
Referat Socialudvalget 

Ordinært møde 

Dato  10. oktober 2007

Tid  14:00

Sted  Kattegatsiloen, lokale 4

NB. Steen Jørgensen og Steen Jensen forlod mødet kl. 17.00 efter behandling af punkt 
6.

Fraværende 

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. Socialplan - Input fra debatmøderne  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 592477 
Sbh: SSAF/akl 
  
Besl.komp: SOU 

Sagsfremstilling  
På baggrund af debatoplæggene på hhv. Ældre- og Handicap- og 
Psykiatriområdet blev der i juni måned afholdt to debatmøder med 
deltagelse af brugere, brugerorganisationer, medarbejdere, ledere og 
politikere. 
  
Input fra debatmøderne er samlet op og danner udgangspunkt for drøftelser 
i Socialudvalget, hvor udviklingsområder for Socialplanen fastlægges.  
  
Områderne Handicap- og Psykiatri drøftes på Socialudvalgsmødet den 5. 
september, mens Ældreområdet drøftes på mødet d. 10. oktober. På 
baggrund af Socialudvalgets drøftelser udarbejder forvaltningen et oplæg til 
Socialplan, som behandles i Socialudvalget i november 07. 
  
Socialplanen skal indeholde områdets visioner og målsætninger, en status 
over aktuelle indsatser og aktiviteter samt bud på hvilke 
udviklingstendenser, der forventes at få betydning for området i de 
kommende år, og som vi vil arbejde videre med som udviklingsområder. 
  
Eksempler på udviklingsområder, der kan indgå i Socialplanen: 

� Handicappolitik, udvikling af generel handicappolitik for 
Frederikshavn Kommune  

� Etablering af senhjerneskadecenter  
� Udvikling af tilbud til unge udviklingshæmmede  
� Udvikling af særlige tilbud til ældre udviklingshæmmede  
� Visioner for dagtilbud/aktivitetstilbud – både for udviklingshæmmede 

voksne og for sindslidende  
� Indsats for flere handicappede og sindslidende i job 

(kompetenceudvikling, samarbejde med arbejdsmarkedet, jobtilbud, 
nye former for jobtilbud)  

� Medarbejderudvikling (fastholdelse og rekruttering af medarbejdere, 
den attraktive arbejdsplads)  

� Fokus på snitflader mellem ældreområdet og det øvrige 
sundhedsvæsen med henblik på udvikling af sammenhæng i 
indsatsen  

� Indsats for udvikling af rammer for aktiviteter til ældre (bl.a. 
opmærksomhed på rammerne for det frivillige arbejde med ældre)  

� Kompetenceudvikling i ældreområdet  
Det gode møde med borgeren 
Opsporing af risikofaktorer hos den ældre  
Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere  
Lederudvikling  
Den attraktive arbejdsplads 

� Udvikling af tilbuddene til demente  
� Synliggørelse af ældreområdet for ældre og pårørende, men også for 

medarbejdere og kommende medarbejdere, med henblik på at skabe 
bevidsthed og viden om områdets betydning  

� Etablering af internt vikarkorps  
� Arbejdsmiljøcertificering af ældreområdet  
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Bilag nr. 1 er udsendt i forbindelse med mødet den 5. september 2007. 
  
Indstilling  
Til drøftelse 
  
  
Beslutning - Socialudvalget 5. september 2007  
Behandlingen fortsætter på næste møde. 
  
Fraværende: Ingen. 
  
  
Indstilling  
Til drøftelse 
 
 
Elektroniske bilag: 

 050907 - Bilag Input fra debatmødet om Handicap.pdf 
 101007 - Opsamling debatmøde ældreområdet _2_.pdf 

Bilag    Fordeling  
1. Input fra debatmødet om Handicap- og Psykiatriområdet SOU 
2. Opsamling debatmøde ældreområdet SOU 

Beslutning - Socialudvalget den 10. oktober 2007 
Oplæggene er drøftet. 

Fraværende:  
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2. Rammeaftaler 2008, det sociale område og 
specialundervisningsområdet  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr:  
Sbh: SSAF/akl 
  
Besl.komp: SUU/BYR 

Sagsfremstilling  
Rammeaftalerne 2008 på social- og specialundervisningsområdet mellem 
kommunerne i regionen og Region Nordjylland skal indgås inden den 15. 
oktober 2007. Udkastene til rammeaftaler er anbefalet til godkendelse i 
byråd/kommunalbestyrelser og Regionråd af Kommunekontaktrådet den 24. 
august 2007 og i Kontaktudvalget 30. august 2007.  
  
Rammeaftalerne er et værktøj til koordinering af udbud og efterspørgsel af 
pladser, beskrivelse af udviklingstiltag, indhold i de enkelte tilbud, sikring af 
udnyttelse af de økonomiske ressourcer, samt retningslinier og principper 
for takstberegning og betalingsmodeller. Der er tale om planlægnings- og 
udviklingsværktøjer, der har til hensigt at sikre sammenhæng mellem 
efterspørgsel og udbud af tilbud til borgerne i regionen. 
Hovedformålet med rammeaftalerne er at sikre det nødvendige udbud af 
pladser i Region Nordjylland inden for de specialiserede området på det 
såkaldte ”kan-område”, samt aftale mellem kommunerne og regionen om 
driftsherreopgaven for de enkelte institutioner. Udbud og efterspørgsel er 
vurderet på baggrund af de kommunale redegørelser, som blev udarbejdet i 
foråret 2007. 
  
Rammeaftalerne har virkning fra den 1. januar 2008 og omfatter for det 
sociale område:  
SEL §6b samt tilbud på det almene ældreboligområde, ABL §185b, 
og for specialundervisningsområdet: 
Folkeskoleloven § 20, stk. 3 samt Lov om specialundervisning for voksne §1 
stk. 2 og 3 
  
Generelt kan det siges, at kommunerne ikke forventer væsentlige ændringer 
i forbruget af pladser i 2008. Dette er i overensstemmelse med den 
indgåede hensigtserklæring, som løber til udgangen af 2008.  
Udbud og efterspørgsel af tilbud er vurderet på baggrund af de 

kommunale redegørelser udarbejdet i foråret 2007. De 

væsentligste ændringer i de ny rammeaftaler er: 
  

•                       Ændringer og omlægning på specialbørnehjemmene. På kort 
sigt oprettelse af midlertidig afdeling i Brønderslev samt en 
sammenlægning af to afdelinger i Aars i nyopført bygning. En 
arbejdsgruppe arbejder med bud på en langsigtet 
udvidelsesplan, hvor nybyggeri forventes at erstatte den 
midlertidige afdeling i Brønderslev, og hvor muligheder for 
driftsfællesskab undersøges. 
 

•                       Udbygning af pladser til borgere med erhvervet hjerneskade. 
Kommunalt byggeri med 8 døgnpladser i Sindal til personer i 
alderen 18-67 år med moderat til svær hjerneskade. 
Regionalt byggeri i Nykøbing Mors med 8 pladser til personer 
i alderen 18-67 år med svære og meget svære 
handicaps/hjerneskade. 28 pladser på Attruphøj i Aalborg. 20 
botilbud til sindslidende. 
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Indstilling  
Det indstilles, at byrådet tiltræder: 
•        Rammeaftale 2008, Socialområdet  
•        Rammeaftale 2008, Specialundervisningsområdet 
  
  

  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 021007 - Endeligt udkast til rammeaftale sociale område 2008.pdf 
 021007 - Endeligt udkast til rammeaftale specialundervisning 2008.pdf 

•                       Oprettelse af rehabiliteringscenter for flygtninge. Omlægning 
af 6 af de nuværende 12 revaliseringspladser. 
 

•                       Ændring af antal pladser på henholdsvis Aalborgskolen og 
Døvblindecentret. 
 

•                       Videreførelse af fokusområderne for 2007 samt evaluering af 
faglige netværk og psykisk handicappede: 

� Analyse af kapacitetsstigninger i Ålborg og Hjørring 
kommuner  

� Ældreanalyse – tilbud til ældre psykisk handicappede.  
  

Bilag    Fordeling  
1. Udkast til rammeaftale 2008 socialområdet SUU/BYR 
2. Udkast til rammeaftale 2008 specialundervisningsområdet SUU/Byr 

Beslutning - Socialudvalget den 10. oktober 2007 
Anbefales godkendt som indstillet. 

Fraværende:  
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3. Tværkommunal rammeaftale på kommunale tilbud og 
institutioner på det sociale område  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 562430 
Sbh: BKF/el 
  
Besl.komp: BUU/BYR 

Sagsfremstilling 
Kommunerne har med kommunalreformen fået ansvaret for tilbuddene til 
borgerne på en række områder, der tidligere lå i amterne, ligesom 
kommunerne også tidligere har haft ansvaret for en række tilbud på det 
sociale område.  
  
Der vil løbende i de kommende år skulle ske en kvalitetsmæssig udvikling 
af tilbudene, ligesom spørgsmål om hjemtagning og 
institutionsplaceringer kan blive aktuelle.  
  
På den baggrund har Kommunekontaktrådet vurderet, at der er behov for 
at skabe en vis forudsigelighed i forbindelse med eventuelle ændringer i 
de nuværende tilbud samt et solidt datagrundlag for drøftelserne af disse 
ændringer. 
  
Kommunekontaktrådet har den 24. august 2007 anbefalet, at der 
parallelt med indgåelsen af rammeaftalerne med Region Nordjylland – 
”kan- området”, indgås en rammeaftale mellem de nordjyske kommuner, 
som dækker de øvrige kommunale sociale tilbud og institutioner. 
Området omfatter de tilbud og institutioner, der i 
strukturreformprocessen benævnes ”skal-området”, tillige med de 
hidtidige kommunale institutioner samt selvejende og private 
institutioner. Det vil sige kommunale specialinstitutioner og specialtilbud 
indenfor: 
•        Socialt udsatte børn og unge 
•        Misbrugsbehandling (den lægelige del) 
•        Specialundervisning for børn 
•        Specialundervisning for voksne 
•        Revalideringstilbud efter arbejdsmarkedslovgivningen (ikke 
serviceloven) 
•        Kommunale botilbud mv. 
  
Hovedformålet med aftalen er: 
•                      At aftale et forpligtende samarbejde og høringsprocedurer for at 

sikre alle kommuner et optimalt planlægningsværktøj 
•                      At få oprettet en fælles base og oversigt over alle tilbud og 

institutioner, uanset om det er ”kan”, ”skal”, eller eksisterende 
institutioner eller selvejende/private. 

  
Forslaget til den tværkommunale rammeaftale på kommunale tilbud og 
institutioner på det sociale område er vedlagt som bilag. 
  
Indstilling 
Det indstilles at byrådet tiltræder: 
Kommunal rammeaftale for tilbud og specialinstitutioner på social- og 
specialundervisningsområdet 
  

  
  
  
Rettelse til sagsfremstilling angående den tværkomm unale 

Bilag   Fordeling 
1. Kommunal ramme aftale for tilbud og 

specialinstitutioner på social- og 
specialundervisningsområdet 

BUU/BYR 
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rammeaftale på kommunale tilbud og institutioner på  det sociale 
område  
  
  
Efter udarbejdelsen af dagsordenen til indeværende udvalgsmøde, er de 
nordjyske kommuner blevet kontaktet af Kommunekontaktrådets sekretariat 
med en rettelse til den tværkommunale rammeaftale på kommunale tilbud 
og institutioner på det sociale område. 
  
For så vidt angår specialundervisningsområdet træder den fremsendte 
rammeaftale først i kraft pr. 1. august 2008, idet der allerede på dette 
område eksisterer en aftale, som løber frem til 1. august 2008. 
  
Den nye rammeaftale kan efterfølgende suppleres med mere konkrete 
aftaler om opgaveløsninger på socialområdet og 
specialundervisningsområdet. 
  
  
  

Beslutning - Socialudvalget den 10. oktober 2007 
Anbefales godkendt som indstillet. 

Fraværende:  
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4. Tilbudsportalen – indberetning af tilbud i 
Frederikshavn Kommune  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 559996 
Sbh: SSAF/akl 
  
Besl.komp: SUU/BYR 

Sagsfremstilling  
Som en del af kommunalreformen er etableret Tilbudsportalen (SEL §14, 
4), som er et værktøj for den kommunale myndighed, som kan finde 
oplysninger om tilbud og ydelser for udsatte børn og unge, handicappede 
samt socialt udsatte. Portalen er en offentlig tilgængelig hjemmeside med 
overblik over de tilbud der eksisterer på området.  
  
Af bekendtgørelsen fremgår det at formålet med Tilbudsportalen er:   

� At styrke overblikket og forbedre planlægningsgrundlaget for tilbud 
efter serviceloven, og for behandlingstilbud til alkoholmisbrugere 
efter sundhedsloven,  

� At styrke grundlaget for valg af konkrete tilbud til den enkelte 
borger,  

� At skabe en generel åbenhed og gennemskuelighed i de tilbud der 
er registreret i portalen,  

� At skabe sammenlignelighed mellem tilbudene, herunder mellem 
offentlige og private tilbud, og udgifterne til tilbudene,  

� At sikre en lige konkurrence mellem private og offentlige 
leverandører.  

  
Der indberettes til Tilbudsportal for en række nærmere bestemte sociale 
tilbud.  
  
På Tilbudsportalen skal indberettes en lang række oplysninger om de 
enkelte tilbud. Der indberettes stamoplysninger om tilbudets beskaffenhed 
ift. f.eks. personaleforhold, beliggenhed, juridiske forhold, pladsantal, 
tilgængelighed for handicappede mv. Der indberettes desuden om 
tilbudenes ydelser: behandlingsmetoder, værdigrundlag, takster mv.    
  
Alle oplysninger fra både egne tilbud og private tilbud, der har adresse i 
kommunen, skal godkendes af kommunen før tilbudene offentliggøres på 
Tilbudsportalen. Eksisterende tilbud er godkendt og offentliggjort på 
Tilbudsportalen 1. april 2007, mens nye tilbud løbende godkendes og 
oprettes på portalen. 
  
Grundet snævre deadlines for de første indberetninger, har forvaltningen 
tilrettelagt en procedure for indberetning og godkendelse, som er fulgt i 
foråret 07.  Forvaltningen efterspørger en formel bemyndigelse til 
varetagelsen af opgaven - også fremover. 
  
  
Indstilling  
Det indstilles til byrådets godkendelse: 

-          At orienteringen tages til efterretning 
-          At Social,- Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samt 

Børne- og Kulturforvaltningen har bemyndigelse til at godkende de 
enkelte private og kommunale indberetninger til Tilbudsportalen  

  

Beslutning - Socialudvalget den 10. oktober 2007 
Anbefales godkendt som indstillet. 
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Fraværende:  
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5. Embedslægeinstitutionens tilsyn for 2007  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr:  
Sbh: SSAF/mbp 
  
Besl.komp: SOU 

Sagsfremstilling  
Embedslægeinstitutionen gennemfører én gang årligt et uanmeldt 
tilsynsbesøg med de sundhedsmæssige forhold på plejehjem og i 
plejeboliger, hvor der udføres opgaver på vegne af de kommunale 
myndigheder. Tilsynet omfatter indsatsen overfor de beboere og lejere, der 
modtager kommunale serviceydelser, og skal medvirke til at sikre den 
sundhedsfaglige indsats over for de svage ældre i plejeboligenheder. 

For at opnå et ensartet grundlag for embedslægeinstitutionens tilsyn er der 
blevet udarbejdet standarder, der præciserer krav til patientsikkerhed i 
behandling og pleje af beboere på plejehjem. Ved hvert tilsyn vurderes det i 
den henseende om en række målepunkter er opfyldte – jf. 
Sundhedsstyrelsens ”Standardisering af plejehjemstilsynet”.  

  

Embedslægetilsynene er i 2007 gennemført i 

•         Caspershus 

•         Abildparken Leve - bomiljø (område Frederikshavn By) 

•         Søparken Leve - bomiljø (område Frederikshavn By) 

•         Bangsbo Leve - bomiljø (område Bangsbo) 

•         Strandgården (område Fladstrand) 

•         Rosengården (Område Sæby) 

•         Sæby Ældrecenter (Område Sæby) 

•         Dybvad Ældrecenter (Område Sæby) 

•         Præstbro Ældrecenter (Område Sæby)  

•         Østervrå Ældrecenter (Område Sæby) 

•         Ankermedet (Område Skagen) 

•         Drachmannsvænget (Område Skagen) 

•         Aalbæk Ældrecenter (Område Skagen) 

•         Lindevej (Område Skagen) 

  

Der er dermed ikke ført tilsyn af embedslægen i de plejeboligenheder, hvor 
der pr. 1.1.2007 blev truffet politisk beslutning om, at de med henblik på en 
harmonisering af pleje- og ældreboliger i Frederikshavn Kommune fik status 
som plejeboliger. Det drejer sig om følgende boliger: 

  

•         Sct. Laurentii Centret (Område Skagen) 

•         Hvide Hus, Skovbrynet (Område Skagen) 

•         Skagavej 136 a – z (Område Skagen) 

•         Lindevej 3 – 11 (Område Skagen) 

•         Ingeborgvej (Område Frederikshavn By) 
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•         Sydbycentret Gaden (Område Bangsbo) 

  

Disse plejeboliger skulle også have været omfattet af embedslægens tilsyn, 
da boligerne er plejeboliger i henhold til lov om almene boliger (Lbk. nr. 341 
af 13. april 2007) jf. § 5, stk. 2: ”Plejeboliger er almene ældreboliger, 
hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende 
personale svarende til den pågældende beboergruppes behov”. Det 
fremgår af ”Vejledning om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser 
og tilsvarende boligenheder” til landets embedslægeinstitutioner (2001), 
at alle plejeboliger er omfattet af embedslægens tilsyn – jf. at tilsynet i 
henhold til sundhedslovens § 219 (Lov nr. 546 af 24. juni 2005) retter sig 
mod de sundhedsmæssige forhold på plejehjem mv. omfattet af lov om 
social service, i plejeboligbebyggelser omfattet af lov om almene boliger 
mv. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap og andre 
tilsvarende boligenheder i kommunen. Af ovennævnte vejledning fremgår 
endvidere under punkt 2, at ”(…) Det er kommunalbestyrelsen i den 
enkelte kommune der har ansvaret for at tilrettelægge indsatsen overfor 
de ældre, herunder at definere og afgrænse de boligenheder, hvormed 
der skal føres tilsyn af henholdsvis de kommunale myndigheder og 
embedslægeinstitutionen”. 
  
I forhold til den beslutning, som blev truffet i januar 2007, med henblik på 
at harmonisere pleje- og ældreboliger i henholdsvis Sæby, 
Frederikshavn og Skagen burde ovennævnte boliger således have været 
omfattet af embedslægens tilsyn i 2007, da alle disse boliger nu har 
status som plejeboliger. Embedslægeinstitutionen er imidlertid ikke af 
den opfattelse, at der skal føres tilsyn med disse plejeboliger. Dette 
begrundes bl.a. med, at de ikke stod opført på den liste, som 
embedslægeinstitutionen modtog primo 2007 fra Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet vedr. boliger, som der skulle føres tilsyn med – og 
som de de dermed har fået tildelt midler til at føre tilsyn med. 
Embedslægeinstitutionen vil bede Socialministeriet om at afgøre, hvorvidt 
de har pligt til at føre tilsyn med de boliger, som Frederikshavn Kommune 
har truffet beslutning om er plejeboliger. Indtil dette er afgjort, bliver der 
således ikke ført tilsyn af embedslægen i de omtalte plejeboliger. 
  
  
Embedslægens konklusioner og anbefalinger 2007  

Embedslægeinstitutionens konklusioner vedrørende de sundhedsmæssige 
forhold er, at plejeboligenhederne i alt væsentligt fungerer tilfredsstillende.  

I forhold til opfølgning på tidligere tilsyn, er der i de fleste tilfælde fulgt op 
med tiltag og handlinger på de givne anbefalinger. I rapporterne fremsættes 
en række anbefalinger som stort set samtlige Bo-enheder har fået:  

  

•         At opfølgning og evaluering af iværksat pleje bliver anført i de 
sygeplejefaglige optegnelser. 

•         At plejeboligenhedens ledelse gennemgår ”Sundhedsstyrelsens 
vejledning om sygeplejefaglige optegnelser” og 
”Sundhedsstyrelsens standardisering af plejehjemstilsynet” for at 
sikre at alle målepunkter vedrørende de sygeplejefaglige 
optegnelser bliver opfyldt. 

•         At plejeboligenhedens ledelse gennemgår ”Sundhedsstyrelsens 
vejledning om ordination og håndtering af lægemidler” og sikrer at 
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alle målepunkter vedrørende medicinadministration i 
”Sundhedsstyrelsens standardisering af plejehjemstilsynet” bliver 
opfyldt. 

•         At beboerne orienteres om Fødevarestyrelsens og 
Sundhedsstyrelsens anbefaling af D – vitamin og kalciumtilskud 

•         At informeret samtykke til behandling og information vedrørende 
indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger bliver 
dokumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser, ligesom beboernes 
og de pårørendes tilkendegivelser på baggrund af den givne 
information dokumenteres. Ligeledes anbefaler Sundhedsstyrelsen, 
at det fremgår af de sygeplejefaglige optegnelser om beboerne selv 
kan varetage egne helbredsmæssige interesser. 

  

Herudover er der en række specifikke anbefalinger for hver Bo-enhed. 
Disse omhandler for en dels vedkommende bl.a., at det anbefales, at 
medarbejderne har mulighed for at kunne benytte engangshåndklæder i 
beboernes badeværelse. De specifikke anbefalinger fremgår af de enkelte 
embedslægerapporter samt bilaget ”Konklusioner og høringssvar”. 

  

Høringssvar  

Tilsynsrapporterne har været sendt til høring i de lokale bruger- og 
pårørenderåd, samt i Ældrerådet.   

Ældrerådet udtaler i deres høringssvar, at de anbefaler:  

-          at der ledelsesmæssigt støttes op omkring Leve- bomiljøet i 
Bangsbo, så området, i forhold til udarbejdelse af skriftlige 
instrukser mv., kommer på niveau med de øvrige lokalområder. 

-          at der på Sæby Ældrecenter gennemføres en indflytningssamtale 
med nye beboere inden for kort tid efter indflytningen. I rapporten 
nævnes tilfælde, hvor samtalen endnu ikke er gennemført ved 
tilsynets gennemførelse, der ligger 6 uger efter indflytningen. Dette 
er efter Ældrerådets opfattelse helt uacceptabelt. 

Derudover konstaterer Ældrerådet, at der ikke er gennemført tilsyn i de 
omkonverterede boliger i Hvide Hus og Sct. Laurenti Vej, Skagen, og 
ønsker besvaret om disse plejeboligenheder ikke er omfattet af tilsynet.  

  

Høringssvarene fra hver enkelt Bruger- og Pårørende råd fremgår af bilaget 
– ”Konklusioner og høringssvar”. Overordnet og generelt fremgår af disse, 
at embedslægerapporterne tages til efterretning og modtages med 
tilfredshed. Der er og vil umiddelbart blive arbejdet med de konkrete og flere 
af de generelle anbefalinger de enkelte steder.  

  

  
Såfremt det har interesse at læse de enkelte rapporter i fuld længde, kan 
der rettes henvendelse til Bestiller- og myndighedskontoret. 
  
  
Indstilling  

Bilag    Fordeling  
1. Konklusioner og høringssvar vedr. embedslægens 

tilsynsrapporter 2007 
SOU 
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Socialdirektøren indstiller, at embedslægeinstitutionens tilsynsrapporter 
tages til efterretning. 
 
 
Elektroniske bilag: 

 101007 - konklusioner og høringssvar vedr. Embedslægens tilsyn 
2007.pdf 

Beslutning - Socialudvalget den 10. oktober 2007 
Taget til efterretning, idet der gøres opmærksom på, at der er taget hånd om de 
anbefalinger, som Ældrerådet påpeger i deres høringssvar. 

Fraværende:  
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6. Reklamekampagne for de kommunale ydelser på 
ældreområdet.  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 580027 
Sbh: SSAF/jn 
  
Besl.komp: SOU 

Sagsfremstilling  
Udvalgsmedlem Bruno Müller (S) anmoder om at tidligere forslag og 
behandling d.11.4.2007 i socialudvalget vedr. reklamekampagne for 
kommunale ydelser i ældreplejen - genoptages.  
  
Selv om forvaltningen har taget initiativer og gjort flere tiltag for 
markedsføring af de kommunale ydelser i ældreplejen, mener jeg ikke at 
det er blevet synliggjort tilstrækkeligt i medierne. 
  
Jeg vil anmode socialudvalget om at der med en professionel ”branding” 
afsættes midler til en kampagne – både i lokale dagblade og lokal TV. 
I en sådan kampagne foreslår jeg at det fremgår at de kommunale plejere 
endnu mere tydeligt fremstår som et særligt vigtigt konkurrenceparameter i 
forhold til de private leverandører og personalets kvalifikationer og 
effektivitet er i top. 
  
Når jeg ønsker dette emne til behandling, skal det begrundes med at jeg er 
betænkelig ved at den kommunale sektor bliver agterudsejlet. 
Denne begrundelse skal ses i det sammenhæng ved at de private 
leverandører vinder mere ind og at de nærmer sig en markedsandel i 
Frederikshavn kommune med 1/3 ved praktisk hjælp og på området med 
personlig pleje udgør de 13 % af markedsandelen. 
  
Indstilling  
Til drøftelse 

Beslutning - Socialudvalget den 10. oktober 2007 
Et flertal i udvalget ønsker markedsføring af ældreområdet i trykte og elektroniske 
medier. 
Per Nilsson og Frode Thule Jensen ønsker sagen behandlet i byrådet. 

Fraværende:  
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7. Mødeplan 2008  
  
  

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

Sagsfremstilling  
Byrådssekretariatet har fremsendt forslag til samlet mødeplan for 2008. 
  
Følgende datoer/tidspunkter (onsdage kl. 15.00) er foreslået for 
Socialudvalget:  
  
09. januar 2008  
13. februar 2008  
05. marts 2008 - ændres  
09. april 2008 - ændres  
07. maj 2008 - ændres  
11. juni 2008  
Juli – ferie  
13. august 2008 - ændres  
03. september 2008 - ændres  
08. oktober 2008  
05. november 2008 - ændres  
03. december 2008 - ændres  
  
Indstilling  
At mødeplanen tiltrædes. 
  

  
  
Supplerende sagsfremstilling  
Da der er sammenfaldende møder mellem Socialudvalg og Kultur- og 
Fritidsudvalg i 2008 er der lavet alternativ mødeplan for Socialudvalget med 
følgende datoer: 
  
12. marts 2008 
16. april 2008 
14. maj 2008 
6. august 2008 
10. september 2008 
12. november 2008 
10. december 2008. 
  
Indstilling  
At den ændrede mødeplan tiltrædes. 
  
  
  
  
  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 101007 - Fælles mødeoversigt 2008.pdf 

Bilag    Fordeling  
1. Fælles mødekalender 2008 SOU 

Beslutning - Socialudvalget den 10. oktober 2007 
Tiltrædes. 
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Steen Jørgensen og Steen Jensen deltog ikke i behandling af punktet. 

Fraværende:  
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8. Klagerådssag  
  
  

  Lukket sag  
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp:  
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9. Klagerådssag  
  
  

  Lukket sag  
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp:  
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10. Direktøren orienterer  
  
  

  Lukket sag  
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp:  
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11. Henvendelse fra Regionen ved sikrede institutioner til 
udviklingshæmmede  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 615452 
Sbh: SSAF/bk 
  
Besl.komp: SOU 

Sagsfremstilling  
Regionen har fremsendt en forespørgsel til regionen 11 kommuner om 
placering af sikrede institutioner børn og unge under 18 år og til domfældte 
udviklingshæmmede over 18 år. Den administrative styregruppe vedrørende 
de sociale rammeaftaler har anbefalet, at der udarbejdes en ansøgning til 
Socialministeriet om placering af institutioner i Nordjylland til de to grupper. 
De enkelte kommuner skal inden den 28. oktober melde sin interesse til 
Region Nordjylland. 
  
Indstilling  
Til drøftelse 
  
  

  
  
  
  

Bilag    Fordeling  
1. Brev til kommunerne vedr. sikrede institutioner SOU 

Beslutning - Socialudvalget den 10. oktober 2007 
Udvalget melder tilbage, at man er interesseret i etablering af tilbud til domfældte 
udviklingshæmmede over 18 år. 
 
Steen Jørgensen og Steen Jensen deltog ikke i behandling af punktet. 
 
Fraværende:  

Page 21 of 23

03-09-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Socialudvalget_668_10-10-2007_471.htm



 
 

        

12. Eventuelt  
  
  

  Lukket sag  
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp:  
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Mødet hævet, oplæst kl. 17:15 

 
Til stede:  
{fravær} 

 
Underskrifter:  
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