § 96 i Lov om 
social service, i henhold til hvilke borgeren selv ansætter hjælper(e). Og, 
at kommunen - i de tilfælde, hvor respiratorbrugeren ikke selv magter at 
være arbejdsgiver - hjælper borgeren med de administrative opgaver, der 
er relateret til arbejdsgiverrollen. 

Beslutning - Socialudvalget den 13. juni 2007 
Godkendt som indstillet. 

Fraværende: Steen Jørgensen med afbud 
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5. Kvalitetsstandard for tildeling af hjælp til 
sygeplejeartikler og lignende (til døende)  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 591583 

Sbh: SSF/aas 

  

Besl.komp: SOU 

Sagsfremstilling  
Kommunen har siden årsskiftet oplevet et stadig stigende pres på udgifterne 
til hjælp i henhold til § 122 i Lov om social service - sygeplejeartikler mv. (til 
døende). 
  
Forklaringen på dette skal søges i flere forhold.  
Der er med SEL §122 tale om en paragraf, hvor indenfor en lang række 
foranstaltninger til døende er indeholdt, herunder palliativ fysioterapi.  
  
Selvom kommunen i henhold til Den Sociale Ankestyrelses principafgørelse 
SM C-51-03, skal træffe afgørelsen om tildeling af palliativ fysioterapi på 
baggrund af SEL §122 har der ikke tidligere været formuleret et 
serviceniveau på området. Det manglende grundlag for tildelingen af 
palliativ fysioterapi sammenholdt med kommunens manglende tilbud om 
udførelse heraf, har betydet at en af kommunens privatpraktiserende 
fysioterapeuter selv har foretaget tildelingen af palliativ fysioterapi og 
efterfølgende har opkrævet kommunen betaling.  
  
Forvaltningen har i denne sammenhæng stillet spørgsmålstegn ved, 
hvorvidt palliativ fysioterapi, der udføres som led i en sygehusbehandling, 
reelt henhører under Serviceloven. – Et spørgsmål som ikke umiddelbart 
kan besvares af embedsmændene i Sundhedsministeriet. Ministeriet har på 
den baggrund bedt Frederikshavn Kommune beskrive de problemstillinger, 
som er relateret til tildelingen og udførelsen af palliativ fysioterapi, således 
at spørgsmålet, herunder finansieringsansvaret kan afklares på overordnet 
plan.   
  
Da en sådan afklaring erfaringsmæssigt er tidskrævende fremlægges 
hermed forslag til en midlertidig kvalitetsstandard for bevilling af hjælp til 
sygeplejeartikler mv. - Dette med henblik på at sikre døende borgere den 
nødvendige smertelindring og samtidig styre udgifterne på området. 
  
Ældrerådets høringssvar:  
Ældrerådet anbefaler det fremsatte forslag til Kvalitetsstandard for bevilling 
af hjælp efter Serviceloven § 122.  
  
Handicaprådets høringssvar:  
Handicaprådet har læst sagsfremstillingen og forslag til indstilling. 
Handicaprådet ser med tilfredshed på, at der lægges op til hurtig hjælp for 
denne gruppe. 

  
Med denne kommentar kan vi støtte indstillingen. 
  
  
Indstilling  
Indstilles til udvalgets godkendelse. 
  
  

  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 130607 - Kvalitetsstandard for bevilling af hjælp efter SEL § 122.pdf 

Bilag    Fordeling  
1. Kvalitetsstandard for tildeling af hjælp efter SEL 122 SOU 

Beslutning - Socialudvalget den 13. juni 2007 
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Anbefales indstillet til Byrådets godkendelse. 

Fraværende: Steen Jørgensen med afbud 
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6. Tværkommunal funktion for godkendelse og tilsyn  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 549047 

Sbh: SSF/akl 

  

Besl.komp: SOU/BR 

Sagsfremstilling  
Kommunalreformens ikrafttrædelse betyder, at kommunerne pr. 1. januar 
2007 har fået ansvaret for:  

� Tilsyn og godkendelse af opholdsteder for børn og unge, samt  
� Tilsyn og godkendelse af private botilbud til voksne, der på grund af 

betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige 
sociale problemer, har behov for en særlig boform.  

Samtidig har vi i kommunerne i forvejen tilsynsforpligtigelse i forhold til en 
række institutioner og tilbud. 
  
For at imødekomme denne opgave blev der i oktober 2006 nedsat en 
tværkommunal styregruppe samt en arbejdsgruppe, der skulle undersøge 
muligheder og interesser for et tværkommunalt samarbejde om de nye 
kommunale opgaver vedrørende tilsyn og godkendelse på børne- og 
voksenområdet. Det tværkommunale samarbejde har bestået af 
Frederikshavn, Hjørring og Jammerbugt Kommuner. Primo januar 2007 
meddeles det fra Jammerbugt Kommune, at de alene deltager for så vidt 
angår voksenområdet.  
  
Med baggrund i følgende begrundelser har arbejds- og styregruppe 
anbefalet, at der etableres en tværkommunal sekretariatsenhed på 
opgaveområdet: 
  

•         Der er tale om et særligt opgaveområde, der fordrer ekspertise og 
brede faglige kompetencer.  

•         Opgavetyngden er for den enkelte kommune ikke omfattende nok 
til at kunne drive en fagligt specialiseret funktion på området.  

•         Der kan sikres faglighed og ekspertise på området, idet der 
etableres og udvikles et specialiseret fagligt miljø med flere 
medarbejdere omkring opgaveløsningen 

•         Sårbarhed ved fravær eller travlhed reduceres i en større afdeling. 
•         Der sikres udvikling af en ensartethed i kvalitet og standard på 

området på tværs af de kommunale grænser, hvilket ses at være 
særligt relevant i forhold til de private udbydere. 

•         Der sikres et uafhængigt tilsyn  
  
Styregruppe og arbejdsgruppe anbefaler endvidere, at enheden varetager 
såvel de nye kommunale opgaver på området, som de eksisterende 
opgaver med tilsyn med nuværende kommunale dag- og døgntilbud, med 
det formål at sikre kvalitet og ensartethed i opgaveløsningen. 
  
Den tværkommunale sekretariatsfunktions organisering og opgaver er 
nærmere beskrevet i vedlagte notat. Heraf fremgår også, at den opstillede 
model medfører en årlig driftsudgift for Frederikshavn Kommune på 705.000 
kr. Konteringsteknisk er der tale om en administrativ udgift, og den vil kunne 
afholdes indenfor Social- og Sundhedsforvaltningens budget. 
  
Indstilling  
Det indstilles til Byrådets godkendelse,  
- at Frederikshavn Kommune indgår i et tværkommunalt samarbejde med 
Hjørring og Jammerbugt Kommuner omkring tilsyns- og 
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godkendelsesopgaven,  
- at forvaltningen får kompetence til at afklare placeringen af opgaven med 
Hjørring og Jammerbugt kommuner samt indgå de nødvendige aftaler 
herom 
  

  
  

  

Beslutning - Socialudvalget 14. marts 2007  

Anbefales indstillet til byrådets godkendelse 
  
Fraværende: Ingen 
  

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 28. marts 2007  
Godkendt. 

Fraværende: Brian Pedersen, Ole Rørbæk Jensen og Bjarne Kvist m/afbud 
  

  
Supplerende sagsfremstilling: Godkendelse og tilsyn  
  

Den tværkommunale sekretariatsfunktion for godkendelse og tilsyn indenfor 
børne- og voksenområdet vurderes at kunne iværksættes fra 1. januar 2008 
med placering i Hjørring Kommune.  
  
I kalenderåret 2007 varetages opgaven omkring udførelse af tilsyn på og 
indstilling om godkendelse af kommunale og private institutioner og 
opholdssteder for børn og voksne oprettet iht. Lov om Social Service af 
REVAS APS.  
  
REVAS APS har beregnet en samlet pris for opgaven i 2007 til kr. 507.000 
+ moms. Udgifter til transport tillægges ikke den aftalte pris.  
Der ansættes kvalificeret personale til varetagelse af tilsyns- og 
godkendelsesopgaverne.  
  
For så vidt angår tilsynet med institutioner og opholdssteder omfatter 
REVAS APS tilbud: 

� Ét anmeldt besøg  
� Ét uanmeldt besøg  
� Udarbejdelse af tilsynsrapport efter hvert besøg  
� Administrations og koordinationsudgifter  
� Deltagelse i møder med institutioner og opholdssteder i relevant 

omfang, dog maksimeret til et pr. enhed  
  
Der forudsættes udført ét godkendelsesforløb i perioden. Godkendelser 
herudover honoreres efter medgået tid indenfor en max. Ramme på kr. 
18.000, + moms pr. godkendelse  
  
Juridisk og administrativ sagsbehandling indgår i prisen 
  
Håndtering af indberetninger om magtanvendelse varetages af 

Bilag    Fordeling  
1. Notat vedr. tværkommunal funktion for tilsyn og 

godkendelse indenfor børne- og voksenområdet (inkl. 
tilhørende bilag 1-4) 

SOU 

2. Bilag 5: Liste over tilbud i kommunerne, og fordeling af 
andele på kommunerne 

SOU 
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forvaltningen. 
  
Serviceniveauet ligger for så vidt angår antallet af tilsynsbesøg under det 
niveau, som blev anbefalet i ”Notat vedrørende tværkommunal funktion for 
tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet”. Der er dog alene 
tale om en overgangsordning.  
  
Indstilling  
Det indstilles til Byrådets godkendelse, 
  
At REVAS APS i kalenderåret 2007 på Frederikshavn Kommunes vegne 
varetager de kommunale forpligtigelser vedrørende udførelse af tilsyn på og 
indstilling om godkendelse af kommunale og private institutioner og 
opholdssteder for børn og voksne oprettet iht. Lov om Social Service.    
  
  

  
  
  
  

 
 
Elektroniske bilag: 

 130607 - Samarbejdsaftale mellem REVAS APS og Frederikshavn 
Kommune vedrørende udførelse af tilsyn på og indstilling om godkendelser 
af kommunale og private institutioner og opholdssteder for børn og 
voksne.pdf 

Bilag    Fordeling  
1. Samarbejdsaftale mellem REVAS APS og Frederikshavn 

Kommune vedrørende udførelse af tilsyn på og indstilling 
om godkendelser af kommunale og private institutioner og 
opholdssteder for børn og voksne iht. Lov om Social 
Service. 

SOU 

Beslutning - Socialudvalget den 13. juni 2007 
Anbefales godkendt som indstillet. 

Fraværende: Steen Jørgensen med afbud 
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7. Fremtidig praksis vedr. tilskud til pensionistforen inger 
m.v.  
  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 572771 

Sbh: SSF/gs 

  

Besl.komp: SOU 
Sagsfremstilling  
Efter kommunesammenlægningen er der opstået et behov for at se på 
praksis for udbetaling af tilskud til pensionistforeninger. De tre gamle 
kommuner har haft forskellig praksis i forhold til udbetalingen af 
pensionisttilskud, og pensionistforeningerne er derfor usikre på deres 
fremtidige økonomiske stilling. I budgettet for 2007 er der afsat de midler til 
pensionisttilskud, som de tre gamle kommuner til sammen har rådet over. 
For 2007 er gammel praksis fra de tre kommuner videreført uændret.  
  
Socialudvalget skal imidlertid tage stilling til, hvilken fremtidig praksis der 
skal gælde i forhold til udbetaling af pensionisttilskud i Frederikshavn 
kommune fra 2008 og fremover. I den forbindelse er der nedsat en 
arbejdsgruppe, der har undersøgt gammel praksis i de tre gamle 
kommuner. Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til fremtidig praksis på 
området.  
  
Det vedhæftede notat beskriver gammel praksis i de tre gamle kommuner, 
samt det forventede forbrug i 2007. På baggrund af dette præsenteres et 
forslag til fremtidig praksis i forbindelse med tildeling af tilskud til 
pensionistforeninger.  
  

Nuværende praksis  
Det samlede budget for tilskud til pensionistforeninger i Frederikshavn 
Kommune udgør i 2007 
677.000 kr. Disse midler gives som tilskud til pensionistsvømning, 
pensionistgymnastik, terapimaterialer, medlemstilskud, foreningstilskud, 
kørsel til svømning og udflugter, SIM (samvær, idræt og motion), Virkelyst 
mv. Derudover er der ligeledes budgetteret med et driftstilskud på 90.000 kr. 
til Munkegården.  
  
Hvis man fastholder den gamle praksis mht. udbetaling af pensionisttilskud 
medfører det følgende:  

  
� Fastholdelse af tidligere aktivitetsniveau:  

De pensionistforeninger, grupperinger af pensionister samt 
handicapidrætsforeninger, der tidligere har modtaget tilskud fra 
ældreområdet i de tre gamle kommuner, kan videreføre deres 
arbejde stort set uændret. Derved kan de fastholde deres tidligere 
aktivitetsniveau.  

  
� Vedr. pensionistsvømning i gl. Sæby:  

Hvis gammel praksis skal fastholdes indebærer det for 
pensionistsvømningen i gl. Sæby, at Social- Sundheds- og 
Arbejdsmarkedsforvaltningen også fremover arrangerer 
svømningen for pensionisterne samt kørselen dertil. 

  
� Vedr. kørsel, gl. Sæby:  

Det er uklart, om der er pensionistforeninger ud over dem, der 
tidligere er anført, som har modtaget tilskud til kørsel til udflugter og 
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lignende. Derfor kan man overveje at afdække  omfanget af tilskud 
til kørsel i gl. Sæby ved at bede pensionistforeningerne i gl. Sæby 
om at tilkendegive, hvis de har været vant til at modtage 
kørselstilskud. Derefter kan man vurdere hvilke foreninger, der 
fremover skal modtage kørselstilskud, samt hvor store disse tilskud 
skal være.  

  
� Økonomiske konsekvenser:  

Forslaget kan afholdes inden for det afsatte budget for tilskud til 
pensionistforeninger. 

  
Der eksisterer ligeledes en ældreidrætspulje på 150.000 kr., hvorfra 
foreninger kan søge om tilskud til ældreidræt og sociale aktiviteter for ældre 
over 60 år. Det er  hensigten at overføre ældreidrætspuljen fra 
Folkeoplysningsudvalget til Socialudvalget. Arbejdsgruppen foreslår 
imidlertid, at ældreidrætspuljen overføres til Sundhedsudvalget. Dette 
skyldes følgende: 

� at et af de primære formål med ældreidrætspuljen er at støtte 
idrætsaktiviteter samt sundhedsfremmende arbejde for ældre over 60 
år.  

  
Indstilling:  
Det indstilles til Socialudvalgets godkendelse, at Socialudvalget fastholder 
den praksis, der har været i de tidligere tre kommuner mht. udbetaling af 
pensionisttilskud, herunder handicapidræt.  
  
Det indstilles til Socialudvalgets godkendelse, at ældreidrætspuljen, som er 
overført fra Folkeoplysningsudvalget føres uændret videre, og at det 
anbefales at ældreidrætspuljen overføres til Sundhedsudvalget.  
  
  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 130607 - Notat vedr pensionisttilskud.pdf 

Bilag    Fordeling  
1. Notat vedr. pensionisttilskud SOU 

Beslutning - Socialudvalget den 13. juni 2007 
Godkendt som indstillet. 
Vedrørende kørsel revurderes gammel praksis. 

Fraværende: Steen Jørgensen med afbud 
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8. Fremtidig organisering og drift af køkkenområdet i 
Frederikshavn Kommune  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 481445 

Sbh: SSF/akl 

  

Besl.komp: SOU 
Sagsfremstilling  
Baggrund  
I forlængelse af planlægningsfasens arbejde med ny køkkenstruktur blev 
iværksat en uvildig analyse ved KL´s konsulentvirksomhed. Analysen havde 
til formål at fremkomme med forslag til flere modeller for tilrettelæggelsen af 
madservice i Frederikshavn Kommune. På baggrund af analysen blev det 
besluttet at iværksætte en model med ét centralkøkken i Skagen, der 
producerer køle-vakuummad og en række modtagekøkkener rundt omkring 
i kommunen.  
  
Dimensioneringen af de fysiske rammer i centralkøkkenet i Skagen viser sig 
imidlertid ikke at stå mål med størrelsen af den mængde mad, der skal 
produceres. Indtil nu producerer køkkenet i Skagen alt madservice, ligesom 
de producerer maden til Ankermedet Plejecenter. De øvrige køkkener, som 
ifølge den besluttede model, skulle fungere som modtagerkøkkener, 
producerer til sig selv, som de gjorde inden kommunesammenlægningen.   
  
Alternative modeller  
Konsulentfirmaet Carl Bro blev i foråret inddraget for at se på alternativer til 
den besluttede model set i lyset af de reelle forudsætninger for 
madproduktionen. Carl Bro fremkom med 5 modeller, hvoraf 2 modeller er 
udvalgt hhv. som en 1. og en 2. prioritet. 
  
Modellen som har 1. prioritet handler om, at madservice produceres i 
køkkenet i Skagen mens bulk mad (hovedret og biret) købes ved eksterne 
leverandører. Modtagerkøkkenerne laver fortsat morgenmad, aftensmad 
samt mellemmåltider. Modellen medfører ikke et investeringsbehov. 
  
Modellen som har 2. prioritet handler om, at køkkenet på Kastanjegården 
samt køkkenet i Skagen producerer alt mad. Køkkenet på Kastanjegården 
udbygges til bulk frost. De øvrige køkkener er modtagerkøkkener. Modellen 
medfører et investeringsbehov på ca. kr. 1,5 – 2. mill. 
  
Inddragelse af KR I analysearbejdet  
Forvaltningen tog midt i maj kontakt til Kommunernes Revision for bistand til 
beregning af konsekvenser af de alternative modeller. På baggrund af KRs 
konsulenters rådgivning i sagen anbefales det, at der iværksættes en mere 
til bunds gående analyse, der synliggør de ægte omkostninger, der er 
forbundet med driften af køkkenområdet i Frederikshavn Kommune pt.  
  
Omkostningerne fordeles på den produktion og de ydelser, der foretages af 
køkkenernes personale med henblik på at synliggøre omfanget af og 
omkostningerne forbundet med de enkelte ydelser, herunder madservice, 
servicepakke, cafédrift mv. 
  
Omkostningerne sammenholdes med indtægterne vedrørende de enkelte 
aktiviteter med henblik på at synliggøre det kommunale tilskud til de 
forskellige tilbud, herunder madservice til hjemmeboende, døgnkost til 
plejehjemsbeboere, cafedrift mv. 
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Kortlægningen af køkkenernes aktiviteter og de omkostninger, der er 
forbundet hermed, anvendes herefter til forskellige beregninger i forhold til 
de udvalgte modeller. Der opstilles forslag til optimering og sikring af 
ensartethed i køkkenerne med hensyn til f.eks. madkvalitet, standarder og 
harmonisering. 
  
Organisering af arbejdet  
Der nedsættes en arbejdsgruppe og en styregruppe I forbindelse med 
analysearbejdet. Arbejdsgruppen virker som katalysator og sparringspart til 
KRs analysemtoder og indholdet i de oplæg, der produceres. Styregruppen 
sikrer åbenhed i arbejdet. 
  
Tidsperspektivet  
Analysearbejdet iværksættes i uge 33 og har deadline i starten af december 
2007.  
  
Indstilling:  
At der indgås aftale med Kommunernes Revision om gennemførelse af 
analysen 
  
  

  
  
  
  

 
 
Elektroniske bilag: 

 130607 - KR - Analyse af mad- og køkkenområdet. Synliggørelse af 
produktionsomkostninger. Økonomisk beregning af forskellige modeller.pdf 

Bilag    Fordeling  
1. Kommunernes Revision: Frederikshavn Kommune, Analyse 

af mad- og køkkenområdet. Synliggørelse af 
produktionsomkostninger. Økonomisk beregning af 
forskellige modeller. 

SOU 

Beslutning - Socialudvalget den 13. juni 2007 
Godkendt som indstillet. 

Fraværende: Steen Jørgensen med afbud 
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9. Udpegning af medlemmer til Jenny Jensens og Ellen 
Tversteds Fond  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 579298 

Sbh: SSF/jn 

  

Besl.komp: SOU 
Sagsfremstilling  
Det fremgår af fundatsen for Jenny Jensens og Ellen Tversteds fond, at 
bestyrelsen består af fem medlemmer alle udpeget af Socialudvalget for 
Skagen Kommune. I forbindelse med kommunesammenlægningen skal der 
således ske en nyudpegning af medlemmerne. Formålet med fonden er at 
dens formue og indtægter anvendes til fordel for beboere på Skagen 
Plejehjem. I regnskab 2005 er fondens kapital opgjort til ca. 1,6 mio. kr. 
  
  
Indstilling  
Det indstilles til udvalgets beslutning, at der udpeges fem medlemmer til 
fondens bestyrelse. 
  
  

  
  
  

 
 
Elektroniske bilag: 

 130607 - Fundats for Jenny Jensens og Ellen Tversteds fond.pdf 

Bilag    Fordeling  
1. Fundats SOU 

Beslutning - Socialudvalget den 13. juni 2007 
Sagen udsættes. 

Fraværende: Steen Jørgensen med afbud 
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10. Skærpet tilsyn  

  

  

  Lukket sag  

  

Sagsnr:  

  

Besl.komp:  
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11. Klagerådssag  
  

  

  Lukket sag  

  

Sagsnr:  

  

Besl.komp:  
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12. Socialdirektøren orienterer  

  

  

  Lukket sag  

  

Sagsnr:  

  

Besl.komp:  
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13. Eventuelt  
  

  

  Lukket sag  

  

Sagsnr:  

  

Besl.komp:  
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Mødet hævet, oplæst kl. 19:10 

 
Til stede:  

 
Underskrifter:  
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