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Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

1 522941/08 Åben Socialudvalgets indstilling vedr. udgiftsreduktion 

1 519295/08 Åben Udgiftsreduktion Socialudvalget 2008 

1 523401/08 Åben Supplerende materiale vedr. udgiftsreduktion Socialudvalget 
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1 523402/08 Åben Høringssvar udgiftsreduktion Socialudvalget 2008 

2 515963/08 Åben Bilag: Økonomiske konsekvenser vedr. diæter  

3 469551/08 Åben Retningslinier, Handicapidrætspuljen, til politisk behandling, 
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1.   Socialudvalgets udgiftsreduktion 2008. 

 

Sagsfremstilling 

Socialudvalget behandlede på sit møde den 14. maj, årets første 

budgetrevision. Denne viste, at der i lighed med 2007, er udsigt til 

merudgifter på ca. 30 mio. kr. på misbrugsområdet, og på tilbud 

til svært handicappede borgere der passes i eget hjem eller har 

ophold på institutioner udenfor kommunen. 

  

I medfør af det ansvar og den initiativpligt Socialudvalget har, i 

forhold til – indenfor egne budgetområder - at forsøge at finde 

løsninger for budgetproblemerne, besluttedes udvalget at 

iværksætte en strategi- og handlingsplan for genopretning af 

Socialudvalgets økonomi. 

  

I perioden 15. til 30. maj har forvaltningen således arbejdet med 

at beskrive konkrete muligheder for at reducere udgiftsposter i 

Socialudvalgets driftsramme, og der foreligger nu 20 beskrivelser, 

der vedlægges som bilag til denne sag:  

  

Reduktion af aktiviteter eller øgede indtægter          13 

beskrivelser 

Strukturelle tiltag                                                      5 

beskrivelser 

Generelle effektiviseringskrav                                    2 

beskrivelser 

  

Beskrivelserne er oplistet på en oversigt, som samtidig angiver de 

økonomiske konsekvenser i de enkelte år, med følgende totaler 

(mio. kr.): 

  

Indsatsområde                    

/                      år 

2008 2009 2010 2011 

Reduktion af aktivitet / øgede 

indtægter 

-4,6 -11,4 -15,6 -16,1 

Strukturelle tiltag - drift  -0,3 -3,2 -6,3 -7,5 

Strukturelle tiltag -  3,0 13,4 6,7 0 

Generelle effektiviseringskrav - - - - 

I ALT -1,9 -1,2 -15,2 -23,6 

  

I forhold til beregning af de økonomiske konsekvenser skal det 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/5087 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: tofi 

 Besl. komp: SOU 
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bemærkes, at da en del af reduktionsbeskrivelserne vedrører de 

forebyggende tiltag, vil beskrivelserne af konsekvenserne for 

brugerne naturligt nok indeholde advarsler om risikoen for 

stigende udgifter til eksempelvis pleje.  

  

Forvaltningen har i dette forhold anlagt den linie, at afledte 

konsekvenser kun kan modregnes i reduktionen, hvis de 

indtræder umiddelbart – og kan beregnes på et objektivt 

grundlag. For øvrige beskrivelser gælder, at risikoen for afledte 

virkninger står anført i beskrivelserne, og derfor naturligt vil indgå 

i en samlede vurdering af reduktionen.  

  

Beskrivelserne er den 2. juni, i henhold til den vedtagne plan, 

udsendt i høring hos såvel brugernes som personalets 

repræsentanter, og de høringssvar som er indgået senest fredag 

den 6. juni kl. 09.00 vil blive udsendt til Socialudvalgets 

medlemmer samme dag. Høringssvar som indgår senere – men 

inden fristens udløb den 10. juni – vil blive udleveret til 

Socialudvalget på mødet den 11. juni. 

   

  

  

 

Indstilling 

Til drøftelse 

 

Beslutning Socialudvalget den 11-06-2008 

Vedhæftede forslag til udgiftsreduktion fremsendes til Byrådet.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Høringssvar udgiftsreduktion Socialudvalget 2008 (dok.nr.523402/08) 

Socialudvalgets indstilling vedr. udgiftsreduktion (dok.nr.522941/08) 

Supplerende materiale vedr. udgiftsreduktion Socialudvalget 2008 (dok.nr.523401/08) 

Udgiftsreduktion Socialudvalget 2008 (dok.nr.519295/08) 
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2.   Anmodning fra Ældrerådet om udbetaling af diæter i 

forbindelse med møder i arbejdsgrupper m.m. 

 

Sagsfremstilling 

Folketinget vedtog den 29. maj 2007 Lov 192 - Forslag til lov om ændring af lov om 

retssikkerhed og administration, herunder diæter m.v. til medlemmer af ældreråd.  

  

Loven trådte i kraft den 1. juli 2007, og med lovændringen indførtes pligt for 

kommunalbestyrelsen til at udbetale diæter, erstatning for dokumenteret tabt 

arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter § 16 a i lov om kommunernes 

styrelse til ældrerådets medlemmer i forbindelse med deltagelse i ældrerådets 

møder.  

  

Ældrerådets virke omfatter dels ældrerådets møder, men samtidig er der udpeget 

medlemmer fra ældrerådet til at deltage i: 

  

A. Kommunalt nedsatte arbejdsgrupper. Her kan som eksempel nævnes: 
Arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af politik for borger- og 
brugerinddragelse på ældreområdet, arbejds- og styregruppe vedr. 

fremtidig organisering og drift af køkkenområdet samt arbejdsgruppe vedr. 
nyt seniorblad i Ældreafdelingen 

  

B. Møder i Klagerådet på hjemmehjælpsområdet. Af Retssikkerhedslovens 

§35 fremgår, at der til klagerådet vælges 3 medlemmer fra kommunens 
ældreråd blandt dets medlemmer 

  

C. Samarbejdsmøder med øvrige ældreråd i Region Nordjylland. I forbindelse 

med at det tidligere Amtsældreråd er nedlagt, er der afholdt 
samarbejdsmøder mellem ældrerådsformændene i Region Nordjylland 
bl.a. omkring drøftelse af et Regions Ældreråd 

  

D. Der er endvidere tilknyttet hvert Bruger- og pårørenderåd ved de 

kommunale plejeboliger en repræsentant fra Ældrerådet. Der er pt. 12 
bruger- og pårørenderåd i Frederikshavn Kommune. Udpegningen fremgår 
af §2 i vedtægten for bruger- og pårørenderåd 

  

E. Desuden deltager ældrerådsmedlemmerne i bl.a. i debat- og dialogmøder, 
hvortil man er inviteret af kommunale forvaltninger, og man deltager i 
relevante kurser omkring ældrerådsarbejdet  

  

Ældrerådet har siden vedtagelsen af Lov 192 arbejdet på at få fastlagt retningslinjer 

for, hvilke møder der udløser diæter. Ifølge landsorganisationen Danske Ældreråd 

har Velfærdsministeriet fortolket reglerne således: ”I de tilfælde, hvor 

kommunalbestyrelsen har godkendt vedtægter for ældrerådet, hvoraf det fremgår, 

at ældrerådet organiseres i specifikke underudvalg, arbejdsgrupper mv. skal 

ældrerådsmedlemmerne have diæter mv. i forbindelse med møder i disse”.  

  

Det er således op til Byrådet at beslutte, hvorvidt der skal udbetales diæter til 

møder i øvrige råd og arbejdsgrupper, som ældrerådsmedlemmerne er udpeget til.  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/2017 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: BR 
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Ældrerådet er af den opfattelse, at ældrerådsmedlemmernes deltagelse i de 

nævnte mødetyper A, B og C er af grundlæggende betydning for ældrerådsarbejdet 

samt Ældrerådets opfyldelse af lovkravet til sit virke, jævnfør Retssikkerhedsloven 

§ 30, nemlig at rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål samt 

formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske 

spørgsmål, der vedrører de ældre.     

  

Ældrerådet anmoder derfor Byrådet om, at der udbetales diæter i forbindelse med 

mødetyperne A, B og C; at ændringen bliver med tilbagevirkende kraft fra den 01-

01-2008 samt at Ældrerådets vedtægt justeres i forhold til Byrådets vedtagelse.  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

Udgiften til afholdelse af diæter i forbindelse med mødetyperne A, B og C anslås til 

24.050,00 kr. årligt, der kan afholdes indenfor Ældrerådets eget budget.  

 

Indstilling 

Til drøftelse. 

 

Beslutning Socialudvalget den 11-06-2008 

Ældrerådets anmodning om udbetaling af diæter anbefales overfor byrådet  . 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Bilag: Økonomiske konsekvenser vedr. diæter (dok.nr.515963/08) 
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3.   Godkendelse af overførsel af budgetmidler til 

Handicapidrætspuljen 

 

Sagsfremstilling 

Baggrund  

I forbindelse med kommunesammenlægningen har Frederikshavn Kommune haft 

en udfordring i forhold til at harmonisere og strukturere de pulje- og 

tilskudsordninger, som dels historisk har ligget på social - og sundhedsområdet, og 

dels blev overdraget til området fra børne- og kulturområdet.  

I 2007 blev der taget beslutning om at videreføre gammel praksis fra de 3 

sammenlagte kommuner for så vidt angik midler til pensionistforeninger, 

ældreidræt samt handicapidræt. Beslutningen om videreførelse af gammel praksis 

har betydet, at der bl.a. hos handicapidrætsforeningerne opleves en unfair fordeling 

af midler.  

Derfor blev der i foråret 2008 nedsat en arbejdsgruppe bestående af 

repræsentanter for handicapidrætsforeningerne i Frederikshavn Kommune samt 

repræsentanter fra forvaltningen. Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til ny 

praksis for uddeling af tilskud til handicapidrætten i Frederikshavn Kommune. 

Overførsel af budgetmidler 

Det foreslås, at der ved omfordeling af eksisterende midler afsættes kr. 250.000 

årligt til handicapidræt i Frederikshavn Kommune. Midlerne sammensættes af kr. 

120.000 fra Socialudvalgets budget og kr. 130.000 i Sundhedsudvalgets budget. 

Da området vedrørende tilskud og puljeordninger hjemhører under 

Sundhedsudvalget, foreslås det derfor, at der sker en overførsel af de kr. 120.000 

fra Socialudvalget budget til Sundhedsudvalget.  

Administration af puljen til Handicapidræt   

Handicapidrætsforeningerne i Frederikshavn Kommune har nedsat en 

sammenslutning: "Handicapidrættens Fællesråd". Dette råd administrerer puljen. 

Fastsættelsen af kriterier for tildeling af midler samt uddeling af midler fra puljen 

sker i et tæt samspil med Frederikshavn Kommune. Puljen deles op således, at der 

gives et grundtilskud til handicapidrætsforeningerne samt et aktivitetstilskud pr. 

medlem af foreningen. For at komme i betragtning til disse midler, skal foreningen 

være medlem af "Handicapidrættens Fællesråd". Der opnås repræsentationsplads 

i rådet, når en handicapidrætsforening har minimum 15 medlemmer med handicap.  

Minimum 10 % af Handicapidrætspuljen udmøntes i en Udviklingspulje, som kan 

søges af både handicapidrætsforeninger og almindelige idrætsforeninger, der 

ønsker at udvikle og iværksætte nye tiltag for borgere med handicap.  

Ordningen træder i kraft allerede fra 2008 efter ønske fra 

Handicapidrætsforeningerne.  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

Bevillingsteknisk indebæ rer forslaget, at Sundhedsudvalget skal have en 

tillægsbevilling på kr. 120.00 finansieret ved en reduktion af Socialudvalgets 

budgetramme. Dette forudsætter, at Socialudvalget tager stilling til overførslen af 

budgetbevillingen.    

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1594 

 Forvaltning: Social-, Sundheds- og 

Arbejdsmarkedsforvaltningen 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: Socialudvalget 
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Organisatoriske konsekvenser 

Den overvejende del af administrationen af Handicapidrætspuljen ligger i 

"Handicapidrættens Fællesråd". Det betyder, at de administrative omkostninger ved 

udmøntningen af ordningen bliver minimale for forvaltningen, der udelukkende står 

for den praktiske økonomiske udbetaling af midler.  

Der afholdes hvert år et dialogmøde mellem forvaltningen og "Handicapidrættens 

Fællesråd", hvor eventuel optagelse af nye foreninger i rådet  drøftes, og hvor der 

foretages eventuelle justeringer i retningsliner samt kriterier for uddeling af midler 

fra Handicapidrætspuljen.  

  

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget:  

 godkender overførsel af budgetbevilling på kr. 120.000 til 
Sundhedsudvalget til brug for finansiering af Handicapidrætspuljen  

 

Beslutning Socialudvalget den 11-06-2008 

Anbefales overfor Byrådet. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Retningslinier, Handicapidrætspuljen, til politisk behandling, juni 2008 (dok.nr.469551/08) 
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4.   Lejemål for Psykiatrisk støttecenter – Frederikshavn 

 

 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 08/1287 

 Forvaltning: Social- Sundheds og 

Arbejdsmarkedsforvaltningen 

 Sbh: anhe 

 Besl. komp: Økonomiudvalget 
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5.   Direktøren orienterer 

 

 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: janl 

 Besl. komp: Socialudvalget 
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6.   Eventuelt 

 

 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: janl 

 Besl. komp: Socialudvalget 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Birgit Hansen 
   

      

Frode Thule Jensen 
   

      

Irene Hjortshøj 
   

 

      

Per Nilsson 
   

      

Steen Jørgensen 
   

 

      

Steen Jensen 
   

      

Bruno Müller 
   

 

 
 


