
Referat Socialudvalget 

Ordinært møde 

Dato  23. august 2007

Tid  09:00

Sted  Kattegatsiloen, lokale 6, etage 3a

NB. Mødet afsluttes med spisning kl. 19.00 på "Franks", Kattekatsiloen

Fraværende Irene Hjortshøj forlod mødet kl. 17:30 - deltog i punkt 1-6

Medlemmer   Birgit Hansen (A) 
Per Nilsson (V) 
Frode THule Jensen (V) 
Steen Jørgensen (T) 
Irene Hjortshøj (A) 
Steen Jensen (A) 
Bruno Müller (A)

  

Page 1 of 16

03-09-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Socialudvalget_668_23-08-2007_469.htm



Indholdsfortegnelse 

 

1. Socialudvalgets drøftelse af budgetforslag for 2008 Åben sag 
2. Udpegning af medlemmer til Jenny Jensens og Ellen Tversteds Fond Åben sag 
3. Beslutningsoplæg vedr. etablering af et kommunalt tilbud til senhjerneskadede borgere i 

Frederikshavn kommune 
Åben sag 

4. Tilskud til Bruger-pårørende-rådene Åben sag 
5. Ansøgning fra Rådhuscenterrådet om tilskud til fest Åben sag 
6. Lyngså Seniorklub søger om fast tilskud på 8.000 kr. Åben sag 
7. Formanden ønsker en redegørelse til udvalget om muligheder for jobtræningpersoner 

indenfor ældreområdet. 
Åben sag 

8. Registrering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i 2006 Åben sag 
9. Direktøren orienterer Lukket sag 
10. Eventuelt Lukket sag 

Page 2 of 16

03-09-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Socialudvalget_668_23-08-2007_469.htm



 

        

1. Socialudvalgets drøftelse af budgetforslag for 2008  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 592881 

Sbh: SSAF/bh 

  

Besl.komp: SOU 

Sagsfremstilling  
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har - indenfor de 
økonomiske rammer som er udmeldt  - udarbejdet et administrativt oplæg til 
budget 2008. Dette oplæg udgør, sammen med de øvrige forvaltningers 
bidrag, Direktionens budgetforslag, som udsendes til alle medlemmer af 
Byrådet. 
  
I henhold til den vedtagne tidsplan for budgetarbejdet, drøfter de stående 
udvalg nu det administrativ udarbejdede budgetforslag. Socialudvalgets 
budgetdrøftelser gennemføres d. 23. august.  
  
De samlede nettoudgifter, på Socialudvalgets område, beløber sig til 630,2 
mio. kr. Budgettet beskrives i de tidligere fremsendte bilag, bestående af et 
hæfte indeholdende en tekstmæssig beskrivelse af de enkelte 
indsatsområder (budgetoplæg/-bemærkninger), samt et hæfte indeholdende 
specifikationer mv.  
  
Forvaltningen har formuleret et antal problemområder som ønskes drøftet 
på Socialudvalgets budgetmøde.  
  
Materialet vil danne grundlag for forvaltningens præsentation af 
budgetforslaget. Ved gennemgangen vil afdelingsleder og afdelingens 
økonomi-medarbejder deltage. 
  
På mødet indledes med en orientering om resultatet af budgetopfølgningen 
pr. 30-06-07.  
  
Efterfølgende drøftes budgetforslaget. Herefter træffes beslutning om 
formulering af eventuelle ændringsforslag til det samlede budget, samt 
eventuelle øvrige indstillinger til Økonomiudvalget. 
  
Gæster til Socialudvalgets møde:  
John Kristensen 
Børge Hansen 
Jørgen Træholt 
Gitte Hundstrup 
Hans Jacobsen 
Alice Aa. Sørensen 

  

  

Indstilling:  

At budgetforslaget fremlægges til drøftelse, idet Udvalget anmodes om at 
tage stilling til dels budgetforslaget generelt og dels de formulerede 
problemområder 

  

 

Bilag    Fordeling  
1. Socialudvalgets budgetoplæg 2008 SOU 
2. Socialudvalget – specifikationer m.v. til budgetoplæg 2008 SOU 
3. Ældrerådets høringssvar budget 2008 SOU 
4. MED-ssaf høringssvar budget 2008 SOU 
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Elektroniske bilag: 

 230807 - Socialudvalget - budgetoplæg 2008.pdf 
 230807 - Socialudvalget - specifikationer m v til budgetoplæg 2008.pdf 
 230807 - Ældrerådets høringssvar vedr budget 2008.pdf 
 230807 - MED ssafs høringssvar vedr. budget 2008.pdf 

Beslutning - Socialudvalget den 23. august 2007 
Budgetforslaget er drøftet og fremsendt med de faldne bemærkninger. 
Vedrørende budgetopfølgning juni 2007 - fremsendes udvalgets bemærkninger. 

Fraværende: Irene Hjortshøj forlod mødet kl. 17:30 - deltog i punkt 1-6 
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2. 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. 
  
  

  
  
  

Beslutning - Socialudvalget 13. juni 2007  

Sagen udsættes. 
  
Fraværende: Steen Jørgensen med afbud 
  
Supplerende sagsfremstilling  

Hidtil har bestyrelsen været sammensat således: 
-          1 socialdirektør 
-          2 politikere 
-          1 embedsmand fra ældreområdet 
-          Niels Åge Andersen, Skagen 

  
Indstilling  
Det indstilles at følgende udpeges til bestyrelsen: 
Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør Jan Nielsen 
Formand for Socialudvalget Birgit Hansen 
Næstformand for Socialudvalget Per Nilsson 
Områdeleder i område Skagen Mette Sole 
Niels Åge Andersen, Skagen. 
  
  
  

 
 
Elektroniske bilag: 

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

Bilag    Fordeling  
1. Fundats SOU 

Beslutning - Socialudvalget den 23. august 2007 
Godkendt som indstillet. 

Fraværende: Irene Hjortshøj forlod mødet kl. 17:30 - deltog i punkt 1-6 
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3. Beslutningsoplæg vedr. etablering af et kommunalt 
tilbud til senhjerneskadede borgere i Frederikshavn  
kommune  
  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 600567 

Sbh: SSAF/aas 

  

Besl.komp: SUU Sagsfremstilling  
Som et resultat af de seneste årtiers landvindinger indenfor 
lægevidenskaben, opleves det at flere og flere relativt yngre borgere, der 
rammes af alvorlige blødninger eller blodpropper i hjernen, trafikulykker, 
forgiftninger (fx overdosis), betændelsestilstande (fx meningitis), svulster 
eller iltmangel (fx som følge af kvælning, drukning eller hjertestop) 
overlever, men med svære hjerneskader til følge. 
  
Da ansvaret for de senhjerneskadede borgere overgår til kommunerne efter 
udskrivning fra sygehuset, stiller dette betydelige krav til den indsats, 
kommunerne skal iværksætte med henblik på at imødekomme borgernes 
behov for hjælp.  
  
I Frederikshavn Kommune er der ikke på nuværende tidspunkt etableret et 
specialiseret tilbud til senhjerneskadede borgere. Dette betyder, at denne 
gruppe af borgere efter udskrivning fra sygehuset anvises et botilbud for 
senhjerneskadede i en anden kommune eller anvises et botilbud i en af 
kommunens plejeboliger, der for det første er målrettet ældre borgere, og 
for det andet hverken fagligt eller fysisk er indrettet til at varetage de fysiske, 
sociale og pædagogiske behov borgere med en senhjerneskade har. På 
grund af kommunens manglende botilbud på området vælger pårørende 
endvidere i en række tilfælde at hjemtage senhjerneskadede borgere, med 
meget store økonomiske og menneskelige omkostninger til følge.  
  
På baggrund af udviklingen på senhjerneskadeområdet er der nedsat en 
arbejdsgruppe, der har til opgave at komme med forslag til hvorvidt og i 
givet fald hvorledes, der i Frederikshavn Kommune kan etableres et samlet 
tilbud til senhjerneskadede borgere. Dette som udgangspunkt for at kunne 
tage hensyn til den senhjerneskadede borger og dennes pårørende, men 
tillige af hensyn til, at der herved kan etableres et højt specialiseret tilbud, 
der skaber nye og flere attraktive arbejdspladser i kommunen. 
  
Arbejdsgruppens tanker er, at der bør oprettes et kommunalt 
senhjerneskadecenter, der kan sikre en geografisk tæt og kontinuerlig 
kontakt mellem den senhjerneskadede borger og dennes pårørende.  
  
I vedlagte beslutningsoplæg fremlægges arbejdsgruppens konkrete udkast 
til, hvordan de senhjerneskadede borgeres behov kan dækkes gennem 
etableringen af et kommunalt senhjerneskadecenter i Frederikshavn 
Kommune. 
  
  

  

Indstilling:  

Til drøftelse. 
  
Det bemærkes, at beslutningsoplægget fremlægges som problemområde  i 
forhold til budget 2008. 
  

 
 
Elektroniske bilag: 

 150807 - Beslutningsoplæg vedr. etablering af et kommunalt tilbud til 

Bilag    Fordeling  
1. Beslutningsoplæg vedr. etablering af tilbud til 

senhjerneskadede borgere i Frederikshavn kommune 
SUU 
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senhjerneskadede borgere i Frederikshavn kommune.pdf 

Beslutning - Socialudvalget den 23. august 2007 
Principgodkendt således, at etablering af døgntilbud fremsendes til Byrådets 
budgetbehandling for 2008. 

Fraværende: Irene Hjortshøj forlod mødet kl. 17:30 - deltog i punkt 1-6 
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4. Tilskud til Bruger -pårørende -rådene  
  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 572771 

Sbh: SSFA/gs 

  

Besl.komp: SOU 

Sagsfremstilling  
I det gamle Frederikshavn Kommune har tidligere praksis været, at 
Bruger-pårørende-rådene samt Rådhuscenteret 1 gang årligt fik udbetalt 
3.000 kr. hver fra puljen til div. sociale formål.  
Bruger-pårørende-rådene prioriterer selv, hvilke aktiviteter de vil afholde 
for pengene.  

Indstilling  
Forvaltningen indstiller hermed til, at bruger-pårørende-rådene samt 
Rådhuscenteret også fremover får et tilskud på 3.000 kr. fra Kommunen, 
så de kan fortsætte deres aktiviteter. Der er i alt 11 Bruger-pårørende-råd i 
Frederikshavn Kommune. Dette svarer til et samlet tilskud på 36.000 kr. 
fra puljen til div. sociale formål.  
  

  

Beslutning - Socialudvalget den 23. august 2007 
Godkendt som indstillet. 

Fraværende: Irene Hjortshøj forlod mødet kl. 17:30 - deltog i punkt 1-6 
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5. Ansøgning fra Rådhuscenterrådet om tilskud til fest  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 59012 

Sbh: SSAF/bh 

  

Besl.komp: SOU 

Sagsfremstilling  

Rådhuscenterrådet anmoder om økonomisk tilskud til afholdelse af fest for 
de frivillige hjælpere. 

Der ansøges om et tilskud på kr. 3.000,00. 

  

Det kan oplyses at i de foregående år har Rådet ansøgt om tilsvarende 
tilskud, og Udvalget har tilsvarende imødekommet denne ansøgning. 

Tilskud til aktiviteter af ovennævnte karakter, kan bevilges fra Udvalgets 
konto ” Tilskud til sociale formål”. 

  

  

  

Indstilling:  

Til drøftelse 
  

  
  

 
 
Elektroniske bilag: 

 230807 - Ansøgning om tilskud til bidrag til fest for frivillige på 
Rådhuscentret.pdf 

Bilag    Fordeling  
1. Ansøgning om tilskud til fest for frivillige hjælpere SOU 

Beslutning - Socialudvalget den 23. august 2007 
Rådhuscentret bevilges de kr. 3.000,00 til fest for frivillige hjælpere.  

Fraværende: Irene Hjortshøj forlod mødet kl. 17:30 - deltog i punkt 1-6 

Page 9 of 16

03-09-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Socialudvalget_668_23-08-2007_469.htm



 
 

        

6. Lyngså Seniorklub søger om fast tilskud på 8.000 kr . 
  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 572771 

Sbh: SSAF/gs 

  

Besl.komp: SOU 

Sagsfremstilling  
Lyngså Seniorklub er en underafdeling af Aktivitetshuset Værestedet, som 
tidligere har modtaget tilskud fra Sæby Kommune. For at seniorklubben 
kunne fastholde deres aktiviteter i 2007 er de blevet bevilliget et 
engangstilskud på 8.000 kr. Lyngså Seniorklub ansøger nu om at blive 
bevilliget et fast årligt tilskud på 8.000 kr. til deres aktiviteter.  
  

  

Indstilling  
Det indstilles til Socialudvalgets godkendelse, at Lyngså Seniorklub bevilges 
et fast tilskud på 8.000 kr. årligt. Tilskuddet kan finansieres via de midler, 
der er budgetteret med til pensionisttilskud.  
  

 
 
Elektroniske bilag: 

 230807 - ansøgning om fremtidige tilskud til Lyngså Seniorklub fra 1 1 
2008.pdf 

Bilag    Fordeling  
1. Ansøgning om fremtidigt tilskud til Lyngså Seniorklub SOU 

Beslutning - Socialudvalget den 23. august 2007 
Godkendt som indstillet. 

Fraværende: Irene Hjortshøj forlod mødet kl. 17:30 - deltog i punkt 1-6 
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7. Formanden ønsker en redegørelse til udvalget om 
muligheder for jobtræningpersoner indenfor 
ældreområdet.  
  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 605724 

Sbh: SSAF/blt 

  

Besl.komp: SOU Sagsfremstilling  
Formanden ønsker en redegørelse til udvalget om muligheder for 
jobtræningpersoner indenfor ældreområdet herunder løntilskud, 
uddannelsemuligheder, fast, job, jobtræning, dagpengeretten hvis 
jobtilbud, kvalitetsreformen og muligheder for personer til ældreområdet. 
  
  

Indstilling:  
Til drøftelse 

Beslutning - Socialudvalget den 23. august 2007 
Er drøftet - sagen genoptages. 

Fraværende: Irene Hjortshøj forlod mødet kl. 17:30 - deltog i punkt 1-6 
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8. Registrering af magtanvendelse og andre indgreb i 
selvbestemmelsesretten i 2006  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 589576 

Sbh: SSAF/lgb 

  

Besl.komp: SOU 
Sagsfremstilling  

Ældreafdelingen fremsender her registrering af magtanvendelse i 2006 til 
Socialudvalgets orientering. Registreringen af magtanvendelse omfatter den 
gamle Frederikshavn Kommune, den gamle Skagen Kommune og den 
gamle Sæby Kommune. Det er Serviceloven, der fremsætter reglen om, at 
enhver magtanvendelse i forbindelse med foranstaltninger efter §§109a-e 
skal registreres og indberettes til Kommunalbestyrelsen.   
  
Reglerne for magtanvendelse i 2006 findes i den gamle Servicelov §§109–
109m og er gældende for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk 
funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk 
bistand mv. og som ikke giver sit samtykke i en foranstaltning efter §§109a-
e.  
  
Formålet med reglerne er at begrænse brugen af magt og andre indgreb i 
selvbestemmelsesretten  til det absolut nødvendige.  
  
I den gamle Frederikshavn Kommune har der i område Nord ikke været 
tilfælde af magtanvendelse.  
  
I område Vest har der været anvendt magt i 12 tilfælde, heraf 4 gange hos 
samme borger.  
  
I område Midt har været 1 tilfælde af magtanvendelse.  
  
I område Syd har der været 2 tilfælde af magtanvendelse og i område Land 
har der været 6 tilfælde af magtanvendelse.  
  
I den gamle Skagen Kommune har der været 1 tilfælde af magtanvendelse.  
  
I den gamle Sæby Kommune har der været 2 tilfælde af magtanvendelse.  
  
Medarbejdere og ledelse har forsat stort fokus på området, herunder 
gennem den kontinuerlige udvikling af medarbejdernes kompetencer. 
Formålet hermed er at forebygge magtanvendelse.    
  

  
  
Indstilling  
Til udvalgets orientering. 
  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 230807 - Magtanvendelse 2006.pdf 

Bilag    Fordeling  
1. Magtanvendelse 2006 SOU 

Beslutning - Socialudvalget den 23. august 2007 
Taget til efterretning. 
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Fraværende: Irene Hjortshøj forlod mødet kl. 17:30 - deltog i punkt 1-6 
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9. Direktøren orienterer  

  

  

  Lukket sag  

  

Sagsnr:  

  

Besl.komp:  
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10. Eventuelt  
  

  

  Lukket sag  

  

Sagsnr:  

  

Besl.komp:  
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Mødet hævet, oplæst kl. 18:00 

 
Til stede:  

 
Underskrifter:  
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