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1.   Regnskab 2008 - Ekstra ordinært møde

Sagsfremstilling
I forbindelse med regnskabsafslutningen 2008 vil det, i forhold til den overordnede
tidsplan for Kommunens samlede regnskab, være nødvendigt at afholde et ekstra
ordinært møde i Socialudvalget primo April 2009, hvor Socialudvalgets regnskab
2008 kan behandles.
Forvaltningen foreslår Onsdag d. 8/4 2009.

Indstilling
Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren anbefaler Forvaltningens forslag
som anført.

Beslutning - Socialudvalget den 10. december 2008
Forvaltningen foreslår onsdag den 8.4. 2009 kl. 15.00.

Godkendt som indstillet.

 Åben sag
 Sagsnr: 08/14647
 Forvaltning: SSAF
 Sbh: dotu
 Besl. komp: SOU



Socialudvalget - Referat - 10. december 2008 Side 5 af 22

2.   Kvalitetsopfølgning 2008

Sagsfremstilling
For at sikrer udøvelsen af myndighedsforpligtelsen har Bestiller- og
Myndighedskontoret i uge 36 og 37 foretaget kvalitetsopfølgning, med fokus på om
de leverede ydelser af personlig og praktisk hjælp svarede overens med den
visiterede tid, om dokumentationen hos borgerne var i orden samt om hvis der var
ændringer i visitationerne, hvor store disse ændringer var.

Generelt kan der om resultatet siges,
at der kun var få steder, hvor de visiterede ydelser ikke svarede til det, der blev
leveret,
at der for et par af leverandørerne er et udviklingspotentiale i forhold til at
dokumentere bedre,
at der generelt var tilfredshed med leverandørerne
Der har været udtaget 2 private leverandører AC-ren og pleje samt Blæksprutten

Pleje samt fra den kommunale leverandør 3 områder.

AC-ren og pleje er godkendt til at levere personlig og praktisk hjælp i områderne
Fladstrand, Frederikshavn By samt Bangsbo. Der har været udtaget og besøgt 6
borgere i henholdsvis Fladstrand og Bangsbo samt 13 borgere bosiddende i
Frederikshavn By – i alt 25 borgere.

Blæksprutten Pleje er godkendt til at levere personlig og praktisk hjælp i alle 5 af
kommunens områder, her har der været udtaget og besøgt 16 borgere i Skagen, 10
i Fladstrand, 6 i Frederikshavn By samt 9 i Bangsbo – i alt 41borgere.
I forhold til den kommunale leverandør har områderne Fladstrand, Frederikshavn
By og Bangsbo været udtaget. Her har der været aflagt visitationsbesøg hos 25 i
Fladstrand, 28 i Frederikshavn By samt 20 i Bangsbo – i alt 73 borgere.
Borgerne er udtaget med udgangspunkt i, at de ikke gennem et længere tidsrum
har haft kontakt med visitator. Der har således, ud over fokuspunktet om de
leverede ydelser svarede til de visiterede, været en opfølgning på om
leverandørerne overser ændringer hos borgeren som bør medføre kontakt til
visitator.
Visitationerne har været foretaget som krydsvisitering – forstået således, at de
visitatorer der normalt visiterer i Bangsbo, ikke måtte aflægge besøg hos borgere
der bor i område Bangsbo.
Resultater er følgende:

AC-ren og pleje
Generelt er borgerne tilfredse med leverandøren og får leveret den visiterede tid.
Der er konstateret et forbedringspotentiale i forhold til udfyldelse af dokumentation i
borgermapper. Ved revisitationen er der i en række tilfælde foretaget nedjustering
af den visiterede tid

Blæksprutten

 Åben sag
 Sagsnr: 08/14051
 Forvaltning: BMK
 Sbh: suko
 Besl. komp: SOU



Socialudvalget - Referat - 10. december 2008 Side 6 af 22

Meget få og små justeringer – generelt udtrykker borgerne sig tilfredse med
hjælpen og får den visiterede tid leveret.

Den kommunale leverandør
Område Fladstrand
Ved revisitationen er der i få tilfælde foretaget nedjustering af den visiterede tid. Der
er tillige i et par tilfælde foretaget seponering af nødkald, idet borgerne ikke længere
havde behov herfor.

Område Frederikshavn By
Flere udtrykker tilfredshed med hjælpen. Der er konstateret et forbedringspotentiale
i forhold til udfyldelse af dokumentation i borgermapper. Der er i få tilfælde foretaget
mindre nedjusteringer af tiden. En enkelt borger vurderer, at der er tale om mange
skiftende hjælpere.

Område Bangsbo
Flere udtrykker stor tilfredshed med den leverede hjælp. Et par borgere vurderer, at
der er tale om mange skiftende hjælpere. I et begrænset antal tilfælde er det
konstateret, at den leverede hjælp ikke svarer til den visiterede tid.

Generelt kan det konstateres, at der ikke er nogen store uoverensstemmelser i
forhold til det leverede set i forhold til de visiterede ydelser. Ligeledes er der
generelt få nye ydelser, der skulle bevilges, ligesom der kun var få ydelser der
skulle afsluttes.

Indstilling
Tages til efterretning.

Beslutning - Socialudvalget den 10. december 2008
Taget til efterretning.
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3.   Leverandørkontrakt 2009

Sagsfremstilling
På foranledning af Socialudvalget har forvaltningen i efteråret 2008 haft
Advokatfirma Lett fra Kolding til at gennemgå og præcisere leverandørkontrakten
på området for frit leverandørvalg af personlig og praktisk hjælp.

Leverandørkontrakten for 2009, der har været forelagt de nuværende leverandører,
med henblik på at få en tilbagemelding på, hvorvidt de ønsker at indgå kontrakt for
det kommende år, fremlægge hermed for udvalget med angivelse af de foretagne
justeringer.

Indstilling
Til udvalgets orientering og eventuelle drøftelse

Beslutning - Socialudvalget den 10. december 2008
Godkendt som indstillet, dog fjernes sidste afsnit i § 12 stk. 1.

Bilag
Leverandørkontrakt 2009.DOC (dok.nr.574429/08)
Oversigt - leverandører - kontraktforlængelse - 575848-08_v1_Oversigt - leverandører -

kontraktforlængelse.DOC (dok.nr.576118/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 08/15268
 Forvaltning: SSAF
 Sbh: alsr
 Besl. komp: SOU
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4.   Stikprøvekontrol - leverandørkontrakter på fritvalgsområdet

2008

Sagsfremstilling
Byrådsmedlem Per Nilsson ønsker følgende optaget på Socialudvalgets dagsorden:
 
"Leverandørkontrakter på Fritvalgsområdet.
I henhold til § 5 stk. 4 i leverandørkontrakten 2008 vil myndigheden med
stikprøveopkald kontrollere, hvorvidt de enkelte leverandører opfylder kontrakten

ved at have et døgndækket fastnettelefonnummer som besvares 24 timer i døgnet.
Jeg vil gerne anmode om, at resultaterne af disse stikprøveopkald til såvel
privateleverandører som offentligleverandør for året 2008 forelægges for
Socialudvalg et, herunder også hvorvidt der er rettet skriftlig henvendelse eller
pålagt de enkelte leverandører bod."

På mødet vil forvaltningen redegøre for sagen.

Indstilling
Til behandling.

Beslutning - Socialudvalget den 10. december 2008
Der er omdelt et notat til mødet.

Forvaltningens redegørelse er taget til efterretning.

 Åben sag
 Sagsnr: 08/15506
 Forvaltning: SSAF
 Sbh: bepd
 Besl. komp: SOU
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5.   Visionspapir for social- og specialundervisningsområdet,

Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Baggrund:
Da kommunerne med kommunalreformen fik det fulde myndigheds- og
finansieringsansvar på social- og specialundervisningsområdet, indgik de 11
kommuner i region Nordjylland en hensigtserklæring. Med hensigtserklæringen
lovede kommunerne hinanden, at de ikke ville hjemtage brugere uden fælles
forståelse med beliggenhedskommunen, ligesom hjemtagelse kun kunne komme
på tale, hvis brugerens behov tilsagde det. Hensigtserklæringen havde således til
formål at bevare den eksisterende visitationspraksis og tilbudsvifte, så der var
forudsigelige vilkår for køber- og sælgerkommuner.

Hensigtserklæringen omfatter til forskel fra rammeaftalerne alle tilbud i
kommunerne – dvs. også de tilbud, som kommunerne skulle overtage fra amtet
som konsekvens af strukturreformen (”skal”-tilbudene). Hensigtserklæringen
udløber med udgangen af 2008.

Kommunekontaktrådet har derfor brugt det første halvår af 2008 til at konkretisere,
hvilken form det kommunale samarbejde skal antage efter udløbet af
hensigtserklæringerne.

Samarbejde efter udgangen af 2008
Kommunekontaktrådet har vedtaget 6 principper for det kommunale samarbejde på
social- og specialundervisningsområdet. Principperne er:

At det drøftes i KKR-regi, hvilke områder/tilbud, der skal samarbejdes om
At kommunerne løfter et fælles ansvar med fornødent hensyn til balance
mellem samarbejdet og den kommunale selvforsyning
At kommunerne på tværs drøfter kvalitetsudvikling, sammenhæng mellem
pris og effekt, den samlede tilbudsportefølje, mv.
At der etableres et forpligtende samarbejde gennem garantier og
opsigelsesfrister i forbindelse med ændringer/udvidelse  af tilbud
At aftaler om køb/salg af pladser og andre ydelser bør afbalancere såvel
sælgerkommunens som køber kommunens hensyn
At driftsherren har ansvaret for, at det enkelte tilbud drives økonomisk
effektivt

Det er tidligere besluttet, at kommunerne indgår en årlig mellemkommunal aftale på
”skal”-området.

Politisk-strategisk drøftelse som udgangspunkt for visionspapir
Kommunekontaktrådet har foreslået, at principperne for samarbejde konkretiseres
ved at de nordjyske kommuner synliggør politiske og strategiske planer på 2-5 års
sigt. Derfor forpligter kommunerne sig til at gennemføre en politisk-strategisk
drøftelse for at afklare de overordnede forventninger til udviklingen af kvalitet og
omfang af de tilbud kommunen ønsker at yde sine borgere. Drøftelsen skal især
have fokus på de ændringer go udviklingstiltag, der kan have betydning for andre

 Åben sag
 Sagsnr: 08/4090
 Forvaltning: SSAF
 Sbh: anli
 Besl. komp: BUU/SOU/BR
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kommuner.
Resultaterne af de politisk-strategiske drøftelser skal sammenfattes i et kortfattet
visionspapir, som gøres tilgængeligt for de øvrige kommuner i regionen.

Kommunernes visionspapirer kan således indgå som grundlag for de enkelte
kommuners indmeldinger som enten myndighed eller driftsherre til såvel
rammeaftalen for 2010 som til den mellemkommunale aftale for 2010.

Indstilling
Vedlagte udkast til visionspapir for social- og specialundervisningsområdet i
Frederikshavn Kommune drøftes og indstilles til Byrådets godkendelse

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2008
Anbefales.

Fraværende: ingen

Beslutning - Socialudvalget den 10. december 2008
Anbefales godkendt overfor byrådet med de aftalte justeringer.

Bilag

Udkast til visionspapir, socialområdet og specialundervisningsområdet (dok.nr.570246/08)
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6.   Forslag om udvidelse af aflastningspladser - Ankermedet

Ældrecenter i Skagen

Sagsfremstilling
På Ankermedet Ældrecenter i Skagen er der pt. 4 aflastningspladser. Dette har vist sig ikke at
være tilstrækkeligt. Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ønsker derfor at
udvide antallet af aflastningspladser med 6 nye pladser, så der ialt bliver 10
aflastningspladser i en samlet enhed på Ankermedet Ældrecenter.
En udvidelse af antallet af aflastningspladser i Skagen vil bl.a. medføre, at kommunen kan
forebygge en del indlæggelser, at borgerne kan hjemtages hurtigere fra sygehuset til en
aflastningsplads i deres lokalområde, samt at borgerne ikke skal flyttes flere gange men
derimod sikres et sammenhængende patientforløb. Alt i alt vil en udvidelse af
aflastningspladser i Skagen forbedre livskvaliteten for de ældre borgere i dette lokalområde.

Økonomiske konsekvenser
Udvidelsen af aflastningspladserne fra 4 til 10 pladser på Ankermedet Ældrecenter vil foregå
sådan, at efterhånden som de udvalgte plejeboligpladser bliver tomme, vil de få ændret
status til aflastningspladser. Dette betyder, at der bliver 6 færre permanente pladser, hvilket
vil belaste visitationsbudgettet for udegrupperne.
Samtidig bliver der dog 6 flere aflastningspladser, hvilket vil lette visitationsbudgettet for
udegrupperne. 
Det antages, at disse to forhold i gennemsnit opvejer hinanden.

Men da taksten til udførerne for aflastningspladser er 30.000 kr. højere end for permanente
pladser, bliver der en merudgift på ca. 180.000 kr.
Hertil kommer husleje, idet borgere på aflastning ikke kan afkræves husleje, hvilket udløser
en kommunal udgift på ca. 400.000 kr. pr. år.

Endelig er der etableringsudgifter (depositum og indretning) for ca. 225.000 kr.

På driftsiden må det forventes, at etableringen af yderligere 6 aflastningspladser vil få effekt
på kommunens udgifter til færdigbehandlede patienter.
Det er vanskeligt at opgøre denne effekt, men forvaltningen har opstillet følgende
model/forudsætninger:
Gennemsnitlig antal betalingsdage for færdigbehandlede patienter 13
Gennemsnitlig antal dage i aflastningsforløb 75
Heraf følger at en plads kan benyttes af (365/75) borgere 5
Ved oprettelsen af 6 aflastningspladser kan der således undgås følgende
antal
betalingsdage(13*5*6) 390
Med en takst for færdigbehandlede patienter 1701 kr.pr. dag kan der
skønnes en årlig besparelse på  (390*1701) 663.390

Det skal dog bemærkes, at denne besparelse fremkommer på Sundheds-
udvalgets budgetområde.

 Åben sag
 Sagsnr: 07/6203
 Forvaltning: SSAF
 Sbh: gisc
 Besl. komp: SOU
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Alle tallene er baseret på materiale fra 2008.

De forventede samlede økonomiske konsekvenser kan opstilles således:

Besparelser      kr.
Færdigbehandlede patienter 663.390
Merudgifter
Huslejetab 400.000
højere afregningstakst 180.000

Nettobesparelse 83.390

Dog er der etableringsomkostninger det første år på ca. 225.000 kr. -
finansieret indenfor rammen.

Indstilling
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til SOU´s godkendelse, at 6
plejeboligpladser på Ankermedet Ældrecenter i Skagen får ændret status til
aflastningspladser, efterhånden som plejeboligpladserne bliver tomme. 
Indstillingen er betinget af, at Sundhedsudvalget - og efterfølgende Økonomiudvalget - fra og
med 2009, godkender en bevillingsoverførsel på 660.000 kr. fra budgettet vedr.
færdigbehandlede patienter til Socialudvalgets budget vedr. aflastningspladser.

Beslutning - Socialudvalget den 10. december 2008
Godkendt som indstillet.
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7.   Årsberetning magtindberetninger

Sagsfremstilling
Beretning om anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed
Princippet om den personlige friheds ukrænkelighed regulerer adgangen til at
foretage frihedsberøvelse og til at gribe ind i den personlige selvbestemmelsesret.
Hermed ydes beskyttelse af den enkelte persons frihed til at bevæge sig og fungere i
normal kontakt med omverdenen. Magtanvendelse er et fysisk indgreb i
selvbestemmelsesretten. Et fysisk indgreb i selvbestemmelsesretten er at aktivt
indgreb, som sættes i værk overfor en person der aktivt modsætter sig eller
forholder sig passivt til et konkret tilbud eller opfordring.

Lovgrundlaget
Jf. Bekendtgørelse nr. 789 om magtanvendelse og andre indgreb i
selvbestemmelsesretten overfor voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger
for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven § 15, stk. 2 skal der årligt
udarbejdes en beretning om anvendelse af magt og andre indgreb i den personlige
frihed.

Bestemmelserne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten
fremgår af Serviceloven § 82 vedrørende omsorgspligt og Serviceloven kapitel 21 §§
124-137 vedrørende de forskellige indgreb.

Kommunen skal jf. Serviceloven § 82 yde hjælp efter loven til personer med
betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på deres egne
interesser. Hjælpen skal ydes selvom der ikke foreligger samtykke fra den enkelte,
men hjælpen må ikke ydes ved brug af fysisk tvang. Når kommunen efter et konkret
skøn af den enkeltes behov alligevel når frem til den konklusion, at hensynet til at
undgå personskade eller sikring af den enkeltes almene tilstand nødvendiggør, at
omsorgen må gennemføres med magt, skal hjemlen til magtanvendelse findes i
Serviceloven §§ 124-137. Magtanvendelse kræver altså lovhjemmel. Derfor er al
magtanvendelse, der ikke udtrykkeligt er nævnt som lovlige jf. Serviceloven §§
125-129, som udgangspunkt ulovlige.

Formålet med bestemmelserne om magtanvendelse set i sammenhæng med
Serviceloven § 82 om omsorgspligt er, at begrænse magtanvendelse og andre
indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Disse indgreb må
aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand.

De enkelte bestemmelser i Serviceloven
§ 125: Indeholder betingelserne for anvendelse af personlige alarm- og
pejlesystemer.
§ 126: Indeholder betingelserne for fastholdelse af en person eller føre
vedkommende til et andet opholdsrum.
§ 127: Indeholder betingelserne for tilbageholdelse i boligen.
§ 128: Indeholder betingelserne for anvendelser af beskyttelsesmidler (som fx

 Åben sag
 Sagsnr: 08/1260
 Forvaltning: SSAF
 Sbh: anhe
 Besl. komp: SOU
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stofsele)
§ 129: Indeholder betingelserne for flytning til særlige boformer uden samtykke.

Straffelovens almindelige bestemmelser om nødværge og nødret vil altid være
gældende. Træffes der beslutning mod brugerens vilje efter §§ 125,127 og 128 skal
afgørelsen forelægges det Sociale Nævn til godkendelse jf. § 130.

Anvendelsesområde
Bestemmelserne i Servicelovens kapitel 21 gælder for personer med betydelig og
varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt
socialpædagogisk bistand m.v. efter §§ 83-87, behandling efter §§ 101 og 102 eller
aktiverende tilbud efter §§103 og 104 og som ikke samtykker i foranstaltningen i §§
125-129.

Kriteriet i serviceloven er altså at der foreligger en betydelig og varig nedsættelse af
den psykiske funktionsevne, og at den pågældende derfor er ude af stand til at
handle fornuftsmæssigt eller overskue konsekvenserne af sine handlinger. Det er
graden af den enkeltes funktionsnedsættelse, der er det afgørende element i
vurderingen af den pågældende i den konkrete situation . Der skal derfor foretages
et individuelt og fagligt forsvarligt skøn over graden af funktionsnedsættelsen og
dens følger, hver gang det overvejes at iværksætte fysiske indgreb i
selvbestemmelsesretten. Kravet om at funktionsnedsættelsen skal være både
betydelig og varig, indebærer at reglerne om magtanvendelse blandt andet ikke
omfatter tilfælde, hvor den pågældende alene lider af en forbigående
forvirringstilstand, og ej heller personer, som er let demente.  
Forud for enhver form for magtanvendelse og andre indgreb i
selvbestemmelsesretten skal kommunen foretage hvad der er muligt for at opnå
personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning. Der foreligger normalt
ikke magtanvendelse, hvis en foranstaltning sættes i værk med brugerens
udtrykkelige og gyldige samtykke. Dette vil altså sige at der foreligger
magtanvendelse i de tilfælde hvor der foreligger passivitet og i situationer hvor den
pågældende aktivt sætter sig imod foranstaltningen.

Hvis et indgreb i selvbestemmelsesretten er absolut nødvendigt for at undgå
personskade, er det en betingelse, at man forsøger med den form for tvang, der
konkret består i den mindst indgribende, men samtidig tilstrækkelige form for
indgreb. Anvendelsen af tvang skal også stå i rimeligt forhold til det, der søges
opnået. Det er endvidere vigtigt at magtanvendelsen sker så skånsomt og kortvarigt
som muligt, og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre
tilstedeværende.

Det bør generelt tilstræbes at finde årsagerne til de adfærdsmønstre, som giver
anledning til magtanvendelse, så man kan ændre rutiner m.v. og herved søge at
undgå de situationer, hvor magtanvendelse og tvangsmæssige foranstaltninger kan
opstå.

Indberetningspligt
Enhver form for magtanvendelse i forbindelse med foranstaltninger efter
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Serviceloven §§ 125-129 skal registreres og indberettes til kommunalbestyrelsen.
Kommunen har endvidere pligt til at udarbejde handleplaner for de personer, hvor
der anvendes foranstaltninger efter Serviceloven §§ 125-129 jf. § 136, stk. 2.

Oversigt over magtanvendelse i Frederikshavn Kommune 2007:

Magtanvendelse søjle I:
§
125

§
126

§
127

§
128

§
129

Nødværge/
nødret

Anden
lovgivning

Ulovlig
magt

I
alt

I
alt

1 1 5 2 9

Magtanvendelse søjle II:
§
125

§
126

§
127

§
128

§
129

Nødværge/
nødret

Anden
lovgivning

Ulovlig
magt

I
alt

I
alt

1 1 4 6

Magtanvendelse søjle III:
§
125

§
126

§
127

§
128

§
129

Nødværge/
nødret

Anden
lovgivning

Ulovlig
magt

I
alt

I
alt

1 1

Magtanvendelse i alt:
§
125

§
126

§
127

§
128

§
129

Nødværge/
nødret

Anden
lovgivning

Ulovlig
magt

I
alt

I
alt

   0     2  0     1         1         5       7
16

Borgere bosat i anden kommune.
Magtanvendelse:

§
125

§
126

§
127

§
128

§
129

Nødværge/
nødret

Anden
lovgivning

Ulovlig
magt

I
alt

I
alt

6 1 7

Indstilling
Til orientering
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Beslutning - Socialudvalget den 10. december 2008
Taget til orientering.
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8.   Forslag til regulering af rådighedsbeløb ved beregning af

personligt tillæg

Sagsfremstilling
Ældrerådet behandlede den 06-11-2007 sagen om harmonisering af personligt
tillæg til pensionister i de tidligere kommuner Frederikshavn – Skagen – Sæby.
Harmoniseringen betød, at de vejledende takster for rådighedsbeløb blev:

Kr. 4.000,- for enlige 
Kr. 6.000,- for gifte/samlevende.

Ældrerådet tilsluttede sig forvaltningens indstilling, men manglede oplysning om
hvornår taksten igen tages op til vurdering.

Indstilling
Det indstilles, at rådighedsbeløbet til beregning af personligt tillæg, reguleres hvert
år til den 1. januar jf. satsreguleringsprocenten, og afrundes til nærmeste 100.

Satsreguleringsprocenten er p.t. 3,1, og det vil betyde at taksten for 2009 ser
således ud:

Enlige                          kr.  4.100,-     =   stigning på kr. 100,-

Gifte/samlevende        kr.   6200,-         =  stigning på kr. 200,-

Beslutning - Socialudvalget den 10. december 2008
Høringssvar fra Ældrerådet blev omdelt.

Godkendt som indstillet.

 Åben sag
 Sagsnr: 08/2017
 Forvaltning: SSAF
 Sbh: girv
 Besl. komp: SOU
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9.   Indgåelse af Prisaftaler 1. januar 2009 - 31. december 2010  Lukket sag
 Sagsnr: 08/15269
 Forvaltning: SSAF
 Sbh: sool
 Besl. komp: SOU
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10.   Klage over manglende tildeling af hjælp til afløsning  Lukket sag
 Sagsnr: 08/10581
 Forvaltning: SSAF
 Sbh: bepd
 Besl. komp: SOU
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11.   Direktøren orienterer  Lukket sag
 Sagsnr:
 Forvaltning: SSAF
 Sbh: janl
 Besl. komp: SOU
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12.   Eventuelt  Lukket sag
 Sagsnr:
 Forvaltning: SSAF
 Sbh: janl
 Besl. komp: SOU
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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


