
Referat Socialudvalget 

Ordinært møde 

Dato  14. november 2007

Tid  15:00

Sted  Kattegatsiloen, lokale 4

NB. Frode Thule Jensen forlod mødet kl. 18.30 - efter behandling af pkt. 7.

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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1. Socialudvalgets budgetrevision pr. 30/9 2007  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 615852 

Sbh: SSAF/bh 

  

Besl.komp: SOU 

Sagsfremstilling  
Socialudvalgets reviderede budget for 2007 er pr. 30.09 på netto kr. 600,0 
mio. Heraf er der forbrugt netto kr. 418,4 mio. - svarende til 69,7%.  

De bogførte nettoudgifter svarer således til et mindreforbrug på kr. 31,6 mio. 
i forhold til det lineære budget pr. 30/9 2007. 

Bag denne total gemmer der sig imidlertid en række forhold, som påvirker 
tolkningen af dette umiddelbare resultat. Disse forhold er blevet undersøgt, 
idet forvaltningen har gennemgået budget og hidtidigt forbrug, og udarbejdet 
en redegørelse for de væsentligste afvigelser. Disse redegørelser indgår i 
den budgetrevision, der er vedlagt sagen som bilag.  

På baggrund af budgetrevisionen ses afvigelser på følgende områder: 
(beløbet angiver forvaltningens forventninger til årets resultat - ved uændret 
aktivitetsniveau)  (-=mindreforbrug). 

  

  
  
  
A) 
Dette område udviser pt. et mindreforbrug på ca. kr. 57,0 mio.  
  
Til budgetlægningen for 2007 blev der foretaget beregninger udfra det 
datamateriale der var til rådighed på budgetlægningstidspunktet (juni 2006). 
Budgetlægningen tager udgangspunkt i opholdsbetalinger for hele året. 
Specielt i 2007 er der, grundet kommunesammenlægningen, tekniske 
vanskeligheder med at få regningsgangen normaliseret, således er der fra 
mange kommuner endnu ikke modtaget afregninger for kendte ophold. 
(betalingsforpligtigelser). 
Før kommunalreformen var der mange forskelligartede 
opkrævningsintervaller,(månedlige, kvartalsvise, årlige mv.) Hvilke 
principper der anvendes i de nye kommuner, er endnu svært at vurdere. 
Da regnskabsresultatet er vurderet udfra en forventning om at alle ophold vil 
blive betalt i indeværende år, er dette naturligvis særdeles påvirket af dette 
rent faktisk sker. 
  
Med de indikationer der nu ses på området i forhold til regningsgangen, kan 
det antages at nogle kommuner, af tekniske/administrative grunde, ikke får 
faktureret deres tilgodehavender, således at disse kan bogføres i 

A).Sundhed og Handicap afvigelse ca. kr.  ?? 
Socialafdelingen merforbrug ca. kr.   7,1 mio. 
Bestillerkontoret merforbrug ca. kr. 12,0 mio. 
Bestillerkontoret 2006 merforbrug ca. kr.   1,6 mio. 
Kontraktstyrede omr. merforbrug ca. kr. 15,7 mio. 
Kontraktstyrede omr. 2006 merforbrug ca. kr.   4,7 mio.  
Andre områder mindreforbrug ca. kr. - 0,6 mio. 
Økonomi -og planafd. mindreforbrug  ca. kr. - 3,8 mio. 
B).DUT- kompensation budgetteknisk ca. kr.  -2,3 mio. 

  
  
C)Sæby Ældrecenter, 

  
budgetteknisk 

  
ca. kr.     2,8 mio. 
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indeværende år, men derimod vil belaste regnskabsåret 2008 yderligere. 
  
Ligeledes kan de manglende afregninger være udtryk for en permanent 
engangs betalingsforskydning, idet at de valgte opkrævningsintervaller og 
tidspunkt for fremsendelse af regning i øvrigt, gør at bogføring i 
indeværende år ikke er teknisk mulig. De efterfølgende betalinger i 2008 vil 
herefter dække et helt års betalinger (f.eks perioden 1/10 2007 til d. 30/9 
2008). 
  
I begge tilfælde, eller i en kombination heraf, vil det betyde en 
likviditetsgevinst i 2007. Forvaltningen har ikke mulighed for at beregne 
hvordan de nævnte faktorer vil gøre sig gældende. 
  
B) 
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2008, modtog Fr.havn Kommune 
en regulering af de generelle tilskud via bloktilskuddet. Reguleringen 
omfatter bl.a. kompensation vedr. overtagne Amts-opgaver, og 
Socialudvalgets andel heraf udgør i 2007 kr. 2,3 mio. stigende til kr. 4,7 mio. 
i 2008. 
Ændringerne er indregnet i 2008, men endnu ikke tilgået i 2007, det 
forventes at dette sker ultimo året.  
  
C) 
Sæby Ældrecenter blev i 2006 solgt til en boligforening. I denne forbindelse 
blev driftsbudgetterne ikke justeret på plads. 
Ved salget bortfaldt både de hidtidige huslejeindtægter, og driftsudgifter, 
samt ydelser på lån. Disse budgetbeløb vedrører flere forskellige bevillinger. 
For Socialudvalget – isoleret set – medførte salget et bevillingsbehov på kr. 
2,8 mio. fra og med 2007.  
På Økonomiudvalgets område medførte salget bortfald af låneydelser på kr. 
0,8 mio. kr. 
Disse kan anvendes til at finansiere en del af budgettilretningen,  
  
  
  
KONKLUSION: 
Når disse forhold tages i betragtning, må det konkluderes at Socialudvalgets 
budget for 2007 ikke vil være tilstrækkeligt i forhold til de forventede 
udgifter. 
  
Udover den budgettekniske korrektion vedr. Sæby Ældrecenter, er det 
forvaltningens indstilling at der er behov for at tage bevillingsmæssige 
initiativer i forhold til forventeligt underskud vedr. fritvalgsområdet kr. 12,0 
mio., og underskud på kontraktstyrede områder i hhv. Skagen og Sæby på i 
alt kr.13,0 mio. 
  
De øvrige konstaterede afvigelser forventer forvaltningen at kunne udligne 
indenfor den eksisterende bevilling. 
  
Gæster til Socialudvalgets møde d. 14/11 2007:  
John Kristensen 
Børge Hansen 
  
  

Indstilling:  

At budgetrevisionen fremsendes til Økonomiudvalget med anmodning om 
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tillægsbevilling på flg. områder: 
•         Sæby Ældrecenter kr. 2,8 mio. 
� Bestillerkontoret fritvalgsområdet kr. 12,0 mio. *  
� Kontraktstyrede områder i hhv. Skagen og Sæby på i alt kr.12,0 mio.  

At budgetrevisionen i øvrigt tages til efterretning 
At de foreslåede omplaceringer indenfor Udvalgets ramme effektueres som 
anført. 
  

  

  

  
  
  
  
  
  

 
 
Elektroniske bilag: 

 141107 - Socialudvalget - budgetrevision 30.9. 2007.pdf 

Bilag    Fordeling  
1. Socialudvalgets budgetrevision pr. 30/9 2007 SOU 

Beslutning - Socialudvalget den 14. november 2007 
Indstillingen tiltrådt med følgende ændringer: 
 
For såvidt angår det forventede merforbrug på bestillerkontoret afventer udvalget 
regnskabsresultatet, idet der er sandsynlighed for, at merudgiften i 2007 vil kunne 
dækkes af en likviditetsforskydning vedr. betaling for institutionsophold i andre 
kommuner. 
 
Yderligere reduceres tillægsbevillingen til udførerområderne (Sæby og Skagen 
områderne) fra de anførte 13 mio. til 12 mio. for 2007. 
 
I forlængelse af den ansøgte budgettekniske tillægsbevilling til Sæby Ældrecenter 
- som følge af salget af Sæby ældrecenter i 2006 og de afledte konsekvenser for 
indtægterne (kr. 2,8 mio i 2007) - fremsendes ligeledes anmodning om 
budgetteknisk tillægsbevilling vedr. for højt indregnet indtægtsbudget for 
køkkenfunktionen og "vaskepakke" til Sæby Ældrecenter/Rosengården ialt 2,5 mio 
i 2007 og i overslagsårene. 

Fraværende: Ingen 
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2. Budget 2008 – opfølgning på det vedtagne budget  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 592881 

Sbh: SSAF/jn 

  

Besl.komp: SOU 

Sagsfremstilling  
Byrådet vedtog den 10. oktober budget 2008-11. I forhold til det sociale 
område er der såvel i forhold til drift som anlæg flere nye tiltag. 
Forvaltningen vil give en status samt en beskrivelse af påtænkte initiativer. 
  
  
Indstilling  
Til udvalgets orientering  
  

Beslutning - Socialudvalget den 14. november 2007 
Taget til efterretning. 

Fraværende: Ingen 
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3. Idræt for sindslidende i Frederikshavn kommune  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 608976 

Sbh: SSAF/gh 

  

Besl.komp: SUU 

Sagsfremstilling  
Sundhedsudvalget har på deres møde den 6.november besluttet at støtte et 
projekt vedr. idræt for sindslidende i Frederikshavn Kommune. 
Frederikshavn Kommunes visioner indenfor sundhedsområdet er bla.,  

� at være Nordjyllands sundeste kommune,  
� at være motionskommune nr.1.,  
� at arbejde sundhedsfremmende og forebyggende indenfor 

kronikerområdet, færre sygehusindlæggelser samt arbejde med 
ulighed i sundhed.  

Projektet har fat i alle områder. 
Derudover vil initiativet styrke netværket blandt de sindslidende. 
Projektet vil løbende blive evalueret m.h.p hele tiden at kunne justere 
projektet, således at der opnås den største effekt indenfor de enkelte 
indsatsområder. 
  
  
Indstilling:  
Det indstilles til udvalgets beslutning at projektet iværksættes. 
  

  

  
  
  

 
 
Elektroniske bilag: 

 061107 - Projektbeskrivelse til psykiatri.pdf 

Bilag    Fordeling  
1. Projekt ”idræt for sindslidende” SOU 

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

Fraværende: Ingen 
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4. Vejledende rådighedsbeløb  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 622911 

Sbh: Borgerservice/sso 

  

Besl.komp: SOU 

Sagsfremstilling  
I de 3 ”gamle” kommuner har der før 01.01.07 været forskel på de 
vejledende retningslinier for bevilling af personligt tillæg, og på hvornår en 
ansøger anses som værende særligt vanskeligt stillet.  
Efter kommunesammenlægning den 01.01.07 ønskes i Borgerservice en 
harmonisering af takster og arbejdsgange, og man har også ønsket fælles 
retningslinier vedrørende bevilling af personligt tillæg. 
  
Baggrund: - Personlig tillæg i Frederikshavn kommun e efter 
sammenlægning  
Kommunerne har mulighed for at yde personligt tillæg til større udgifter som 
fx varmeudgifter, brilletilskud, dobbelt husleje, flytteudgifter, fodbehandling, 
kiropraktor, psykolog, tandproteser og tandbehandling mv.. Reglerne 
fastsætter ikke, hvilke udgifter der kan dækkes, men de skal være rimelige 
og nødvendige. 
  
Personligt tillæg ydes kun, når det økonomiske behov ikke kan afhjælpes 
gennem private midler eller støtte efter anden lovgivning (fx lov om social 
service eller sundhedsloven)¸ og kun såfremt ansøgeren af kommunen 
anses som værende særligt vanskeligt stillet økonomisk. Der skal derfor 
foretages en nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens 
økonomiske forhold på ansøgningstidspunktet. 
  
Kommunen kan anvende vejledende retningslinjer ved vurderingen af, om 
der er tale om en økonomisk vanskelig situation – for 
eksempel formuegrænser og rådighedsbeløb. Sådanne retningslinjer er 
kun vejledende og skal kunne fraviges efter en konkret vurdering. 

Personligt tillæg kan ydes som et engangsbeløb eller som en løbende 
ydelse, hvis betingelserne ved hver udbetaling fortsat er til stede. I givet 
skal pensionistens forhold følges 
Økonomisk støtte i form af personligt tillæg er som udgangspunkt ikke 
tilbagebetalingspligtig, men kommunen kan dog træffe beslutning om 
tilbagebetaling, hvis der for eksempel kan forudses en forbedring af de 
økonomiske forhold, som gør pensionisten i stand til at tilbagebetale 
hjælpen i løbet af kortere tid. Der kan kun kræves tilbagebetaling, hvis 
pensionisten er blevet gjort opmærksom på det ved tildelingen. 
  
I de 3 ”gamle” kommuner har der før 01.01.07 været forskel på de 
vejledende retningslinier for bevilling af personligt tillæg, og på hvornår en 
ansøger anses som værende særligt vanskeligt stillet.  
Efter kommunesammenlægning den 01.01.07 ønskes i Borgerservice en 
harmonisering af takster og arbejdsgange, og man har også ønsket fælles 
retningslinier vedrørende bevilling af personligt tillæg. 
  
Der gøres opmærksom på, at de foreslåede retningslinier er vejledende, 
idet der i princippet kan søges om alle større enkeltudgifter, som den 
enkelte ikke er i stand til at afholde. Kommunen bør generelt vejlede 
pensionisten om muligheden for tildeling af personligt tillæg og være 
opmærksom på, om pågældendes forhold kan afhjælpes ved andre 
foranstaltninger end tildeling af personligt tillæg. 
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Reglerne er fastsat i Lov om social pension kap. 2 §14 (vedlagt som bilag) 
  

  
  
Udgifter som medtages:  
Husleje 
El 
Vand 
Varme 
Lovpligtig forsikring   
Telefonabonnement (kr. 119,00) 
TV-licens 
Antenne 
Egenbetaling medicin 
Børnepasning 
Andet – lån max. 500,00 pr. måned – nødvendigt bohave 
Ved midlertidige aflastningsophold medtages beløb for ekstraordinære 
udgifter til kost  
  
Ejendomsskat – NEJ 
Fagforening –  (på ikke pensionister godkendes udgiften) 
  
Ved ansøgning om personligt tillæg til diabeteskost  gives det beløb som 
diætisten har angivet. Beløbet kan svinge mellem 343,00 og 403,00 pr. 
måned.  
  
  
Høringssvar fra Ældrerådet:  

Ældrerådet har på sit møde tirsdag den 06-11-2007 behandlet sag vedr. 
Personlig Tillæg, og har følgende kommentarer: 
  
"Ældrerådet tilslutter sig forvaltningens indstillig, men mangler oplsysninger 
om ikrafttrædelsestidspunkt (er det med tilbagevirkende kraft fra den 01-01-
2007, eller...?  ) - samt hvornår taksten igen tages op til vurdering." 
  
  
Indstilling:  
Det indstilles til udvalgets godkendelse, at de vejledende retningslinier i 
forbindelse med ansøgning om personligt tillæg harmoniseres, og at 
niveauet i Frederikshavn kommune ved ansøgning om personligt tillæg 
bliver et vejledende rådighedsbeløb på hhv. kr. 4000 for enlige, kr. 6000 for 
gifte/samlevende og kr. 900 pr. barn. 

Vejledende 
retningslinier for 
Personligt tillæg:  
  

Enlige 
                    

Gifte/samlevende   

Rådighedsbeløb i 
Sæby 

3.000,00 5.000,00   

Rådighedsbeløb i 
Skagen 

3.500,00 5.200,00   

Rådighedsbeløb i 
Frederikshavn 

4.000,00 6.000,00   

        
FORSLAG  
Frederikshavn 
kommune  

4.000,00 6.000,00 Pr. barn 
900,00 
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Samtidig indstilles fra Borgerservice til Økonomiudvalgets godkendelse, at 
bevillingen i fremtiden placeres under Socialudvalget; dog således at 
ansøgning og bevilling af personligt tillæg administreres som hidtil af 
Borgerservice uden ændring i forhold til nuværende praksis. 
  
  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 141107 - lovbekendtgørelse nr. 759 af 01.08.2005 - lov om social 
pension.pdf 

Bilag    Fordeling  
1. Lovbekendtgørelse nr. 759 af 02/08/2005 – lov om social 

pension 
SOU 

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

Fraværende: Ingen 
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5. Problemstillinger vedr. tilskud til 
Handicapidrætsforeninger  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 572771 

Sbh: SSAF/gs 

  

Besl.komp: SOU 
Sagsfremstilling  
Socialudvalget besluttede d. 13. juni at fastholde den praksis, der har været 
i de tre gamle kommuner omkring udbetaling af tilskud til 
pensionistforeninger og handicapidræt. Dette betyder på handicapområdet, 
at Sæby Handicapidrætsforening støttes årligt med 60.000 kr., samt at  
Sæby Handicapgruppe støttes årligt med 50.000 kr.  
  
Derudover er Skagen Svømmeklubs Handicapafdeling i 2007 blevet støttet 
med 57.000 kr. Disse midler er dog taget fra Sundhedsudvalgets budget 
under Forebyggende aktiviteter. 
  
Beslutningen om at støtte Sæby Handicapidrætsforening og Sæby 
handicapgruppe med et fast årligt beløb har medført reaktioner fra andre 
handicap idrætsforeninger i kommunen.  
  
Frederikshavn Handicap Idrætsforening har således indgivet en ansøgning 
til Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, hvori de ansøger om 
tilskud til kørsel til træningsaftener samt til sociale arrangementer. Det 
fremgår ikke af ansøgningen hvor stort et beløb, de ansøger om. 
Foreningen henholder sig i ansøgningen til, at handicapidrætsforeninger i 
Skagen og Sæby får tilskud fra Social- Sundheds- og 
Arbejdsmarkedsforvaltningen, og de ønsker at blive ligestillet med disse 
foreninger. Derudover har en borger på vegne af Frederikshavn 
Handicapidrætsforening, Frederikshavn Blinde Idræt - Frederikshavn 
Tandemklub, Sæby Idræts Forening og Skagen Svømmeklubs Handicap 
forespurgt Socialudvalgsformanden, hvordan det forholder sig med 
budgetterne for handicapidrætsforeningerne i 2008, idet de er ved at 
planlægge det kommende års aktiviteter.  
  
Socialudvalgets beslutning om at fastholde gammel praksis åbner dog ikke 
op for, at handicapidrætsforeninger, der ikke tidligere har modtaget tilskud, 
kan få det fremover. Frederikshavn Handicapidrætsforening har fx ikke 
tidligere modtaget tilskud fra Social- Sundheds- og 
Arbejdsmarkedsforvaltningen. Foreningen modtager dog et mindre 
kørselstilskud fra Børne- & Kulturforvaltningen, men har ikke mulighed for at 
ansøge Børne- & Kulturforvaltningen om flere midler, idet forvaltningen i 
øvrigt ikke yder tilskud til medlemmer over 25 år.  
Forvaltningen har ikke et fyldestgørende kendskab til, hvor mange 
handicapidrætsforeninger, der eksisterer i Frederikshavn Kommune, og som 
dermed kunne være potentielle ansøgere til kommunale tilskud. Der er ikke 
budgetlagt med tilskud til samtlige handicapidrætsforeninger i kommunen. 

  

Indstilling  

Forvaltningen indstiller til drøftelse, hvordan fremtidig praksis skal være i 
forbindelse med udbetaling af tilskud til handicapidrætsforeninger.  
  
  

Bilag    Fordeling  
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Elektroniske bilag: 

 141107 - Ansøgning Frederikshavn Handicap idrætsforening.pdf 

1. Ansøgning fra Frederikshavn Handicap Idrætsforening SOU 

Beslutning - Socialudvalget den 14. november 2007 
Forvaltningen tager initiativ til et afklarende møde med 
handicapidrætsforeningerne og vender herefter tilbage til udvalget. 

Fraværende: Ingen 
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6. Tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse  

  

  

  Lukket sag  

  

Sagsnr:  

  

Besl.komp:  
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7. Klagerådssag  
  

  

  Lukket sag  

  

Sagsnr:  

  

Besl.komp:  
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8. Lukket sag  
  

  

  Lukket sag  

  

Sagsnr:  

  

Besl.komp:  
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9. Lukket sag  
  

  

  Lukket sag  

  

Sagsnr:  

  

Besl.komp:  
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Mødet hævet, oplæst kl. 19:05 

 
Til stede:  

 
Underskrifter:  
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