
Referat Socialudvalget 

Ordinært møde 

Dato  12. december 2007

Tid  15:00

Sted  Kattegatsiloen, lokale 4
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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. 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 14. november 2007  
Taget til efterretning. 
  
Fraværende: Ingen 
  
Supplerende sagsfremstilling  
Genoptages. 
Hanne Bjørnlund redegør for sagen på mødet. 

Beslutning - Socialudvalget den 12. december 2007 
Taget til efterretning. 

Fraværende: Ingen 
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2. 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 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: Ingen 
  
  
Supplerende sagsfremstilling  
Til mødet deltager Stener Glamann partner i Tankegang A/S, der giver et 
oplæg omkring strategisk markedsføring af fritvalgsydelserne. Stener 
Glamann deltager i mødet fra kl. 16.00. 
  
  
Indstilling  
Til drøftelse 

Beslutning - Socialudvalget den 12. december 2007 
Forvaltningen anmodes om at fremlægge forslag til profilering via 
stillingsannoncer. 

Fraværende: Ingen 
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3. Fremtidig organisering og drift af køkkenområdet i 
Frederikshavn Kommune  
  
  

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 analysemetoder 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 
  

  
  
  
Supplerende sagsfremstillling  

  
Status på køkkenanalysen  

  
Analysearbejdet på køkkenområdet har pågået siden uge 33.  
  
Der har været iværksat en omfattende tids-, produktions- og 
kolonialvareregistrering i de 5 køkkener. 
  
Socialudvalget gives på mødet en status på analysearbejdet og den 
udvikling, der er sket igennem processen. 
  
Gæster: Bo Bloch, Kommunernes Revision Rådgivning og Lene 
Christensen, områdeleder køkkenområdet, kl. 16.45 
  
  
Indstilling:  
Til orientering og drøftelse 
  
  

  
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 

Beslutning - Socialudvalget den 12. december 2007 
Taget til orientering. 

Fraværende: Ingen 
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4. Socialplanen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 504224 
Sbh: SSAF/akl 
  
Besl.komp: SOU 

Sagsfremstilling  
Input fra debatmødet omkring Ældreområdet 
  
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: 

� Fokus på udvikling af helhed i indsatsen for de ældre (afklaring af 
snitflader og fortsat styrkelse af samarbejdsrelationer til sygehus, det 
øvrige sundhedsområde, pårørende mv.)  

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

� Fortsat fokus på kompetenceudvikling i ældreområdet (det gode 
møde med borgeren, fastholdelse og rekruttering af medarbejdere, 
lederudvikling, den attraktive arbejdsplads)  

� Udvikling af tilbuddene til demente  
� Synliggørelse af ældreområdet (de gode historier, information om 

indsatser, organisation, projekter mv.)  
� Etablering af internt vikarkorps  

  
  
Indstilling:  
Til drøftelse 
  

  
  
Beslutning - Socialudvalget 5. september 2007  
Behandlingen fortsætter på næste møde. 
Fraværende: Ingen. 
  
Indstilling  
Til drøftelse 
  

Bilag    Fordeling  
1. Input fra debatmødet om Handicap- og Psykiatriområdet SOU 

Bilag    Fordeling  
1. Input fra debatmødet om Handicap- og Psykiatriområdet SOU 
2. Opsamling debatmøde ældreområdet SOU 
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Bilag nr. 1 er udsendt i forbindelse med mødet den 5. september 2007. 
  
Beslutning - Socialudvalget den 10. oktober 2007 
Oplæggene er drøftet. 
Fraværende: Ingen 
  

Supplerende sagsfremstilling  
Efter drøftelse i Socialudvalget omkring input fra debatmødet om 
Ældreområdet er der udarbejdet et udkast til socialplan på ældreområdet. 
  
Socialplanen indeholder:  

� Indledning/introduktion  
� Overblik over ældreområdet i Frederikshavn Kommune  
� Beskrivelse af processen for socialplanen  
� Visionen på ældreområdet  
� Præsentation af værdigrundlaget  - hhv. de overordnede værdier og 

værdigrundlaget for mødet med borgerne  
� 5 overordnede målsætninger for ældreområdet i Frederikshavn 

Kommune  
� Beskrivelse af udviklingsområder i de kommende år   

  
Ann Liljenberg deltager ved behandlingen af punktet. 

  
  
Indstilling:  
Til drøftelse med henblik på fremlæggelse på januarmødet 
  
  

  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 121207 - Udkast til socialplan ældreområdet december 07.pdf 

Bilag    Fordeling  
1. Udkast til socialplan for Frederikshavn Kommune – 

ældreområdet 
SOU 

Beslutning - Socialudvalget den 12. december 2007 
Genoptages i januar. 

Fraværende: Ingen 
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5. Kommunale tilsynsbesøg  
  
  

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

Sagsfremstilling  
Som et led i de lovpligtige kommunale tilsyn – jf. § 151 i Lov om social 
service – på Frederikshavn Kommunes 19 plejeboliger/centre og Leve bo 
miljøer skal der hvert år aflægges to tilsynsbesøg, ét anmeldt og ét 
uanmeldt. Frederikshavn Kommune har med henblik på at få foretaget et – 
også formelt set - uafhængigt tilsyn fået revisionsselskabet Revas til at lave 
de kommunale tilsyn. 
  
Formålet med tilsynene er at påse, at de kommunale opgaver efter 
Servicelovens §§ 83 og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, 
som kommunen har truffet og i henhold til kommunens vedtagne 
kvalitetsstandarder. Det er således personlig hjælp og pleje, hjælp og støtte 
til praktiske opgaver i hjemmet samt tilbud om genoptræning og hjælp til 
vedligeholdelse af fysiske og psykiske færdigheder, der er omfattet af 
tilsynet. 
  
Ved den anmeldte tilsynsrunde har Revas i 2007 særligt haft fokus på 
hverdagslivet, kosten og måltidets sociale og aktiverende aspekter. 
Derudover har der også været fokus på, hvilken indsats, der samlet set 
ydes, når en beboer flytter ind og skal have hjælp til at falde til i nye 
omgivelser. 
 Ved den uanmeldte tilsynsrunde har der særligt været fokus på den indsats 
og omsorg, der ydes, når livet nærmer sig sin afslutning - herunder også 
den støtte, der ydes til de pårørende.  
  
Ved besøgene gennemgår Revas også forskelligt skriftligt materiale 
vedrørende både driften i almindelighed og den enkelte beboer. Samlet set 
søges tilsynsbesøgene afviklet på en måde, der gør, at de opleves som en 
mulighed og ikke en pligt. Det vil sige, at metode og resultater skal kunne 
bruges fremadrettet og medvirke til: at styrke borgernes tillid til det 
kommunale system; at bekræfte og synliggøre for borgeren, at der er 
sammenhæng mellem de politisk fastsatte mål og værdier og udførelsen i 
praksis samt sikring og udvikling af kvaliteten. 
  

� Blandt nogle af hovedkonklusionerne fra tilsynsbesøgene i 2007 kan 
det generelt fremdrages, at beboerne i alle plejeboligenhederne giver 
udtryk for, at de er tilfredse med den hjælp, de får, både når det 
gælder den personlige pleje samt løsningen af praktiske opgaver. På 
samme vis giver beboerne også udtryk for eller signalerer, at der 
hersker god omgangstone og stemning, og at omgivelserne 
fremtræder rene og pæne i de enkelte plejeboligenheder   

  
� Der gives blandt alle beboere udtryk for megen tilfredshed med 

kosten, herunder den hjælp og støtte der modtages i forbindelse med 
måltidet og/eller i forbindelse med tilberedning og valg af menu. Ved 
flere af de plejeboligenheder, som ikke fungerer efter leve bo miljø 
principper, giver medarbejderne udtryk for, at det var ønskeligt, hvis 
de kunne arbejde mere efter leve bo miljø tankegangen med henblik 
på at give beboerne mulighed for at deltage mere aktivt i måltiderne.  

  
� Personalet er alle steder bevidste om måltidets aktiverende 

muligheder og sociale betydning, såvel som de forhold der i øvrigt 
har betydning for at forbedre den enkelte beboers ernæringstilstand.    
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� Når det gælder den indsats og omsorg, der ydes, når livet nærmer 

sig sin afslutning, er der ligeledes i alle plejeboligenheder en god 
kultur og klare retningslinjer eller introduktion med hensyn til at sikre, 
at den sidste tid inden døden bliver god både for beboeren og 
dennes familie.  

  
� Vedrørende handleplaner fremgår det, at de generelt må anses for 

tilstrækkelige i forhold til udførelsen af den daglige hjælp og støtte for 
den enkelte beboer. Det fremgår også, at handleplanerne nogle 
steder er blevet generelt forbedrede siden sidste tilsynsbesøg. Flere 
steder er og har man været i gang med revisiteringer. Men når det 
gælder det juridiske grundlag, jf. Servicelovens bestemmelser, i form 
af afgørelser, er plejeboligenhederne opdelt i forhold til, at disse 
afgørelser flere steder ikke lever op til lovgivningens krav om 
afgørelser og årlige revurderinger.  

  
For nærmere omtale af generelle hovedtræk samt tilsynsbesøgenes særlige 
fokuspunkter i 2007 – maden og måltiderne og den sidste tid – henvises 
dels til Revas bidrag til den årlige redegørelse (bilag 1) samt 
hovedkonklusioner og høringssvar fra de enkelte plejeboligenheder (bilag 
2). 
  
Høringssvarene fra de enkelte områder er generelt positive (bilag 2). 
Ældrerådet, som har haft alle rapporterne til høring, kommer med følgende 
kommentarer:  
  

” Høringssvar vedr. anmeldte samt uanmeldte 
kommunale tilsyn 2007:  
  
Ældrerådet har på sit møde den 30. november 2007 
behandlet de fremsendte tilsynsrapporter og har 
følgende bemærkninger til materialet:  

  
Vedr. anmeldte tilsyn: 
Ældrerådet glæder sig over, at rapporternes 
konklusioner generelt er meget positive. Ældrerådet vil 
dog anbefale: 
  

•         At der strammes op omkring gennemførelse af 
de årlige revurderinger af den tildelte hjælp 

•         At man får lavet faste procedurer der sikrer, at 
borgeren orienteres om muligheden for at få en 
bisidder med ved visitationen 

•         At beboerne medinddrages ved fastsættelse af 
spisetider, og at måltiderne fordeles hen over 
dagen, så beboeren ikke risikerer at få 
morgenmad og varmt middagsmad med 1 – 1½ 
times mellemrum.  

•         At Bruger- og pårørenderådene på 
Drachmannsvænget og Lindevej bliver fritaget 
for ansvaret i forhold til at bestille/betale 
købmandsvarer for beboerne. Ældrerådet finder 
denne type ordninger for uhensigtsmæssige. 

  
Vedr. uanmeldte tilsyn: 
Ældrerådet finder opbygningen af tilsynene gode, hvor man 
dels sætter fokus på et bestemt tema, og desuden følger op i 
forhold til bemærkninger fra tidligere tilsyn. Det var dog 
ønskeligt at de to tilsyn blev gennemført med større 
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tidsinterval, end det er tilfældet i rapporterne fra 2007”.   

  
I forhold til Ældrerådets kommentar vedrørende bruger- og pårørenderåd på 
Drachmannsvænget og Lindevej, henvises der til høringssvar fra Bruger- og 
pårørenderåd fra Lindevej (bilag 2), hvor af det fremgår:  
  

”(…) Kommentar:  
1.       Den varme mad leveres p.t. af Dansk madservice.  
2.       Husassistenten på Lindevej bestiller varer til dagens 

øvrige måltider. Det betyder, at den kolde mad kan 
varieres efter beboernes ønsker, evt. suppleres med en 
lun ret til aftensmaden. Vagterne i de tre huse afleverer 
en bestillingsseddel pr hus. Varerne bliver bragt ud to 
gange ugentlig.  

3.       Bruger/pårørenderådet tager sig alene af den 
økonomiske side af sagen. Beboerne indsætter et fast 
månedligt beløb på en konto, hvorfra de forskellige 
leverandører betales. I øjeblikket indbetales 2520 kr. pr 
måned. Der ydes ikke tilskud fra kommunen!” 

  
Forvaltningens bemærkninger: 
I forhold til ovenstående kan det nævnes, at Bruger- og pårørenderådene 
på henholdsvis Lindevej og Drachmannsvænget selvstændigt har valgt at 
påtage sig opgaven omkring levering af mad. Det skyldes, at de ikke har 
ønsket at have den kommunale madordning, som ellers er tilbuddet til 
beboere i plejeboligenheder, udover at nogle af plejeboligenhederne også 
selv kan stå for en del tilberedning af mad. 
Ansvaret eller beslutningskompetencen vedrørende levering af mad 
henhører i princippet ikke hos bruger- og pårørenderådene, men i 
ovenstående eksempler har rådene valgt – ved selv at påtage sig opgaven 
og det ansvar som dermed følger – at gøre noget andet udover de 
valgmuligheder og den service, som kommunen kan tilbyde.  
  
Vedrørende servicelovens krav om skriftlighed i afgørelser har Byrådet på 
budget 2008 afsat midler til nye og revisitationer af personer i plejeboliger 
med henblik på overholdelse lovens krav om skriftlighed i afgørelser 
  
Konklusionerne fra de enkelte tilsynsbesøg – anmeldte og uanmeldte – 
samt områdernes høringssvar fremgår af bilag 2. Såfremt rapporterne 
ønskes læst i sin helhed, kan der rettes henvendelse til Bestiller- og 
Myndighedskontoret. 
  
  
Indstilling:  
Det indstilles til Socialudvalgets godkendelse, at de kommunale 
tilsynsrapporter tages til efterretning. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 121207 - Konklusioner og høringssvar - Revas tilsyn.pdf 
 121207 - 2007 Frederikshavn Kommune - Revas - bidrag til den årlige 

redegørelse.pdf 

Bilag    Fordeling  
1. Konklusioner og høringssvar – Revas tilsyn SOU 
2. Fr.havn kommunes – Revas – bidrag til den årlige 

redegørelse 
SOU 
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Beslutning - Socialudvalget den 12. december 2007 
Godkendt som indstillet. 

Fraværende: Ingen 
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6. Leverandørkontrakt 2008  
  
  

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

Sagsfremstilling  
Forvaltning indstiller følgende justeringer (markeret med under- og 
overstregning) af kontrakten for 2008 til politisk godkendelse: 
  
Generelt  
Som en generel justering er madservice - jf. lovgivningen på området - 
indført som en delydelse under praktisk hjælp. Dette betyder, at hele 
fritvalgsområdet fra 2008 er dækket af én kontrakt.  
  
§ 3, Stk. 2.  
Ved tildeling af hjælp fremsender myndigheden en skriftlig afgørelse til 
borgeren. I omsorgssystemet VITAE sender myndigheden samtidig til de 
leverandører, som ikke anvender disponering, en meddelelse om 
afgørelsen. Leverandøren er herefter er forpligtet til at levere den 
visiterede hjælp indenfor de i kvalitetsstandarden gældende tidsfrister. 
  
§ 4, Stk. 12  
Leverandøren er forpligtet til på konstruktiv måde at samarbejde med 
samtlige aktører, som tildeler eller udfører hjælp for borgerne. 
  
Dialogmøder mellem myndigheden og leverandører 
Med henblik på drøftelse af forskellige problemstillinger, udviklingstiltag, 
kvalitetsopfølgning mv. planlægges der mindst én gang i kvartalet årligt 
afholdt dialogmøde mellem myndigheden og leverandørerne. Punkter, 
som af leverandøren ønskes behandlet på mødet, skal være fremsendt til 
myndigheden seneste fjorten dage inden mødet.  
  
Leverandøren er herudover forpligtet til at deltage i møder som 
myndigheden i øvrigt indkalder til. 
  
Dialogmøder mellem private og kommunale leverandører 
For at sikre en helhedsorienteret indsats overfor borgerne forpligtes 
private og kommunale leverandører til at afholde dialogmøde mindst én 
gang i kvartalet årligt. – Dette i forlængelse af leverandørernes møde 
med myndigheden. Punkter, som af private leverandører ønskes 
behandlet på det enkelte møde, skal være fremsendt til Frederikshavn 
Kommunes Ældreafdeling, senest fjorten dage inden mødet.  
  
§ 5, stk. 5, afs. 3: 
Med henblik på at sikre, at leverandørens døgndækkende telefonnummer 
besvares 24 timer i døgnet samtlige dage i året indenfor 
kontraktperioden, vil myndigheden foretage stikprøveopkald hertil. Det 
døgndækkende nummer vil blive betragtet som besvaret, forudsat at 
dette sker inden for fem ringninger. 
  
§ 10  
Betingelserne for kontraktfornyelse fremgår af dokumentet 
”Kontraktfornyelse anmodning om fortsat godkendelse som leverandør”. 
  
Det påhviler leverandører af personlig og/eller praktisk hjælp, at anmode 
myndigheden om kontraktfornyelse, hvis dette ønskes. 
  
Myndigheden vil senest tre måneder inden kalenderårets og dermed 
kontraktens udløb orientere godkendte leverandører om, hvorvidt og i 
givet fald hvilke ændringer, der indstilles til politisk godkendelse i 
forhold til det kommende års kontrakt. indkalde godkendte leverandører 
til et møde med henblik på at gennemgå det kommende års kontrakt.  
  
Leverandøren skal på baggrund heraf og inden udgangen af november 
skriftligt orientere myndigheden om, hvorvidt kontrakten ønskes 
forlænget med den ændrede ordlyd. 
  
På mødet vil leverandørerne tillige blive orienteret om tidsfristen for 
anmodning om kontraktfornyelse.   
  
For private leverandører gælder, at kontrakten betragtes som værende 
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opsagt, hvis myndigheden ikke modtager leverandørens anmodning om 
kontraktfornyelse indenfor den angivne tidsfrist.  
  
Den private leverandør vil umiddelbart efter udløbet af tidsfristen for 
anmodning om kontraktfornyelse modtage Frederikshavn Kommunes 
bekræftelse på kontraktopsigelsen.  
  
Er der tale om manglende overholdelse af tidsfristen, således at 
leverandøren ansøger om kontraktfornyelse senere end den angivne 
tidsfrist betragtes dette som forsømmelse og leverandøren vil på den 
baggrund blive pålagt en bod på 1.000 kr., der fratrækkes måneds-
afregningen. 
  
På mødet vil leverandørerne tillige blive orienteret om tidsfristen for 
anmodning om kontraktfornyelse.   
  
  
§ 13  
Den private leverandør skal forud for kontraktindgåelse/fornyelse stille 
en bankgaranti med henblik på at dokumentere sikkerhed i forhold til 
kontraktopfyldelse.  
  
Ved kontraktindgåelse 
Ved anmodning om godkendelse som leverandør gælder som 
sikkerhedsstillelse en bankgaranti på 50.000 kr. pr. lokalområde, der 
søges om godkendelse i. 
  
Betingelsen for kontraktindgåelse, er at myndigheden, sammen med 
anmodningen om godkendelse som leverandør, har modtaget en 
bankgaranti, som er gældende for det kalenderår, hvor indenfor der 
anmodes om godkendelse.  
  
Ved kontraktfornyelse 
Ved anmodning om kontraktfornyelse gælder som sikkerhedsstillelse at 
kommunen ved leverandørens manglende kontraktopfyldelse kan gøre 
udlæg i afregnings-grundlaget. en bankgaranti på 50.000 kr. pr. 
lokalområde, der søges om godkendelse i + 10 pct. af den 
gennemsnitlige månedlige afregning, som leverandøren har haft med 
Frederikshavn Kommune i den forudgående kontraktperiode. 
  
Betingelsen for kontraktfornyelse, er at myndigheden, sammen med 
anmodningen herom, har modtaget en bankgaranti, som er gældende for 
det kalenderår, hvor indenfor der anmodes om godkendelse. 
  
  
Høringssvar:  
Ældrerådet – Ældrerådet har ingen bemærkninger til kontraktudkastet. 
Handicaprådet – høringssvar vil foreligge til mødet 
  
  
Indstilling  
De ændrede leverandørkontrakter anbefales godkendt.  
  
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 121207 - Kontrakt 2008 kommentarer fra leverandører.pdf 
 121207 - Leverandørkontrakt 2008.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Leverandørkontakt 2008 SOU 
2. Høringssvar fra leverandørerne SOU 

Beslutning - Socialudvalget den 12. december 2007 
Godkendt som indstillet. 
I forhold til antal ring kan der findes en teknisk løsning. 
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Fraværende: Ingen 
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7. Socialpsykiatrisk Center, Frederikshavn.  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 614328 
Sbh: SSAF/gh 
  
Besl.komp: SOU 

Sagsfremstilling  
I forbindelse med budget 2007 blev det vedtaget, at de to socialpsykiatriske 
tilbud i Frederikshavn by (Grøntorvet og Skansegården) skulle flyttes 
sammen i nyt byggeri. Det ny byggeri skulle indeholde 10 boliger samt 1 
akut og 1 midlertidig bolig. I tilknytning til boligerne indrettes støttecenter 
funktioner: 
  

� Cafe og værested for sindslidende  
� Støttecenterfunktion (væksthus med værksteder, hobby og 

aktivitetsmuligheder)  
� Akut/midlertidig bolig og bofællesskab  
� Støtte- og kontaktpersonordningen  
� Netværk og projektmuligheder  

  
Teknisk forvaltning og PMU har fremlagt forslag til fysisk placering af det ny 
støttecenter. Den første placering af det ny støttecenter faldt i forbindelse 
med lokalplanarbejdet. En ny placering er under vejs gennem 
høringsprocessen – Kalkværksvej 7, og lokalplanen forventes fremlagt til 
Byrådets godkendelse den 19. december. Byggetilladelsen skulle herefter 
falde på plads i januar med byggestart februar 2008. Den fysiske placering 
vil – hvis lokalplanen godkendes – være Kalkværksvej. Indflytning i det ny 
støttecenter er planlagt til julen 2008, hvis de planlægningsforhold falder på 
plads i 2007.. 
  
Finansieringen af byggeriet sker efter en lejemodel, hvor henholdsvis 
beboere og kommune betaler løbende husleje til ejeren af bygningen. 
Byggeriets udformning er aftalt med entreprenøren således at det opfylder 
det nødvendige krav. Byrådet har tidligere givet tilsagn om, at reservere 5,6 
mio. kr. af uudnyttet låneramme, således at lejemål kunne indgås med ejer 
uden deponering. 

  
  

Indstilling  
Til udvalgets drøftelse og orientering 
  

  
Bilag: 
Kortskitser 
  

Bilag    Fordeling  
1.   SOU 

Beslutning - Socialudvalget den 12. december 2007 
Taget til orientering. 

Fraværende: Ingen 
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8. Sagsbehandlingsfrister  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 612840 
Sbh: SSAF/asn 
  
Besl.komp: SOU/SUU/BYR 

Sagsfremstilling 

Der skal fastsættes sagsbehandlingsfrister for alle sagstyper i Social- 
Sundheds og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Ny Frederikshavn Kommune. 
Der har været fastsat forskellige frister på de samme sagstyper i 
henholdsvis gammel Frederikshavn Kommune, gammel Sæby Kommune 
og gammel Skagen kommune. Alle disse frister skal nu harmoniseres så 
borgerne i Ny Frederikshavn Kommune får et samlet regelsæt med 
sagsbehandlingsfrister at forholde sig til.  
  
Jf. retssikkerhedsloven § 3 skal kommunen fastsætte en frist for hvor lang 
tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Hvis denne frist ikke 
kan overholdes, skal ansøgeren have skriftlig besked om, hvornår 
ansøgeren kan forvente en afgørelse. Opgaven består altså i at fastsætte 
en generel frist i alle de typer af sager hvor der bliver truffet afgørelse.  
  
Ifølge vejledningen til retssikkerhedsloven skal kommunen:  

-          behandle spørgsmål om hjælp hurtigst muligt,  
-          fastsætte en generel frist for, hvornår der skal være truffet en 

afgørelse; fristerne kan afhænge af de enkelte sagstyper,  
-          give borgeren besked, hvis fristen for at træffe afgørelse i en 

konkret sag ikke kan overholdes og  
-          oplyse om hvilke frister som gælder i kommunen. 

  
Der er ikke i retssikkerhedsloven eller dens forarbejder givet anvisninger på, 
hvor korte eller hvor lange fristerne kan være. Det er derfor 
kommunalbestyrelsens opgave at fastsætte fristerne for at træffe afgørelse, 
som led i lokale prioriteringer af, hvordan kommunens samlede ressourcer 
bedst anvendes. Enkelte frister kan dog være fastsat i love. 
  
Loven indeholder ikke anvisninger på, fra hvilket tidspunkt fristerne 
begynder at løbe. Fristen regnes normalt fra det tidspunkt hvor borgeren har 
indgivet sin ansøgning, eller fra det tidspunkt, hvor forvaltningen er klar over 
–eller burde være klar over, at en borger har brug for hjælp, og omfatter 
tiden indtil borgeren har fået sin afgørelse. 
  
Efter loven er det ikke et krav, at der for hver individuel ansøgning skal 
træffes en beslutning om, hvad fristen i den konkrete sag skal være. 
Kommunalbestyrelsen kan fastsætte generelle frister for forskellige 
sagstyper. Der skal fastsættes frister inden for hvert enkelt sagsområde. 
Frister kan være længere for typer af de sager, som erfaringsmæssigt 
kræver længere tid, før der kan træffes en afgørelse, og der kan fastsættes 
kortere frister for sager, som normalt kan afgøres hurtigt. Det vil være 
hensigtsmæssigt, at fristerne er realistiske, fx at de svarer til den tid, der i 
praksis går med at behandle 80-90 % af den pågældende sagstype.  
  
Sagsbehandlingsfristerne skal offentliggøres. Der er ikke fastsat nærmere 
regler om, hvordan fristerne skal offentliggøres, eller om offentliggørelse 
skal ske på en bestemt måde. Kommunalbestyrelsen afgør derfor, hvordan 
dette skal ske. En mulighed kan fx være at offentliggøre de fastsatte frister i 
den lokale presse eller udsende oplysningerne til borgerne i kommunen fx i 
en kommunal vejviser eller lignende. Man kan også have opslag om 
fristerne i forvaltningerne på biblioteker eller på kommunens hjemmeside på 
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internettet, ligesom de kan offentliggøres i medier, som er tilgængelige for 
borgere med fx synshandicap. 
  
Indkomne høringssvar:  
  
Høringssvar fra Ældrerådet vedr. sagsbehandlingsfri ster:  
Ældrerådet har på sit møde den 02-10-2007 behandlet sag vedr. 
Sagsbehandlingsfrister i Social- Sundheds- og 
Arbejdsmarkedsforvaltningen, og har følgende bemærkninger til materialet: 
  
Vedr. Genoptræning samt Personlig og praktisk hjælp: 
Sager vedr. genoptræning samt personlig og praktisk hjælp er i forslaget sat 
til en behandlingsfrist på 2 uger. 
Denne frist bør efter Ældrerådets opfattelse være langt kortere, og der bør 
være overensstemmelse mellem sagsbehandlingsfristerne og den vedtagne 
kvalitetsstandard for henholdsvis træning og personlig- /praktisk hjælp. 
  
Hjælpemidler 
Sagstyper vedr. hjælpemidler er i forslaget sat til en frist på 8 uger. 
Her mener Ældrerådet at det er nødvendigt at skelne mellem mindre 
hjælpemidler der er forholdsvis lette at rekvirere fra eget depot, og større 
hjælpemidler der skal hjemskaffes. 
Der bør være en langt kortere sagsbehandlingsfrist på de let "tilgængelige" 
hjælpemidler. 
  
Høringssvar fra Handicaprådet vedr. sagsbehandlings frister:-  
Handicaprådets tilbagemelding er som Else Aaris Hansen sagde: Vi trækker 
en streg i sandet, og går ud fra, at fristerne overholdes. 
Sagsbehandlingsfristerne er godkendt. 
Handicaprådet vil følge op på, hvordan det går fremover. 
  
Indstilling  
Anbefales til byrådets godkendelse 
  
  

  
  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 121207 - Sagsbehandlingsfrister.pdf 

Bilag    Fordeling  
1. Sagsbehandlingsfrister SOU/SUU 

Beslutning - Socialudvalget den 12. december 2007 
Anbefales godkendt overfor byrådet. 

Fraværende: Ingen 
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9. Ravnshøjcentret  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 377099 
Sbh: SSAF/jn 
  
Besl.komp: SOU 

Sagsfremstilling  
Det tidligere socialudvalg i Frederikshavn Kommune foretog i 2005 en 
forundersøgelse af henholdsvis Strandgården og Ravnshøjcentret. 
Udvalget traf beslutning vedrørende Strandgården, men afstod fra en 
beslutning vedrørende Ravnshøjcentret. Ravnshøjcentret består af 20 
boliger, der er nedslidte og trænger til renovering. 
  
Der ønskes en drøftelse af om, der skal tages initiativer i forhold til 
Ravnshøjcentret med henblik på at bringe boligstandarden op på niveau 
med tidssvarende ældreboliger. 
  
  
Indstilling  
Til drøftelse 
  

Beslutning - Socialudvalget den 12. december 2007 
Udsættes. 

Fraværende: Ingen 
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10. Projekt "Fra Forhindring til Forandring"  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 625490 
Sbh: BLT 
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling 

I et samarbejde mellem Brønderslev Kommune, Hjørring Kommune, 
Frederikshavn Kommune, Specialskolen for Voksne (Vendsyssel), DSI og 
EUC Nord søges Vækstforum om støtte til et projekt for handicappede 
samt socialt udsatte i matchkategori 4 og 5.  
Det overordnede mål er dels at udvide virksomhedernes muligheder for at 
aktivere den arbejdskraftreserve, der findes blandt de handicappede, og 
dels at samle og udnytte handicapområdets interessenter, aktører og 
vidensbærere med henblik på at højne handicappedes chancer for at få et 
job. 
Målet er en synergieffekt mellem ekspertise på både det handicapfaglige, 
lov-, erhvervs- og uddannelsesmæssige område, så der kan ske en 
samlet og koordineret indsats for at få flere handicappede i arbejde. 
Denne synergi skal synliggøres i konkrete, målrettede uddannelsesforløb 
og kompetenceafklaring. Forløbene skal tilpasses de behov og muligheder 
erhvervslivet har. 
Aktiviteterne i projektet har følgende fokuspunkter: 
•        At give handicappede et bedre liv (identitet gennem tilknytning til 
arbejdsmarkedet). 
•        At inddrage og aktivere virksomheder i forhold til at få øje på 
handicappede som en 

ressource og derved medvirke til at skabe nye organisations- og 
ansættelsesformer. 
•        At opbygge et netværkslokomotiv med deltagelse af virksomheder, 

organisationer og kommunale forvaltninger, hvor udvikling af nye 
modeller til afklaring/udsøgning af relevante personer samt 
udvikling af nye metoder og samarbejdsformer på baggrund af en 
helhedsorienteret tænkning kan finde sted. 

•        At udvikle ”metoden” til at være anvendelig i hele 
regionen/regionerne. 
•        At skaffe kvalificeret og passende arbejdskraft til virksomhederne.  
Projektet løber over 3 år. Matchgruppe 4 og 5 vil have opstart i marts 
2009. De øvrige målgrupper for projektet vil have opstart i februar og 
september 2008.  
  
Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at projektet 
drøftes med henblik på at godkende Frederikshavn Kommunes deltagelse 
i projektet. 
  

  
  
  
Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget 3. december 200 7 
Godkendt under forudsætning af midler fra Socialfonden. 
  
Fraværende:  
  
  
Indstilling  
Til orientering 
  

Bilag   Fordeling 
1. Notat – Fra Forhindring Til Forandring AMU 

Bilag    Fordeling  
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Elektroniske bilag: 

 121207 - fra Forhindring til Forandring.pdf 

1. Notat – Fra forhindring til forandring SOU 

Beslutning - Socialudvalget den 12. december 2007 
Udsættes. 

Fraværende: Ingen 
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11. Indstilling vedrørende udbud af boligadministration  
  
  

  Lukket sag  
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp:  
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12. Klagerådssag  
  
  

  Lukket sag  
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp:  
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13. Tildeling af hjælp efter § 96 i Lov om social servi ce til 
respitatorbruger  
  
  

  Lukket sag  
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp:  
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14. Rosengården  
  
  

  Lukket sag  
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp:  
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15. Lukket sag  
  
  

  Lukket sag  
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp:  
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16. Lukket sag  
  
  

  Lukket sag  
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp:  
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Mødet hævet, oplæst kl. 19:00 

 
Til stede:  

 
Underskrifter:  
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