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1.   Forslag til tilrettelæggelse af tilbud om mad til beboere i ple-

jeboliger 

 

Sagsfremstilling 

I efteråret 2008 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at formulere et 

forslag til en mere fleksibel madordning end den nuværende. Arbejdsgruppen be-

står af 6 medarbejdere, to bruger-pårørende-råds-formænd samt en repræsentant 

fra Ældrerådet. Derved er det sikret, at beboerne i plejeboligerne er blevet repræ-

senteret i forbindelse med udformningen af indeværende forslag til et nyt mador d-

nings-tilbud til beboere i plejeboligerne. 

  

Frederikshavn Kommune tilbyder tre forskellige madordninger til beboere i plejebo-

liger afhængigt af typen af plejeboliger, der som udgangspunkt er afgrænset af 

målgruppens plejetyngde. Kommissoriet for arbejdsgruppens arbejde fokuserer på 

madordningen i plejeboligerne i Skagen og Ålbæk, dvs. madordning 2.  

  

Godkendes arbejdsgruppens forslag politisk, kan det udbredes til alle plejeboliger 

med madordning 2. Dvs: Drachmannsvænget og Lindevej i Skagen, Stationsvej 

(inde) i Ålbæk, Sæby ældrecenter (inde), Dybvad ældrecenter, Præstbro ældrecen-

ter samt Østervrå ældrecenter. Dvs. at der ikke er nogen plejeboliger i Frederiks-

havn by, der potentielt set vil kunne inkluderes i arbejdsgruppens forslag.  

  

Under madordning 2 (i det følgende betegnes ”madordning 2” udelukkende som 

”madordning”) leveres maden fra kommunens køkken, men serveres af personalet i 

plejeboligcentret (der er dog undtagelser fra denne ordning i Skagen og Ålbæk).  

  

Arbejdsgruppen er blevet bedt om at forholde sig til nedenstående elementer i de-

res arbejde med at formulere en mere fleksibel madordning:  

 Fleksibilitet – helt eller delvist fra/tilvalg (men fleksibiliteten skal ikke være 
større end, at det også er til at betale)  

 Valgmenuer  

 Forskellige portionsstørrelser  

 Konkurrencedygtig pris 
  

I vedlagte bilag har arbejdsgruppen beskrevet forskellige muligheder, som man kan 

vælge at tage i brug for at gøre madordningen i plejeboligerne i Frederikshavn 

Kommune mere fleksibel. Arbejdsgruppen har ligeledes beskrevet, hvilke konse-

kvenser det kan give, hvis man vælger at indføre de forskellige fleksibilitetsmulig-

heder.  

  

I det følgende præsenteres arbejdsgruppens forslag til, hvordan en mere fleksibel 

madordning kan se ud. For at få en udførlig beskrivelse af de konsekvenser, de 

forskellige tiltag vil have, henviser vi til bilaget.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/12777 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: gisc 

 Besl. komp: SOU/BR 
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Arbejdsgruppens forslag  

Arbejdsgruppen har i sin anbefaling lagt vægt på, at madordningen skal være flek-

sibel for den enkelte beboer, men samtidig også skal være realistisk at gennemføre 

i praksis. Derfor er arbejdsgruppens udgangspunkt, at den fremtidige madordning 

skal være til at betale, skal tage hensyn til beboerens ernæringsmæssige behov, 

skal være med til at bevare beboerens madglæde og skal sikre et hyggeligt og rart 

miljø omkring måltiderne på de enkelte afdelinger.  

  

Arbejdsgruppen anbefaler derfor at sammensætte den fremtidige madordning i ple-

jeboligerne ved at inkludere følgende fleksibilitetsmuligheder i madordningen:  

      Mulighed for fravalg af måltider  

      Refusion af enkeltmåltider 

      Demokratisk menuvalg 

      Afdelingsvist valg af om det varme måltid skal serveres til frokost eller a f-

tensmad 

      Diæter og specialkost 

      Dialog og sammensætning af beboerens individuelle madordning til for-

ventningssamtalen 

      Smagspanel skal bidrage til udvikling og evaluering af madordningen  

 

Fravalgsmuligheder 

Arbejdsgruppens anbefaling er, at beboerne i den fremtidige madordning får mulig-

hed for at foretage et fast valg af måltider. Dermed får beboeren mulighed for at 

fravælge 1-3 måltider og/eller biretten til det varme måltid, eller de kan fravælge 

hele døgnkostpakken (jf. s. 8-9 i bilaget). I de tilfælde, hvor beboerne foretager et 

fravalg af måltider, skal beboerne enten selv købe ind og tilberede de fravalgte mål-

tider, og/eller de kan bestille det varme måltid ved en anden leverandør. Hvis be-

boeren fravælger enkelte måltider, kan vedkommende ikke fravælge mellemmålt i-

derne. Men ved et fravalg af hele døgnkostpakken fravælges mellemmåltiderne 

også.  

  

Arbejdsgruppen har dog visse bekymringer i forhold til at indføre disse fravalgsm u-

ligheder, idet det ved fravalg af måltider eller hele døgnkostpakken bliver sværere 

for plejepersonalet at holde øje med og dokumentere, om beboerne får tilbudt den 

rette ernæring. Dette udtrykker især beboernes repræsentanter i arbejdsgruppen 

bekymring over for. Årsagen til, at vi alligevel peger på det som en mulighed er, at 

det er én af de løsninger, der giver beboerne størst mulighed for fleksibilitet i sam-

mensætningen af deres individuelle madordning samt størst mulighed for at kunne 

påvirke egenbetalingens størrelse, idet de kan fravælge måltider, de ikke mener, de 

har behov for. Indførelsen af fravalgsmuligheder vil give en øget administration af 

madordningen. Beboerne kan ændre deres valg med 14 dages varsel.  

 

Refusion af enkeltmåltider 
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Arbejdsgruppen anbefaler ligeledes, at beboerne gives mulighed for at få refusion 

af enkeltmåltider, hvis de afbestiller måltidet senest kl. 12 dagen før (j f. s. 11 i bila-

get). Beboerne vil derved opleve madordningen som retfærdig, idet de kan reduce-

re egenbetalingen i situationer, hvor de ikke er hjemme ved spisetid. Det skal be-

mærkes, at kommunen fortsat vil have udgiften til måltidet, idet man ikke kan nå at 

tage måltidet ud af produktionen på så kort tid. Det vil ligeledes give en hel del a d-

ministrative omkostninger at skulle administrere disse refusioner. Det har tidligere 

været en mulighed i de gamle Sæby og Skagen kommuner, og var også de ngang 

forbundet med en hel del administration af ordningen.  

 

Menuvalg 

Arbejdsgruppen anbefaler derudover, at beboerne afdelingsvist får mulighed for at 

vælge mellem fx 20 menuer, således at de samlet set på en afdeling får mulighed 

for at påvirke menuen over fx en 14-dages periode (jf. s. 10 i bilaget). Dette giver 

beboerne større indflydelse på, hvad de skal have at spise, hvilket er en vigtig fak-

tor i forhold til at bevare madglæden hos beboerne. Afstemningen omkring hvilke 

retter, der skal serveres på afdelingen er en løsning, der kan håndteres i de små 

køkkener i plejeboligcentrene, idet man ikke i de små køkkener har mulighed for at 

producere flere forskellige retter på én gang. Det er derfor nødvendigt, at hele afde-

lingen får serveret den samme ret.  

 

Valg af det varme måltid til frokost eller aftensmad  

Arbejdsgruppen foreslår, at afdelingerne enkeltvis skal kunne vælge, om de vil ser-

vere det varme måltid til frokost eller aftensmad (jf. s. 12 i bilaget). Dette medvirker, 

at madordningen kan gøres mere fleksibel, i og med at beboerne kan være med til 

at bestemme, hvornår deres afdeling skal servere det varme måltid. Dette forslag 

kræver, at der etableres opvarmningsmuligheder på afdelingerne om aftenen, i 

form af at der installeres en ovn på afdelingen.  

 

Dialog og individuel sammensætning af madordningen ved forventningssa m-

talen 

Arbejdsgruppen finder det ligeledes vigtigt, at plejepersonalet fortsat (i forbindelse 

med forventningssamtalen med de beboere, der skal flytte ind i plejeboligen) fortæ l-

ler om det madtilbud, der gives på deres specifikke afdeling (jf. s. 6 i bilaget). Til 

dette formål kan udarbejdes en brochure, der beskriver afdelingens måltider, mad-

kultur og de forskellige valg den enkelte beboer kan være med til at træffe. Ved 

denne samtale træffer plejepersonalet aftale med beboeren og dennes pårørende 

om sammensætningen af vedkommendes individuelle madordning. Beboeren præ-

senteres ved samme lejlighed for priserne for de enkelte måltider. Dermed klarg ø-

res det for beboeren og dennes pårørende, hvad der betales for, og hvilke mulig-

heder beboeren har for at påvirke sammensætningen af sin individuelle madord-

ning og nedbringe egenbetalingen. Til denne samtale bør plejepersonalet fremhæ-
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ve det vigtige i, at beboeren får den rette ernæringsmængde, så der ikke udeluk-

kende fokuseres på, hvad madordningen koster, idet der dermed kan være fare for, 

at beboeren ikke får den rette ernæring.  

 

Diæter og specialkost 

I den kommende madordning bør der fortsat tages hensyn til diæter og specialkost, 

så det sikres, at beboerne får en kost, der er tilpasset deres behov og helbred.  

 

Smagspanel bidrager til udvikling og evaluering af madordningen  

Ydermere finder arbejdsgruppen det vigtigt, at det smagspanel, der omtales i Fre-

derikshavn Kommunes kvalitetsstandard på området kontinuerligt følger madord-

ningen og inddrages, så madordningen kan udvikles og evalueres efter behov.  

  

Køkkenleder Lene Christensen deltager under punktet.  

 

Høring  

Arbejdsgruppens forslag har været sendt i høring i de berørte MED-udvalg, Bruger-

pårørende råd samt Ældrerådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Der har lig e-

ledes været afholdt orienteringsmøde for beboere og pårørende i plejeboligerne i 

Ålbæk og Skagen. Konklusionerne fra dette møde er ligeledes beskrevet i bilag.    

 

Indstilling 

Arbejdsgruppens forslag indstilles til drøftelse.  

 

 

Beslutning - Socialudvalget den 11. februar 2009 

Arbejdsgruppens anbefalinger anbefales overfor Byrådet.  

  

Den nye ordning iværksættes 1. april 2009. Forinden præsenteres priserne i udval-

get. 

  

Ordningen evalueres efter 6 måneder. 

  

 

Bilag 

Notat om forslag til ny madordning, udsendt til høring (dok.nr.3428/09) 

Høringssvar, ankermedet bruger-pårørende-råd (dok.nr.8919/09) 

Høringssvar, MED-udvalg, Skagen (dok.nr.8927/09) 

Høringssvar, MED Køkken (dok.nr.9265/09) 

Høringssvar madordning 2 Dybvad og Præstbro 09.doc (dok.nr.11194/09) 

Høringssvar madordning 2 ØsterVrå Ældrecenter 14.01.2009.doc (dok.nr.11197/09) 

høringssvar madordning 2 Sæby Ældrecenter.doc (dok.nr.11198/09) 

Høringssvar fra Ældreafdelingens AfdelingsMED - Høringssvar-madordning 2-

16012009.doc (dok.nr.11868/09) 

høringssvar - Drachmannsvænget, Lindevej (dok.nr.11875/09) 



 
 

 

Socialudvalget - Referat - 11. februar 2009 Side 8 af 33 

 

Høringssvar, Ålbæk bruger-pårørende råd (dok.nr.11882/09) 

Referat fra orienteringsmødet på Ankermedet 03 02 09 (dok.nr.11863/09) 

Høringssvar fra Ældrerådet vedr. Mere f leksibel madordning 2 (dok.nr.12311/09) 
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2.   Tilskud til madordninger 

 

Sagsfremstilling 

I bemærkningerne for budget 2009, fremgår det:  

  

”Ældre der bor i plejeboliger tildeles et kommunalt tilskud såfremt de vælger den 

kommunale madordning. Der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag der klarlæ g-

ger om det er muligt at give et tilsvarende tilskud såfremt man bor i plejebolig og 

ønsker at indgå i en privat madordning.” 

  

Det skal indledningsvis bemærkes, at Kommunalbestyrelsen ikke har en lovbe-

stemt pligt til, med økonomisk tilskud, at tilbyde frit valg mellem kommunale og 

private madordninger for beboere i plejehjem, plejeboliger m.v. Til trods for, at der 

ikke ligger nogen lovbestemt pligt for kommunalbestyrelsen til, at tilbyde frit valg 

mellem kommunale og private madordninger med økonomisk tilskud, er der ikke 

noget lovgivningsmæssigt til hinder for alligevel, at indføre tilskud til private mad-

ordninger for beboere på plejehjem, plejeboliger m.v., da det altid er muligt at stille 

folk bedre end loven pålægger.  

Byrådet kan med andre ord beslutte at yde tilskud til private madordninger til bebo-

ere i plejehjem, plejeboliger m.v.  

  

Der kan være forhold, der bør tages i betragtning i forbindelse med en generel b e-

slutning om at understøtte det frie valg for beboere i plejeboliger mv. ved at give 

økonomisk tilskud. Eksempelvis er et større antal plejeboliger indrettet som såkald-

te leve-bo miljøer, hvor selve madlavningen indgår i det integrerede plejetilbud. Til-

svarende er mange af plejeboligerne indrettet til og plejen er tilpasset beboere med 

demens. I disse plejeboliger er det ud fra en faglig betragtning ikke hensigtsmæs-

sigt, at understøtte det frie valg ved at give økonomisk tilskud til private madordnin-

ger.  

  

 

Indstilling 

At Socialudvalget indstiller til Byrådets beslutning, om der skal være tilskud til private 

madordninger i plejeboliger mv. 

At der samtidig afgøres om et eventuelt tilskud skal gives til samtlige boligtyper eller 

til afgrænses til en bestemt boligtype 

  

 

Beslutning - Socialudvalget den 11. februar 2009 

Det anbefales overfor Byrådet, at der gives tilskud i plejeboliger, dog ikke i leve-

bomiljøer og i demensboliger.  

  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/12777 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: gisc 

 Besl. komp: SOU/BR 
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3.   Konsekvenser af harmonisering af madtilbudet i plejecentre  

 

Sagsfremstilling 

Høringssag: 

  

På Socialudvalgsmødet d. 11/6 samt på Byrådsmødet d. 25/6 blev den vedlagte 

kvalitetsstandard for madtilbud til Frederikshavn Kommunes plejecentre vedtaget. 

Dette medfører en harmonisering af madtilbuddet i plejecentrene, som vil have fo r-

skellige konsekvenser for beboerne, afhængigt af hvor de bor.  

  

Implementeringen af kvalitetsstandarden 

Implementeringen af kvalitetsstandarden planlægges fra 1/3 2009, hvor det nød-

vendige IT-system vil være klar. Inden da skal bruger/pårørende-rådene og bruger-

ne orienteres om de konsekvenser harmoniseringen indebærer for de forskellige 

plejecentre. Det foreslås, at denne orientering gives pr. brev (Udkast til brev ved-

lagt). Der skal ligeledes implementeres et IT-styringssystem, hvormed de enkelte 

afdelinger fremover skal bestille deres mad elektronisk. Dette gør det muligt for 

køkkenerne at styre forbruget. 

  

Den allerede vedtagne kvalitetsstandard medfører, at følgende bliver til tilkøbsydel-

ser:  

 Specielt brød eller morgenmadsprodukter  

 Rundstykker  

 Wienerbrød  

 Øl, sodavand, vin, spiritus  

 Proteinrige drikke  

 Sveskejuice  

 Tranebærjuice  

 Boller, kringle, lagkage til fødselsdage  

 Specielle menuer til centrets fester (forårs fest, høstfest, julefrokost m.m.) 
  

Konsekvenser af at implementere kvalitetsstandarden for madtilbud i pleje-

centrene 

I nogle plejecentre har nogle af de fremtidige tilkøbsydelser været en del af den 

sædvanlige madordning. Nogle beboere/pårørende vil derfor kunne opleve imple-

menteringen af kvalitetsstandarden som en serviceforringelse. I det nedenstående 

beskrives, hvilke konsekvenser den vedtagne kvalitetsstandard vil have:  

  

 Enkelte beboere på ældrecentrene får i dag eksempelvis knækbrød, corn-
flakes, All Bran samt specielle oste såsom brie. Dette bliver en tilkøbsydel-

se  

 Beboerne på Sæby Ældrecenter, Dybvad Ældrecenter samt Østervrå Æld-
recenter har hidtil fået drikkevarer under prop og kapsel på søndage og 

helligdage. Dette bliver en tilkøbsydelse  

 Beboerne i Skagen og på Kastanjegården har hidtil fået drikkevarer under 
prop og kapsel til julefrokost, d. 24/12, 31/12, påskedag og pinsedag. Dette 

bliver en tilkøbsydelse  

 Alle har i dag mulighed for at bestille boller, kringle og lagkage til fødsels-
dage. Dette bliver en tilkøbsydelse  

 Alle får i dag rundstykker på søndage og helligdage. Dette bliver en ti l-

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15244 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: gisc 

 Besl. komp: SOU/BR 
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købsydelse  

 Alle har i dag mulighed for at bestille proteinrige drikke, sveskejuice og tra-
nebærsaft. Dette bliver en tilkøbsydelse 

  

  

Ældrerådet har udarbejdet sit høringssvar til sagen..  

 

Indstilling 

Det indstilles til Byrådets godkendelse, at de oplistede "tilkøbsydelser" indgår i kva-

litetsstandarden.  

 

Beslutning - Socialudvalget den 11. februar 2009 

Godkendt som indstillet. 

 

Bilag 

Brev til brugere og pårørende (dok.nr.574745/08) 

Kvalitetsstandard for madtilbud på 9 MJ i plejeboliger (dok.nr.575024/08) 

Høringssvar Ældrerådet vedr. 9 MJ i plejeboliger (dok.nr.1677/09) 
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4.   Akuttilbud i Frederikshavn Kommune til mennesker med 

psykiske lidelser - status 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd har i  sit høringssvar i januar 2008 til Region Nordjylland vedr. 

”Udkast til Psykiatriplan” tilkendegivet, at der i forbindelse med den nuværende 

psykiatriske afdeling, N26 i Frederikshavn bør ske en udbygning med en akut funk-

tion. Høringssvaret lyder således: 

I Frederikshavn er der i dag en psykiatrisk afdeling med åbent decentralt sengeaf-

snit med 16-18 sengepladser. Patienterne er sindslidende med psykoser, depress i-

oner, manier, personlighedsforstyrrelser og kommer fort rinsvis fra kommunerne 

Læsø og Frederikshavn. Med andre ord et velfungerende tilbud til borgere i kom-

munen. Frederikshavn Byråd er af den formening, at man bør udbygge tilbuddet 

med akut funktioner. Der er basisfaciliteter og -personale til udbygning med akut-

funktioner. Frederikshavn Kommune vil gerne indgå i en dialog om, hvorledes dette 

kan realiseres. Som det fremgår af planen, har Døgnhuset i Thisted en delvis akut-

funktion. Modellen i Thisted kunne danne udgangspunkt for dialogen.  

.  

En administrativ arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra psykiatrien i Regi-

on Nordjylland og Frederikshavn Kommune har på den baggrund  forsøgt at af-

dække behov og muligheder for etablering af et akuttilbud i Frederikshavn Kommu-

ne til mennesker med psykisk lidelse herunder hvorledes kommunens forslag om-

kring N 26 kunne realiseres. 

   

  

Region Nordjylland´s nuværende akuttilbud:  

         Psykiatrisk Skadestue, på Aalborg Psykiatrisk Sygehus dækker både 

voksne, børn og unge i Region Nordjylland og er principielt visiteret, dvs. 

ved henvendelse skal der medbringes henvisning fra en læge. Det er dog 

således at alle kendte patienter, der i forvejen er i behandling i psykiatrien 

eller har været det indenfor det seneste år, har uvisiteret adgang til Psykia-

trisk Skadestue. 

Den Psykiatriske Skadestue tilbyder endvidere hjælp til alle sindslidende 

med behov for hjælp i døgnåben telefonrådgivning. Der foreligger ikke tal 

på hvor mange af henvendelserne, der har været fra borgere i Frederiks-

havn Kommune.  

Til børn og unge tilbydes endvidere, åben konsultation hver 14. dag. Spe-

ciallægefaglig vurdering efter henvisning og telefonisk rådgivning og vej-

ledning i akutte situationer til læger og kommunale samarbejdspartnere.  

         Der tilbydes fortsat akut modtagelse og indlæggelse i afdeling Nord på 

Brønderslev Psykiatrisk Sygehus.  

  

Der er fremsendt oversigt over de ambulante besøg i psyk iatrisk  skadestue 2007 

og  jan. – nov. 2008. (Se bilag 1). Heraf fremgår antallet af kontakter fra borgere fra 

Frederikshavn Kommune i 2007 og fra jan. – nov. 2008, fordelt efter tidspunkt på 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14270 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: mskr 

 Besl. komp: SOU 
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døgnet (Se bilag 2). Heraf fremgår det, at der  har været 57 kontakter i 2007 og 45 

kontakter i  2008.  Ca en tredjedel af disse henvendelser er i  tidsrummet mellem 22 

og 08. Det fremgår ikke om der er gengangere blandt dem, der henvender sig.  

  

   

Frederikshavn Kommune´s nuværende tilbud:  

         3 støttecentre, hvor der i dagtiden tilbydes støttekontaktperson der yder 

bostøtte til sindslidende i eget hjem og aktivitets og samværstilbud for vis i-

terede brugere. Der er åbent for telefonhenvendelse i støttecentrenes åb-

ningstid. Støttecentret i Frederikshavn disponerer over 2 akutboliger, hvor 

sindslidende kan bo midlertidigt.  

         Socialpsykiatrisk bosted ”Mariested” tilbyder længerevarende døgntilbud 

til sindslidende.  

  

I 2002 gennemførte Frederikshavn Kommune projekt ”Når distriktspsykiatrien går 

hjem”. En åben telefonrådgivning for sindslidende i tidsrummet kl. 16.00 – 2.00.  

Hensigten var at man via en telefonrådgivning kunne få kontakt til de mest kontak t-

svage og isolerede sindslidende. Efter at projektet havde kørt i 2 år, konklud erede 

man at ressourcerne kunne anvendes bedre, ved at udføre opsøgende arbejde i 

forhold til samme gruppe. Projektet blev derfor afvilket i marts 2004. I alt var hen-

vendelserne 545 (hvoraf de 380 er fra samme 3 borgere), i  de ca. 2 år projektet 

pågik, altså under 1 henvendelse om dagen.  

  

Overvejelser  og afklaringer ved etablering af et nyt akuttilbud i Frederik s-

havn kommune: 

Arbejdsgruppen har drøftet etableringen af et akuttilbud i forbindelse med N26 i 

Frederikshavn, hvor der er en akutvagt alle dage i tidsrummet fra kl. 22.00 – 8.00, 

 med en medarbejder der passer en åben telefon og modtager personlige henven-

delser.  

Psykiatrien i Region Nordjylland har alene tilbudt, at  stille et lokale på N26 til rå-

dighed for en kommunal socialfaglig / ”socialvagt” e fter kl. 16 på hverdage samt i 

weekender. Regionen understreger yderligere at personalet  på N26  ikke kan vare-

tage opgaver / give bistand relateret til de borgere, der henvender sig til ordningen / 

den kommunale socialfaglige person. Ved behov for akut indlæggelse skal ligele-

des de almindelige procedurer følges, hvor der efter henvendelse til den praktise-

rende læge / vagtlæge foretages en vurdering af det videre forløb.  

Frederikshavn Kommune skal med den skitserede løsning selv finansiere udgifter-

ne til aflønning af personale til  socialvagt m.v. Det skal yderligere fremhæves, at 

denne løsning ikke er et tilbud som svarer til det ønske Byrådet har udtrykt i sit hø-

ringssvar.  

  

Etableringen af det skitserede tilbud rejser i øvrigt flere andre problematikker – da 

tilbuddet ikke er integreret i Regionens tilbud på N26 -  blandt andet følgende: 

         Personalet på N26 kan i henhold til Sundhedsloven ikke varetage opga-

ver/give bistand relateret til de borgere der henvender sig til akuttilbud-

det/den kommunale socialfaglige person, da alle personer, som N26 er i 

kontakt med skal være henvist / tilset af læge. Derfor skal de sikkerheds-

mæssige forhold for akutvagten, i forhold til personlige henvendelser nøje 
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overvejes.  

.  

         Der skal overvejes, hvilken bemyndigelse og ansvar for disponeringer 

medarbejderen, der passer akuttilbuddet har? Hvilke vurderinger og hand-

linger kan medarbejderen foretage selvstændigt? Hvordan skal registrering 

ske? 

  

         Da Psykiatrisk Skadestue allerede tilbyder døgnåben telefonrådgivning 

for både voksne, børn og unge, og det fremtidige Opsøgende Psykose-

team og et eventuelt akuttilbud i Frederikshavn  kommer ind i billedet, bør 

målgruppe mellem de forskellige akuttilbud afklares på forhånd. Sindsl i-

dende i akutsituation bør ikke henvises unødigt fra en instans til en anden. 

Den instans som modtager henvendelsen skal handle og være i stand til at 

handle tilstrækkeligt.  

  

         Hvornår skal en henvendelse kræve faglig rådføring med læge i forbin-

delse med komplekse problemstillinger før der handles? Hvilken læge vil 

da være første valg for medarbejderen ved akuttilbuddet – lægevagten el-

ler vagthavende læge på Psykiatrisk Skadestue?  

  

Den samlede kommunale udgift   forventes  at være ca. kr. 1,2 mio pr. år     

  

  

Det skal bemærkes, arbejdsgruppen endvidere har overvejet en fysisk placering af 

et akuttilbud på døgntilbuddet Mariested i SæbyDen geografisk placering vil dog 

ikke give den ønskede centrale placering i kommunen. Samtidig vil  de økonomiske 

omkostninger til personaleressourser være nogenlunde af samme størrelse, idet 

nattevagten på Mariested ikke skønnes, at kunne rumme nuværende arbejdsopga-

ver sammen med akutvagten uden til førsel af en ekstra medarbejder. En nattevagt 

på Mariested vil  f.eks. ikke kunne forlade Mariested for at ledsage en akutborger til 

lægevagten. 

  

Afdelingsleder af Socialpsykiatrien  Ann Stouby deltager i punktet. 

      

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller, at statusredegørelsen drøftes.  

 

 

Beslutning - Socialudvalget den 11. februar 2009 

Forvaltningen udarbejder forslag til døgnåbent socialpsykiatrisk tilbud.  

  

Formanden og næstformanden tager kontakt til regionsformand med henblik på 

politisk drøftelse af akuttilbud.  

 

Bilag 

Høringssvar Psykiatriplan.pdf  (dok.nr.11951/09) 

Beskrivelse af akuttilbud i Psykiatrien doc.pdf  (dok.nr.11949/09) 

Orientering om Projekt Når distriktspsykiatrien går hjem.doc (dok.nr.7417/09) 
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Aktivitetsopgørelse for borgere fra Frh kommune.xls (dok.nr.7415/09) 

Beskrivelse opsøgende Psykoseteam 16 06 08 (2).doc (dok.nr.7414/09) 

Besøg i skadestuen Frederikshavn kommune.doc (dok.nr.7413/09) 

Oplæg til akuttilbud i psykiatrien i Frederikshavn.doc (dok.nr.7412/09) 
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5.   Handicappolitik for Frederikshavn kommune 2009-2011 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd vedtog 28. maj 2008 en Socialplan for handicapområdet. Med 

Socialplanen blev det vedtaget, at det skulle udarbejdes en konkret handicappolitik 

for hele Frederikshavn Kommune.  

  

Handicaprådet fik til opgave at stå for udarbejdelsen af politikken og nedsatte efte r-

følgende en arbejdsgruppe i august 2008, der skulle styre processen omkring ud-

arbejdelse af politikken. 

  

Handicaprådet valgte i forbindelse med udarbejdelsen af politikken at afholde h ø-

ringsseminar for borgere, handicaporganisationer, politikere og medarbejdere i 

kommunen. Her fremgik det tydeligt, at nøglebudskaberne til Frederikshavn Kom-

mune på handicapområdet er: Koordination, samarbejde, information og samme n-

hæng i livsforløb.  

  

På baggrund af dette arbejde har Handicaprådet udformet et endeligt udkast til en 

konkret handicappolitik for hele Frederikshavn Kommune.  

  

Handicappolitikken består af 10 indsatsområder: 

1. Mulighed for boliger efter behov  

2. Mulighed for dagtilbud efter behov  
3. Individuel støtte og hjælpemuligheder  
4. Inklusion i arbejdslivet  

5. Undervisning/uddannelse for alle  
6. Alle skal have adgang til fritids-, idræts- og kulturtilbud  
7. Tilgængelighed og reel bevægelsesfrihed  

8. Samarbejde og medindflydelse  
9. Sammenhæng i indsatsen  
10.  Information og kommunikation  

  

Til hvert indsatsområde knytter sig en målsætning, en række delmål, en konkretis e-

ring af initiativer, som iværksættes for at opfylde målsætning og delmål samt angi-

velse af, hvem der er ansvarlige for gennemførelsen af initiativerne.  

  

Til initiativerne er tilføjet en kategori af ”vil -gerne” initiativer. ”Vil-gerne initiativerne” 

skal opfattes som de politiske udvalgs idébank til, hvor der kan sættes yderligere 

ind. Til ”vil-gerne” initiativerne er der derfor endnu ikke angivet ansvarlige. En stor 

andel af ”vil-gerne-initiativerne” er fremkommet på høringsseminaret om handicap-

politikken, hvor brugere, pårørende, medarbejdere, organisat ionsrepræsentanter 

og politikere deltog i drøftelsen af fremtidens handicappolitik.  

Hensigten er, at ”vil-gerne-initiativerne” i løbet af indeværende handicappolitiks to-

årige periode kommer til at indgå i de prioriteringer, som de politiske udvalg og de 

enkelte forvaltninger gør sig indenfor deres ansvarsområde.  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8677 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: anli 

 Besl. komp:  
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Forudsætninger for politikken  

Til grund for politikken ligger en række forudsætninger, som skal sikre implemente-

ringen af handicappolitikken: 

 For at styrke Handicaprådets position som det organ, der varetager handi-

cappolitiske spørgsmål i bredeste forstand i Frederikshavn Kommune pl a-
ceres Handicaprådet organisatorisk centralt - gerne under Borgmesteren.   

 For at sikre at Frederikshavn Kommune er og fortsætter med at være en 
frontkommune på handicapområdet ansættes der en centralt placeret han-
dicapkonsulent i kommunen. Handicapkonsulentens opgaver bliver at im-

plementere og følge op på Handicappolitikken, være det bindende led i 
kommunens handicapindsatser, sikre tværsektoriel og tværfaglig koordine-
ring både internt og i samarbejde med organisationer, foreninger og e r-

hvervsliv, arbejde med informationsindsatsen på forskellige niveauer og 
fungere som den ene relevante indgang til Frederikshavn Kommune i alle 
spørgsmål vedrørende handicapområdet.   

 Samtidig med ansættelsen af en handicapkonsulent anbefaler Handicaprå-
det, at der oprettes et koordineringsteam på tværs af afdelinger og sekto-
rer. Til koordineringsteamet udpeges en række nøglepersoner, som samt i-

dig udgør handicapkonsulentens netværk ud i forvaltninger og afdelinger.  

 Handicappolitiske konsekvenser indføres konsekvent i skabelonen for 
sagsfremstillinger. på den måde sikres det, at det handicappolitiske pe r-
spektiv er til stede i forhold til alle de beslutninger, der træffes i kommunen.  

 

Handicaprådet anbefaler: 

 

 

 

 i skabelonen for sagsfremstil-

linger til de politiske udvalg 

  

Indstilling 

Til drøftelse 

 

Beslutning - Socialudvalget den 11. februar 2009 

Det indstilles til Byrådets godkendelse, at Handicaprådets anbefalinger følges, dog 

med den ændring, at handicapkonsulenten skal være ressourceperson for Handi-

caprådet.  

  

Fraværende: Bruno Müller. 

 

Bilag 

Tilrettet udkast til handicappolitik den 190109 (dok.nr.5508/09) 
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6.   Socialudvalgets inddragelse i værdiarbejdet og socialplanen 

på psykiatriområdet  

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med Socialudvalgets vedtagelse den 12. november 2008 af projektde-

signet for opfølgning på forvaltningsrevisionen fra august 2008 fremgår det, at der i 

foråret 2009 skal udarbejdes et værdigrundlag for medarbejdernes møde med bru-

gerne for hvert af de tre områder på handicap-, psykiatri- og misbrugsområdet.  

  

Arbejdsgruppe C og Koordineringsgruppen har foreslået, at Socialudvalget på m ø-

det den 11. februar 2009 inddrages direkte i processen med at give input til værdi-

erne samt ideer til socialplanen på psykiatriområdet . Det skal bemærkes, at bruge-

re, pårørende og medarbejdere samt handicaprådet også inddrages i processen 

her i foråret. Når arbejdsgruppe C - ud fra interessenternes input - har udarbejdet et 

udkast til værdigrundlag samt socialplan for psykiatriområdet, vil oplægget senere 

på foråret 2009 blive forelagt styregruppen, koordineringsgruppen og socialudval-

get til beslutning.  

  

På mødet den 11. marts 2009 forventes en proces i socialudvalget, hvor der gives 

input til værdierne på misbrugsområdet. Senere forventes en proces i socialudval-

get, hvor der gives input til værdierne på handicapområdet.  

  

Som forberedelse til processen i socialudvalget vedrørende psykiatriområdet bedes 

det enkelte socialudvalgsmedlem reflektere over følgende to spørgsmål:   

  

     Hvad synes du som udvalgsmedlem er vigtigt i forholdt til medarbejdernes 

møde/kontakt med brugerne på psyk iatriområdet i Frederikshavn Kommune? 

(nævn de 3-5 vigtigste ting!) 

  

     Hvordan kunne du tænke dig psyk iatriområdet i Frederikshavn Kommune så 

ud om fem år? (ideer til handlingsdelen i socialplanen på psykiatriområdet) 

  

Fra konsulentgruppen vedrørende opfølgning på forvaltningsrevision deltager Tom 

Christensen fra EKL CONSULT i mødet samt de interne konsule nter Ann Liljenberg 

og Bibi Bording Pedersen.  

  

 

Beslutning - Socialudvalget den 11. februar 2009 

Drøftet og indgår i det videre arbejde.  

  

Fraværende: Bruno Müller. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15247 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: SOU 
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7.   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 stikprøveop-

kald 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 privateleve-

randører som offentligleverandør for året 2008 forelægges for Socialudvalg et, herun-

der også hvorvidt der er rettet skriftlig henvendelse eller pålagt de enkelte leverand ø-

rer 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.  

 

Supplerende sagsfremstilling fra Socialudvalget den 14-01-2009 

Til udvalgets orientering har Bestiller- og Myndighedskontoret i henhold til § 5 stk. 4 i 

leverandørkontrakten for 2008 med stikprøveopkald kontrolleret, hvorvidt de enkelte 

leverandører opfylder kontrakten ved at have et døgndækket fastnettelefo nnummer, 

som besvares 24 timer i døgnet.  

  

Resultatet af stikprøveopkaldene, der er foretaget 25. december 2008, er følgende:  

  

Leverandør Døgnnummer Kl. 

Telefon besvaret - 

antal ring Præsentation 

Omr. Sæby 9846 3266 22.20 14 ok 

Omr. Bangsbo 9845 5880 22.25 2 ok 

Omr. Frederikshavn By 9845 5906 22.27 3 ok 

Omr. Fladstrand 9845 5283 22.30 2 ok 

Omr. Skagen 9845 6600 22.25 2 ok 

Blæksprutten Pleje 7026 7282 22.29 3 ok 

Dansk Plejeservice 9620 0126 22.32 4 ring - tlf . svar ingen tilbageringning 

    22.37 3 ringe præsentation 

AC Ren og pleje 9842 8806 22.26 4 ok 

A.B.C. Service 9895 1551 22.28 3 lidt uklar præsentation 

 

 Åben sag 
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MG Hjemmeservice 9848 4326 22.27 3 ok 

  

Der er på baggrund af stikprøveopkaldene rettet skriftlig henvendelse til de to leve-

randører, som har misligholdt kontrakten ved ikke at besvare opkaldet indenfor fem 

ringninger, og dermed er forpligtet til, at fremsende en skriftlig redegørelse og han d-

lingsplan.  

  

Da hændelsen har fundet sted i juledagene, er fristen for en tilbagemelding fra de to 

leverandører forlænget til den 12. januar 2009.  

 

Indstilling fra Socialudvalget den 14-01-2009 

Til orientering.  

 

Beslutning - Socialudvalget den 14. januar 2009 

Udsattes til næste møde. 

  

Fraværende: Per Nilsson 

 

Beslutning - Socialudvalget den 11. februar 2009 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Bruno Müller. 

 

Bilag 

notat til SOU den 10.12.2008 (dok.nr.578757/08) 

Redegørelse for manglende telefon besvarelse fra Dansk Plejeservice (dok.nr.3135/09) 

Redegørelse - handlingsplan døgnnummer fra Område Sæby (dok.nr.3146/09) 
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8.   Ledsageordningen / Brugertilfredshedsundersøgelse 

 

Sagsfremstilling 

Der foreligger til orientering Brugertilfredshedsundersøgelse af ledsageordningen.  

  

Høringssvar fra Handicaprådet 18. december 2008 

Rapporten blev gennemgået af Tom Christensen fra EKL Consult. 

Rapporten viser at ledsagekorpset arbejder godt og opfylder langt de fleste brugeres behov 

tilfredsstillende. Der er dog stor forskel på, hvor stor tilfredsheden er i forhold til hvor bruge-

ren bor i kommunen. 

Konklusion: 

         Der er generel stor tilfredshed med ordningen 

         Det skal især fremhæves, at det er relationen mellem ledsager og bruger, der er ti l-

fredshed med 

         Det er vigtigt at analysere, hvorfor der er den mindre tilfredshed med ordningen i 

gamle Skagen Kommune i forhold til resten af kommunen 

         Det kan være vigtigt at få afstemt forventningerne til tid og behov i ordningen 

         Administrationen af ledsageordningen skal være lettere tilgængelig 

  

Rapport og konklusion fremsendes til Jørgen Træholt i Socialforvaltningen. Handicaprådet 

imødeser, at der udarbejdes en plan for opfølgningsarbejdet i Socia lforvaltningen i 1. kvartal i 

2009. 

Formand og næstformand orienterer pressen. 

  

  

Supplerende sagsfremstilling fra Socialafdelingen 

Socialafdelingen har gennemgået rapporten samt fulgt op på konklusionerne.  

  

Da undersøgelsen er anonym, er det vanskeligt at sige, hvad der har givet anledning til de 

konkrete besvarelser. Der er kun 11 besvarelser fra Skagen-området, hvilket i sig selv er en 

forholdsvis lav svarprocent, idet der var sendt skemaer ud til 23 brugere. 7 brugere har ikke 

været enige i, at ledsageordningen har været med til at gøre pågældende mere selvhjulpen. 

Brugerne kan have forskellig opfattelse af begrebet selvhjulpen. 

Endvidere kan der være oplevelser af, at ordningen i forhold til tidligere styres og administre-

res anderledes. 

  

Det er den enkelte bruger, som i udgangspunktet bestemmer omfang og tid for ledsagelsen. 

I visse tilfælde vil det af hensyn til optimal udnyttelse af de ansatte ledsagere være nødven-

digt at foreslå et andet tidspunkt på dagen, hvor ledsageren er ledig. 

I november er der dog ansat yderligere 5 ledsagere til Skagen-området. Disse har i slutnin-

gen af november gennemgået de obligatoriske kurser, og status i dag er den, at der faktisk 

er overkapacitet på området. 

Endelig skal der gøres opmærksom på, at der maksimalt tildeles 15 timer pr. måned, så øn-

sker herudover kan ikke imødekommes, med mindre der på forhånd er sparet op til det. 

  

I den udarbejdede folder for ledsageordningen oplyses der 2 telefonnumre, som der kan 

ringes til i tidsrummet 8  - 10. Dette er af hensyn til planlægningen og udførelse af dagens 

andre opgaver, men i bevillingsskrivelserne informeres der om, at der kan rettes henvende l-

se til alle 5 telefonnumre i afdelingen i tidsrummet fra 8 – 14. Der er endvidere lavet telefon-

kæde mellem de 5 numre, så der automatisk ringes videre til næste nummer i kæden, hvis 
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den kaldte medarbejder er optaget af anden ekspedition. I øvrigt besvares telefonerne i hele 

vores telefontid, og hvis vi kan se, at en bruger har ringet uden for telefontiden, bliver de 

ringet op næste dag. 

Der informeres ligeledes på kommunens hjemmeside om telefontiderne.  

  

Socialafdelingen har således allerede ageret på nogle af de kritikpunkter, som rapporten 

viser. Dels ved ansættelse af yderligere ledsagere og dels ved at synliggøre administratio-

nens telefontider samt oprettelse af telefonkæde, hvorved vi har forsøgt at gøre ”tilgængelig-

heden” bedre. 

  

 

Indstilling 

Rapporten fremlægges og drøftes. 

 

Beslutning - Socialudvalget den 11. februar 2009 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Bruno Müller. 

 

Bilag 

Rapport Brugertilfredshedsundersøgelse november 2008 (dok.nr.573240/08) 
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9.   § 96 - Borgerstyret Personlig Assistance 

 

Sagsfremstilling 

Borgerstyret Personlig Assistance. 

  

§ 96 i Serviceloven tilbydes til borgere, der har et betydeligt nedsat funktionsniveau, og 

som har brug for hjælp til pleje, overvågning og ledsagelse. Ordningen kan også bevilliges 

til andre grupper, såfremt kommunalbestyrelsen finder det hensigtsmæssigt.  

Efter 1 . januar 2009 kan personer, der er omfattet a f personkredsen, men som hidtil ikke 

har kunnet komme ind under ordningen - enten fordi de ikke er i stand til selv at stå med 

arbejdsgiveransvar, eller fordi deres aktivitetsniveau ikke har været høj t nok – blive tildelt 

en hjælperordning efter § 96.  

Hidtil har det været en forudsætning, at brugerne selv kunne påtage sig såvel arbejdsgi-

veransvaret med ansættelse, afskedigelse og lønarbejde såvel som opgaven som den 

daglige arbejdsleder.  

Arbejdsgiveransvaret kan nu enten videregives til en nærtstående person, et privat firma 

eller en borgerstyret organisation. Hvis arbejdsgiveransvaret o vergives til en nærtstående 

eller fortsat bliver udført at brugerne selv, så er kommunen forpligtiget til at tilbyde at stå 

for lønudbetalingen.  

Arbejdsgiveransvaret kan også overgives til en af de private virksomheder, der tilbyder 

denne ydelse. Virksomheden vil så stå for den del af arbejdsgiveransvaret, som brugerne 

har behov for at overlade til andre.  

Det fremgår således af Servicelovens § 96, der er ændret med virkning fra 1. januar 2009: 

          ”§ 96, Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyre t personlig assistance. Bor-

gerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansæt-

telse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og 

varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nød-

vendigt at yde denne ganske særlige støtte”.  

          ”Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at 

borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en 

betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre 

den pågældende indgår aftale om at overdrage arbejdsgiveransvaret og administra-

tionsforpligtelserne til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed.” 

          ”Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til 

borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyre l-

sen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og 

sammenhængende hjælp for borgeren.” 

          ”Stk. 4. I de situationer, hvor borgeren eller en nærtstående er arbejdsgiver, skal 

kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v.” 

  

Der er pt. 8 brugere med 36 hjælpere tilknyttet § 96 ordningen. Det skønnes, at antallet af 

brugere i løbet af nogle år vil fordobles til 16. Dette vil medføre, at antallet af hjælpere vil 

øges til ca. 72. Nettoudgiften ved denne forøgelse vil beløbe sig til ca. 6.6 millioner kr. Men 
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disse midler vil blive sparet på fritvalgsbudgettet hvorfor der ikke er nogen budgetmæssige 

konsekvenser ved udvidelsen af ordningen.  

  

Velfærdsministeriet havde lovet, at der vil komme en ny bekendtgørelse og vejledning, men 

har nu meddelt, at vejledningen først er klar i løbet af første kvartal 2009.  

  

På den baggrund har forvaltningen besluttet, at fremsendende nedenstående punkter til ud-

valgets beslutning - således, at ordningen i Frederikshavn Kommune er på forkant med den 

ny lovgivning.  

  

Administration – arbejdsgiveransvar. 

Jf. Velfærdsministerens svar til folketingets socialudvalg d. 16. maj 2008 kan personer, fo r-

eninger eller virksomheder, der administrerer en hjælperordning for en borger honoreres 

med et beløb på 2200 kr. årligt pr. administrerede handikaphjælper. Hertil lægges 1572 kr. 

årligt til administration af løn. Denne merudgift på 3772 kr. forventes kompenseret via DUT 

ordningen. Forvaltningen anbefaler, at udbetale 6000kr pr. handikaphjælper i stedet for de 

3772 kr.. Baggrunden for dette er, at øge incitamentet for personer, foreninger eller virksom-

heder til at påtage sig arbejdsgiveransvaret for borgeren tilknyttet § 96 ordningen.  

Denne højere betaling vil med det nuværende antal handikaphjælpere betyde en merudgift 

på 80.000 kr under forudsætning af, at alle borgere vil vælge en privat udbyder til at påtage 

sig arbejdsgiveransvaret. Det forventes dog ikke, at alle borgere vil overdrage deres ar-

bejdsgiveransvar. Hvis 50 % overdrager deres arbejdsgiveransvar til andre vil dette betyde 

en merudgift på 40.000 kr. Denne merudgift vil kunne afholdes inden for det nuværende 

budget.  

  

Øvrigt. 

Der er samtidig med lovændringen til § 96 sket en lovændring af § 95 hjælperordningen. Den 

primære forskel mellem de to ordninger er at antallet af timer hvortil det er nødvendigt med 

hjælp er forskelligt.  Hvor borgere på § 95 har et hjælpebehov over 20 timer, har borgere på 

§ 96 et væsentligt større behov. Lovændringen bevirker, at forudsætningerne for ordninge r-

ne i større grad end tidligere har nærmet sig hinanden mht. bevilling af ordningerne, a r-

bejdsgiveransvar, ansættelses- og arbejdsvilkår mv.. Forskellen mellem ordningerne er der-

med mindsket signifikant med lovændringerne. 

  

Forvaltningen anbefaler derfor, at § 95 hjælperordningen i videst muligt omfang inkorporeres 

i håndbogen for § 96, der er under udarbejdelse. 

 

Indstilling 

Det indstilles til socialudvalgets godkendelse: 

-          at udbetale 6000kr pr. handikaphjælper i stedet for de 3772 kr 

-          at § 95 hjælperordningen i videst muligt omfang inkorporeres i håndbogen for § 

96, der er under udarbejdelse. 

  

 

Beslutning - Socialudvalget den 11. februar 2009 

Godkendt som indstillet. 
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Fraværende: Bruno Müller. 
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10.   Godkendelse af endelig anskaffelsessum - 40 plejeboliger 

på Strandgården, Strandby, samt servicearealer. 

 

Sagsfremstilling 

Boligforeningen Vesterport anmoder om godkendelse af endelig anskaffelsessum - 

skema B - for 40 plejeboliger i "Leve-bo miljø" på Strandgården i Strandby samt 

tilhørende, kommunalt ejede servicearealer.  

Bygherren oplyser, at der efter afholdt licitation, hvor resultatet var væsentligt over 

det forventede, har været  gennemført projektændringer og besparelser på 7,5 mio. 

kr. Projektet er funktionsmæssigt ikke påvirket af besparelserne, og boligerne inde-

holder samme udstyr som projektmodellen plejeboligerne på Bangsbovej).  

Den endelige anskaffelsessum er herefter for boligerne 50.437.000 kr., svarende til 

den ved skema A godkendte.  

Der er ligeledes gennemført besparelser i forhold til licitationsresultatet for servic e-

arealerne, på netto 800.000 kr. Den endelige anskaffelsessum udgør herefter 

9,5 mio. kr., hvilket i forhold til den ved skema A godkendte anskaffelsessum er en 

forhøjelse på 1,5 mio. kr. Det skal dog i denne forbindelse bemærkes, at bygherren 

ved skema A anslog prisen til at udgøre ca. 9,9 mio. kr. ekskl. moms. I den anførte 

anskaffelsessum indgår ikke inventar m v . Af vedlagte bilag fremgår det, at en re-

duktion på 1½ til 2 mio. kr. i anlægsprojektet vedrørende servicearealerne, vil me d-

føre meget væsentlige forringelser af tilbuddene til brugerne af Strandgården.  

Den foreløbige husleje er anslået til 995 kr. pr./m2/årligt ekskl. moms. Dette svarer 

til en husleje på 5.555 kr. pr. måned for en bolig på 67 m2.  

Når byggeriet er gennemført sammenlægges afdelingen med afdeling 9, som den 

fortsættende afdeling. Der anmodes om godkendelse heraf.  

Der oprettes samdriftsaftale mellem kommunen og boligforeningen om i forbindelse 

med at der sker opdeling i 2 ejerlejligheder, hvor kommunen ejer servicearealerne, 

og boligforeningen boligerne.  

Forvaltningens bemærkninger:  

Anskaffelsessummen for boligerne fordeles således: 

Grundudgifter            15.242.000 kr. 

Håndværkerudgifter   28.848.000 kr. 

Omkostninger              5.617.000 kr.  

Gebyrer                          730.000 kr.   

Ialt                             50.437.000 kr.  

Ved de anførte anskaffelsessummer er de kommunale udgifter følgende:  

Grundkapitalindskud 7% af 50.437.000 kr. udgør 3.530.590 kr. Endvidere stilles 

garanti for realkreditlån, som udgør 91% af anskafffelsessummen. Garantiens stør-

relse fastsættes på baggrund af ejendommens markedsværdi, og er derfor ikke 

fastsat p.t.  

Der er ansøgt Velfærdsministeriet om godkendelse af nedrivning af 25 boliger. A f-

gørelse herom foreligger endnu ikke. 

Vedrørende servicearealerne: 

Anskaffelsessum ekskl. moms                                                               9.500.000 kr.  

Servicearealtilskud for 40 boliger, dog maks. 60% af 
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 den samlede anskaffelsessum                                                              1.600.000 kr.  

Kommunal nettoudgift                                                                             7.900.000 kr.  

Det vil være et vilkår for virkeliggørelse af plejeboligprojektet i sin helhed, at del af 

matr.nr. 11 c Strandby, erhverves af Elling Sogns Menighedsråd sammelægges 

med matr. 10 f Strandby, således at det samlede areal udgør een ejendom.    

 

Økonomiske konsekvenser  

Finansiering af grundkapitalindskuddet afholdes af boligpuljen. Der er på budgettet 

afsat 6.400.000 kr. til finansiering af servicearealerne.  

Endvidere skal der stilles garanti for realkreditlån. Dette vil blive særskilt behandlet, 

når garantiens størrelse kendes. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at Socialudvalget indstiller til Økoniudvalget at anbefale overfor byrå-

det, at  

 den endelige anskaffelsessum for boligerne på 50.437.000 kr. inkl. moms 

godkendes  

 den endelige anskaffelsessum for de kommunalt ejede servicearealer på 
9.500.000 kr. ekskl. moms godkendes  

 den foreløbige husleje på 995 kr./m2/årligt godkendes  

Godkendelsen er dog i sin helhed betinget af, at der fremkommer godkendelse fra 

Velfærdsministeriet af nedrivningen, inden byggeriet påbegyndes.  

  

Direktionen:  

Anbefales, herunder at merudgiften til servicearealer 2,0 mio. kr. (inkl. inventar mv.) 

finansieres af uudnyttet låneramme. I øvrigt forventes det at udgiften vil kunne af-

holdes indenfor den totale ramme for anlægsaktivitet i 2009.  

  

 

Beslutning - Socialudvalget den 11. februar 2009 

Anbefales godkendt overfor Byrådet.  

  

Fraværende: Bruno Müller. 

 

Bilag 

Konsekvensbeskrivelse vedr. manglende midler til gennemførelse af projekt vedr. servicearea-

ler (dok.nr.12271/09) 
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11.   Frederikshavn Kommunes redegørelse til Det Regionale 

Udviklingsråd vedrørende udviklingen på social- og specialun-

dervisningsområdet, 2008 

 

Sagsfremstilling 

Som led i kommunalreformen blev der oprettet regionale udviklingsråd til at føl-

ge og drøfte udviklingen på det sociale område og specialundervisningsomr å-

det. Udviklingsrådene udarbejder årlige redegørelser til Velfærdsministeriet og 

Undervisningsministeriet om udviklingen på disse områder.  

  

Det Regionale Udviklingsråd i Nordjylland har derfor pålagt kommunerne og regio-

nen at udarbejde redegørelser vedrørende udviklingen på det sociale område og 

på specialundervisningsområdet. Redegørelserne vedrører perioden 1. januar - 31. 

december 2008, og kommunernes redegørelser skal være Det Regionale Udvik-

lingsråd i hænde senest den 1. marts 2009.  

  

Der er tale om i alt tre redegørelser (spørgeskemaer):  

         Udviklingen på det sociale område ift. voksne, Serviceloven  

         Udviklingen på det sociale område ift. børn og unge, Serviceloven  

         Udviklingen på specialundervisningsområdet ift. børn og voksne  

  

Velfærdsministeren og Undervisningsministeren har mulighed for at udpege særli-

ge fokusområder til behandling i redegørelserne. De udvalgte temaer for redeg ø-

relserne 2008 er:  

        Specialundervisning og anden særligt tilrettelagt undervisning til unge 

og voksne med særlige behov. Dette tema dækker ungdomsuddannel-

sen for unge med særlige behov samt voksenspecialundervisning  

        Tilbud til personer med erhvervet hjerneskade 

  

Disse temaer indgår i besvarelsen af spørgeskemaerne. 

  

Statsforvaltningen angiver vedrørende høring: ”Senest samtidig med, at kommu-

nerne sender redegørelsen til Udviklingsrådet, skal redegørelsen sendes i høring 

hos handicapråd og relevante brugerorganisationer. Høringssvar videresendes til 

Udviklingsrådet med eventuelle bemærkninger og skal ikke indarbejdes i kommu-

nens redegørelse”.  

  

Derfor sendes Frederikshavn Kommunes redegørelse til høring i Frederikshavn 

Kommunes Handicapråd samt Danske Handicaporganisationers afdeling i Frede-

rikshavn i februar 2009.  
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Indstilling 

Frederikshavn Kommunes redegørelser for 2008 vedrørende udviklingen på det 

sociale område og på specialundervisningsområdet til Det Regionale Udviklingsråd 

indstilles til byrådets godkendelse 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar 2009 

Godkendt.  

  

Fraværende: ingen 

 

Beslutning - Socialudvalget den 11. februar 2009 

Anbefales godkendt overfor Byrådet.  

  

Fraværende: Bruno Müller. 

   

 

Bilag 

Redegørelse Frederikshavn Specialundervis.doc (dok.nr.8365/09) 

Redegørelse Frederikshavn B&U.doc (dok.nr.8364/09) 

Redegørelse Frederikshavn voksen.doc (dok.nr.8362/09) 
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12.   SOU - Bruttoliste til 2%´s reduktioner 
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13.   Direktøren orienterer 
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14.   Eventuelt 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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