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1.   Socialudvalgets inddragelse i værdiarbejdet på misbrugsområdet  

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med socialudvalgets vedtagelse den 12. november 2008 af 

projektdesignet for opfølgning på forvaltningsrevisionen fra august 2008 fremgår 

det, at der i foråret 2009 skal udarbejdes et værdigrundlag for medarbejdernes 

møde med brugerne for hvert af de tre områder på handicap-, psykiatri- og 

misbrugsområdet.  

  

Arbejdsgruppe C og koordineringsgruppen har foreslået, at socialudvalget 

inddrages direkte i processen med at give input til værdierne på mødet den 11. 

marts 2009. Det skal bemærkes, at medarbejdere og brugere samt handicaprådet 

også inddrages i processen her i foråret. Når arbejdsgruppe C - ud fra 

interessenternes input - har udarbejdet et udkast til værdigrundlag for 

misbrugsområdet vil oplægget senere på foråret 2009 blive forelagt styregruppen, 

koordineringsgruppen og socialudvalget til beslutning.  

  

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

input til værdierne på misbrugsområdet. En lignende proces i socialudvalget 

vedrørende psykiatriområdet fandt sted den 11. februar 2009  

  

Som forberedelse til processen i socialudvalget vedrørende misbrugsområdet  

bedes det enkelte socialudvalgsmedlem reflektere over følgende spørgsmål:   

  

Hvad synes du som socialudvalgsmedlem er vigtigt i forholdt til medarbejdernes 

møde/kontakt med brugerne på misbrugsområdet i Frederikshavn Kommune? 

(nævn de 3-5 vigtigste ting!) 

  

Fra konsulentgruppen vedrørende opfølgning på forvaltningsrevision deltager Tom 

Christensen fra EKL CONSULT i mødet samt de interne konsulenter Ann Liljenberg 

og Bibi Bording Pedersen.  

  

 

Indstilling 

Til drøftelse 

 

Beslutning - Socialudvalget den 11. marts 2009 

Drøftet. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15247 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: SOU 
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2.   Foreløbig drøftelse af konsekvenserne af Socialudvalgets 

bidrag til 2%´s reduktioner 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet har i budget 2009 vedtaget en samlet besparelse på 34 mio. kr., som skal 

udmøntes med 17 mio. kr. i 2009 og yderligere 17 mio. kr. i 2010 og efterfølgende 

år – altså i alt 34 mio. pr. år. Budgetparterne vedtog samtidig at sætte politiske 

rammer for hvordan besparelsen ønskes udmøntet, og Direkt ionen har på Byrådets 

møde den 17. december 2008 fået godkendt sit forslag til udmøntning af 

besparelserne. 

  

På grundlag heraf har Social -, Sundheds og Arbejdsmarkedsdirektøren fået udmålt 

sin forholdsmæssige andel, og skal dermed effektuere en reduktion på i alt ca. 10 

mio. kr. indenfor de tre udvalgsområder.  

  

Forvaltningen har udarbejdet en procesplan, som skal sikre at der til Byrådets 

møde den 29. april foreligger indstillinger som opfylder det stillede reduktionskrav. 

Som første led i denne procesplan præsenteredes hver af udvalgene i 

februarmøderne for en ”bruttoliste” omfattende de muligheder for reduktioner som 

forvaltningens ledelse havde fundet. For at give udvalgene mulighed for at 

”grovprioritere” dvs. angive retningen for forvaltningens udarbejdelse af 

reduktionsblokke indeholder bruttolisterne muligheder som væsentligt oversteg det 

endelige reduktionskrav.  

  

For at sikre udvalgene mulighed for, også i den endelige behandling til april, at 

kunne prioritere mellem reduktionsmuligheder, blev ”nettolisterne” udformet 

således at de indeholdt reduktionsmulighed for i alt ca. 15 mio. kr.  

  

Forvaltningen har herefter iværksat sagsbehandling i de enkelte afdelinger, med 

inddragelse af medarbejdere, brugere, råd og nævn. Der udarbejdes 

standardiserede beskrivelser omfattende indhold, konsekvenser for brugere, 

personale osv. De økonomiske konsekvenser fastlægges og det tidsmæssige 

perspektiv afdækkes.  

  

De således udarbejdede beskrivelser sendes til høring hos Ældreråd, Handicapråd 

og forvaltningens MED-udvalg, inden de præsenteres på udvalgenes møder i april 

måned. Høringsperioden er i følge procesplanen placeret fra ultimo marts til primo 

april.  

  

På fagudvalgenes møder i april er der mulighed for at prioritere – således at de tre 

udvalgs samlede vedtagne reduktioner svarer til kravet på ca. 10 mio. kr. 

  

Socialudvalget vedtog på sit møde d. 25. februar, at konsekvensbeskrivelserne 

skulle forelægges udvalget den 11. marts. Punktet optages således på 

dagsordenen til drøftelse, idet det skal understreges at det først er på mødet i april 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1775 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: tofi 

 Besl. komp: SOU 
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– efter gennemført høringsrunde – at der skal træffes beslutninger om 

gennemførelse af reduktioner.  

  

Bilag udleveres på mødet. 

  

John Kristensen deltager under behandlingen af dette punkt.  

 

Indstilling 

Til orientering og drøftelse.  

 

Beslutning - Socialudvalget den 11. marts 2009 

Taget til orientering.  
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3.   Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb for 

Socialudvalgets budgetområde 2009 

 

Sagsfremstilling 

På investeringsoversigten er et rådighedsbeløb på 1.300.000 kr., anført 

til servicearealer på Rosengården i Sæby. Dette beløb ønskes frigivet.  

Projektet vil blive gennemført i 2009 

Bevillingen finansieres af det på budgettet afsatte rådighedsbel øb.   

 

Indstilling 

Det indstilles til Økonomiudvalget og til Byrådet at beløbet på 1.300.000 kr. til 

servicearealer på Rosengården i Sæby frigives. 

 

Beslutning - Socialudvalget den 11. marts 2009 

Det anbefales overfor byrådet, at beløbet på 1.300.000 kr. t il servicearealer på Rosengården 

i Sæby frigives. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2901 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: hajk 

 Besl. komp: SOU/ØU/BR 
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4.   Præsentation af takster i forbindelse med tilrettelæggelse af 

tilbud om mad til beboere i plejeboliger 

 

Sagsfremstilling 

Den 25. februar 2009 godkendte Byrådet forslaget om en mere fleksibel 

tilrettelæggelse af tilbud om mad til beboere i plejeboliger. I den forbindelse med 

Socialudvalgets behandling af sagen udbad udvalget sig om at blive præsenteret 

for de nye differentierede priser på morgenmad, middag (og biret) samt aftensmad, 

som skal indgå i den fremtidige madordning.  

Priserne udgør den egenbetaling, som beboerne skal betale for de enkelte 

måltider, og som de derved vil få refunderet ved fravalg af måltider (mel lemmåltider 

kan ikke fravælges – værdi 29 kr.) : 

  

Måltid Pris 

Morgenmad 14,00 kr.  

Middagsmad (varm ret) ekskl. biret 31,00 kr.  

Biret v. middagsmad 8,00 kr. 

Aftensmad (kold ret) 27,00 kr.  

  

På Socialudvalgsmødet d. 11. februar 2009 blev det ligeledes anbefalet, at 

iværksættelsen af den nye madordning - der af Byrådet på samme møde blev 

godkendt - til beboere i plejeboliger skulle ske pr. 1. april 2009. Dette har vist sig 

ikke at være hensigtsmæssigt, idet den nye ordning bl.a. indebærer at:  

 Der skal planlægges og implementeres en række nye administrative 

procedurer  

 beboerne skal informeres om den nye ordning   

 der skal planlægges procedurer for hvordan fravalg af måltider mv. 
afregnes og indberettes i forhold til pensionssystemet  

Ydermere blev der i forbindelse med finanslovsaftalen for 2009 indgået aftale om at 

indføre et loft på 3000 kr. for egenbetalingen for madservice for beboere i 

plejeboliger og plejehjem. Dette træder i kraft d. 1. juli 2009, og vejledningn 

foreligger endnu ikke.  

For at have tilstrækkelig tid til at implementere de nye administrative procedurer og 

skabe sammenhæng med nedsættelsen af egenbetalingen er det mest 

hensigtsmæssigt, at den nye madordning til beboere i plejeboliger iværksættes 

med virkning fra 1. juli 2009.  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Det indstilles til Socialudvalgets godkendelse:  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/12777 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: gisc 

 Besl. komp: SOU 



 
 

 

Socialudvalget - Referat - 11. marts 2009 Side 9 af 26 

 

  at de differentierede priser tages til orientering  

 at det nye tilbud om madordning til beboere i plejeboliger iværksættes 1. 
juli 2009 i stedet for 1. april 2009 

  

 

Beslutning - Socialudvalget den 11. marts 2009 

Godkendt, dog således at priserne tager udgangspunkt i et belø på 100 kr.  
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5.   ABA-anlæg på Ældre-, Handicap- og psykiatriområdet 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af en konkret hændelse i en ældrebolig havde forvaltningen anmodet 

Beredskabsforvaltningen om en vurdering af den aktuelle standard på brandsikring 

af plejeboliger.  

  

På Chefgruppens møde den 10. december 2008 forelå en foreløbig 

tilbagemelding.På dette grundlag blev det besluttet at udvide undersøgelsen til at 

omfatte samtlige botilbud som kommunen driver, og dermed også inkludere 

handicapområdet.  

  

Desuden blev Beredskabsforvaltningen anmodet om at udarbejde en oversigt over 

status på brandalarmeringsniveau på de enkelte tilbud, opdelt i to grupper, 

nemlig hvor der skal være ABA-anlæg, og hvor det  kan anbefales at der etableres 

ABA-anlæg. Dermed vil der blive skabt et grundlag for at indhente vurdering af 

udgiftsniveauet på de enkelte projekter.          

  

Beredskabsforvaltningen har gennemgået de 49 tilbud, og har i 2 bilag (dateret 

16.2. 2009 og 18.2. 2009) registreret det nuværende alarmeringsniveau, 

samt knyttet kommentarer og anbefalinger til hvert tilbud.  

  

På ældreområdet anbefales der etableret nye og bedre anlæg i 305 boliger, fordelt 

med 29 boliger i den sydlige del af kommunen, 41 boliger i den midterste del, og 

235 boliger i den nordlige del.  

Desuden kan det oplyses, at boligerne er fordelt med 79 kommunalt ejerede og 226 

som ejes af en boligforening.  

  

På handicap- og psykiatriområdet er det kun på det nyopførte Koktvedparken samt 

"De 4 årstider" og Tema Team, at der ikke anbefales ændringer. I de resterende 

125 boliger (47 kommunalte og 78 boligforenings) anbefales der etableret nye og 

bedre anlæg.  

  

Endelig har Beredskabet gennemgået de bygninger, som anvendes til dagtilbud for 

handicappede og de socialpsykiatriske støttecentre, og anbefaler at det på sigt 

overvejes at få etableret brandalarmeringsanlæg på disse 6 tilbud.  

  

I tilknytning til de konkrete anbefalinger til det enkelte tilbud, der fremgår af 

oversigterne, har Beredskabet følgende uddybende generelle kommentarer:  

 Hvor Beredskabet anbefaler røgmeldere i soverum, er det en selvfølge, at 

de tilsluttes eksisterende anlæg, med overførsel til Beredskabet.  

 Hvor Beredskabet anbefaler et nyt godkendt anlæg i boliger med 
køkken/tekøkken, bør det være baseret på mindst 2 intelligente detektorer 
af hensyn til fejlalarmer.  

 Beredskabet anbefaler, at anlæggene vedligeholdes og afprøves mindst en 
gang om måneden, samt der bliver sat fokus på at personalet bliver 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2491 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: ufbo 

 Besl. komp: SOU 
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grundig instrueret i anlægget.  

 Beredskabet kan ikke anbefale opsætning at simple røgmeldere i 
ældreboliger, da de ældre ikke selv kan vedligeholde og skifte batterier på 
melderne.  

 Det skal endvidere oplyses, at eksisterende anlæg opfyldte lovgivningen på 
byggetidspunktet eller var frivillige anlæg.  

Forvaltningen anbefaler, at der træffes politisk beslutning om det fremtidige 

brandalarmeringsniveau i samtlige de på oversigterne anførte botilbud på Ældre-, 

Handicap- og psykiatriområdet, samt tilsvarende for såvidt angår de på oversigten 

anførte dagtilbud og støttecentre, ligesom ældreboliger - der ikke fremgår af 

listerne - overvejes. På dette grundlag vil forvaltningen udarbejde forslag til en tids- 

og handlingsplan for implementeringen af disse beslutninger.  

I samme forbindelse sikres en plan for afdækning af investeringsbehov og 

finansieringsmulighederr, samt drøftelser med de berørte boligforeninger.  

  

  

  

 

Indstilling 

Socialforvaltningen indstiller,  

at der sikres et brandalarmeringsniveau baseret på ABA-anlæg med røgmeldere i 

samtlige de på oversigterne anførte botilbud på ældre-, handicap- og 

psykiatriområdet,  

at der for såvidt angår dagcentre, dagtilbud, ældreboliger og støttecentre træffes 

beslutning om det fremtidige brandsikringsniveau,  

at forvaltningen udarbejder en tids- og handlingsplan for implementering med 

forslag til finansiering.  

 

Beslutning - Socialudvalget den 11. marts 2009 

Godkendt som indstillet, ligesom ældreboliger med anvisningsret indgår i tids- og 

handleplanen.  

 

Bilag 

Bilag 1 - ABA-anlæg ældreafdelingen  (dok.nr.17611/09) 

Bilag 2 - ABA-anlæg Handicap og Psykiatri (dok.nr.17609/09) 
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6.   Opsætning af nødkald - afledte udgifter 

 

Sagsfremstilling 

Svage ældre i egen bolig får i visse tilfælde opsat en nødkaldsalarm, de kan 

aktivere ved pludselig opstået behov. Alarmen går til den leverandør af personlig 

hjælp, den ældre har valgt. Nødkaldene bevilges efter en konkret individuel 

vurdering. Kommunen kan yde hjælp til anskaffelse af nødkaldsanlæg samt 

oprettelsen af fastnetforbindelsen. Men der må ikke ydes hjælp til 

abonnementsafgiften – denne udgift skal borgeren med nødkald selv afholde.  

  

Frederikshavn Kommune anvender nødkaldsanlæg tilknyttet analog 

fastnet forbindelser. Den teknologiske udvikling på teleområdet gør, at flere borgere 

vil være tilknyttet teleløsninger, som ikke omfatter det analog fastnet. Det vurderes, 

at for nuværende findes der ikke en teknologisk sikker løsning baseret på digitale 

forbindelser. Eksempelvis understøtter IP-telefoni ikke 100 % nødkald ved 

strømafbrydelser og svigt på nettet. Det er derfor vigtigt, at borgere med nødkald 

bibeholder deres fastnetabonnement også selv om de påtænker at anskaffe sig 

andre teleløsninger som eksempelvis IP-telefoni eller mobiltelefon i stedet for 

traditionel analog fastnet.  

  

Forvaltningen påtænker derfor, at sende et orienteringsbrev ud til borgere, der 

allerede har nødkald således, at der er informeret om, at de skal bibeholde deres 

fastnetabonnement tilknyttet nødkaldet. De tre gamle kommuner har haft forskellig 

praksis omkring orienteringen af dette vilkår.  

  

For at sikre, at borgere der allerede har opsagt deres fastnetabonnement til fordel 

for andre løsninger eller borgere der på sigt vil opsige deres fastnetabonnement, 

anbefaler forvaltningen, at kommunen som hidtil afholder udgiften for anskaffelse af 

analog nødkaldsanlæg, men samtidig også afholder udgiften ved oprettelse af 

fastnetabonnement. Denne løsning vil være den mest hensigtsmæssige set i 

forhold til alternative teknologiske løsninger, som medfører øgede udgifter, eller 

tryghedsbesøg, der medfører et øget behov for visiterede ydelser.  

  

 

Indstilling 

Det indstilles til Socialudvalgets godkendelse;  

-          At kommunen, ved siden af anskaffelsen af analoge nødkaldsanlæg, 

afholder udgiften til oprettelsen af fastnetabonnementet tilknyttet 

nødkaldsanlæg ved borgere, der ikke har fastnetopkobling.  

-          At der sendes et orienteringsbrev ud til borgere med nødkald vedr. 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10218 

 Forvaltning: BMK 

 Sbh: toan 

 Besl. komp: SOU 
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vilkårene for bevilling af nødkald. 

  

 

Beslutning - Socialudvalget den 11. marts 2009 

Godkendt som indstillet. 
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7.   Ny ledelesstruktur på handicapområdet 

 

Sagsfremstilling 

Baggrund  

På baggrund af forvaltningsrevisionen fra Deloitte fra den 4. august 2008 blev det 

besluttet, at der skulle laves en analyse af ledelsesstrukturen på handicapområdet. 

Som led i denne proces har der været nedsat en arbejdsgruppe, som har haft til 

opgave at analysere ledelsesstrukturen på handicapområdet med henblik på 

etablering af en mere gennemskuelig og entydig ledelsesstruktur.  

  

I arbejdet har deltaget såvel ledere som medarbejderrepræsentanter fra 

Handicapafdelingen.  

  

Resultatet af arbejdsgruppens arbejde præsenteres i vedlagte notat.  

  

  

Arbejdsgruppens anbefalinger 

  

 Handicapområdet foreslås fortsat opdelt i 3 områder. Til forskel for den 

hidtidige organisering foreslår arbejdsgruppen, at hjemmevejledningen 
placeres i forbindelse med dagtilbuddene i stedet for bofællesskaberne.  

  

 Hvert område – specialtilbuddet, bofællesskaberne og 

dagtilbuddet/hjemmevejledningen – ledes af én leder, der har 
ledelsesansvar for samtlige af kommunens tilbud indenfor det pågældende 
område.  

  

 Den daglige leder af de 3 områder tilknyttes faglig funktionsledelse 
således:  

-          Specialtilbuddet 2 faglige funktionsledere (hvoraf den ene er 

stedfortræder) 

-          Bofællesskaberne 2 faglige funktionsledere (hvoraf den ene er 

stedfortræder) 

-          Dagtilbud/hjemmevejledning 1 faglig funktionsleder (stedfortræder)  

  

 Til hvert af de 3 områder knyttes en administrationsenhed, som skal bistå 
ledernes opgaver.  

  

 Samarbejdet på tværs af de 3 områder i Handicapafdelingen styrkes. Dette 

skal understøtte strategisk udvikling, sammenhæng i afdelingen samt en 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2287 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: cheg 

 Besl. komp: SOU 
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dynamisk anvendelse af ressourcerne.  

  

Processen  

Arbejdsgruppens notat har været til høring ti MED-udvalget i social-, Sundheds- og 

Arbejdsmarkedsforvaltningen, i MED Sundheds- og Handicapafdelingen, i 

Koordineringsgruppen samt i Handicaprådet.  

  

Høringssvar fra Sundhed og Handicap MED vil foreligge til mødet.  

  

 

Indstilling 

Det indstilles, at Socialudvalget vedtager den af arbejdsgruppen anbefalede 

ledelsesstruktur for handicapafdelingen.  

  

 

Beslutning - Socialudvalget den 11. marts 2009 

Godkendt som indstillet. 

 

Bilag 

Notat vedr. ledelsesstrukturen for Handicapområdet (dok.nr.15782/09) 

Kommentarer fra AMR og TR i Handicapafdelingen til notat vedr. ny ledelsesstruktur på 

handicapområdet (dok.nr.20862/09) 

Handicaprådets høringssvar vedr. ledelsesstruktur på handicapområdet (dok.nr.22095/09) 

Høringssvar MED-ssaf vedr. ny ledelsesstruktur på handicapområdet (dok.nr.22157/09) 

Koordineringsgruppens høringssvar vedr. ledelsesstrukturen på handicapområdet (dok.nr.22179/09) 
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8.   Opgaver i bestillerenheden og fremtidig placering  

 

Sagsfremstilling 

Baggrund  

På baggrund af forvaltningsrevisionen fra Deloitte i august 2008 blev det besluttet, 

at der skal implementeres en ny styringsmodel for handicap-, psykiatri- og 

misbrugs-området baseret på Bestiller- Udfører- og Modtager-modellen 

(BUM). Som led i denne proces har der været nedsat en arbejdsgruppe,  som har 

haft til opgave at:  

1. Udarbejde en opgavebeskrivelse for den fremtidige bestillerenhed/ 

myndighedsfunktion på handicap-, psykiatri- og misbrugsområdet  

2. Beskrive fordele og ulemper ved, at bestillerenheden enten er placeret i en 

fælles enhed, der dækker hele servicelovens område, eller er opdelt i to enheder  

Resultatet af arbejdsgruppens arbejde præsenteres i vedlagte notat inklusiv to 

bilag.  

 

Arbejdsgruppens anbefalinger: 

 Myndighedsfunktionen foreslås fortsat opdelt mellem Bestiller- og 

Myndighedskontoret og Socialafdelingen. Efter to til tre år vurderes det, om 

det vil være hensigtsmæssigt at samle myndighedsfunktionen i én enhed  

 Opgavefordelingen mellem Bestiller- og Myndighedskontoret og 

Socialafdelingen ændres i henhold til oversigten i bilaget tilknyttet notatet.  

 Der tilføres de nødvendige ressourcer til  myndighedsfunktionen i forhold til  

at varetage den øgede opgavemængde – der ligger fx en del opgaver,  der 

ikke løses eller varetages optimalt i dag. Ressourcerne omfordeles indenfor 

den allerede eksisterende økonomiske ramme.  

 Faglig sparring på tværs af de to myndighedsafdelinger skal prioriteres højt  

og beskrives i en klar samarbejdsprocedure  

 Der skal formuleres en klar beskrivelse af, hvordan koordinering,  

rådgivning og vejledning skal foregå, så alle myndighedspersoner ved,  

hvordan borgerens forskellige behov koordineres  

 Samarbejdet mellem udfører og bestiller skal vises særlig opmærksomhed 

med henblik på løbende at sikre den nødvendige koordination i forhold til  

borgerens behov  

 Der nedsættes en arbejdsgruppe, der beskriver den koordinerende 

sagsbehandlers rolle, herunder en model for det tværfaglige samarbejde 

omkring borgerne  

 Hjerneskadekoordinatoren og Rehabiliteringskoordinatoren foreslås flyttet 

til Socialafdelingens regi. Ovennævnte arbejdsgruppe om den 

koordinerende sagsbehandler vurderer sagen inden endelig beslutning   

 Der skal arbejdes på at udvikle et støtte-kontaktpersonkorps (bostøtte, § 
85) i regi af Tema-Team, som varetager støtte-kontaktopgaven overfor 

misbrugere samt de socialt udsatte borgere, som ikke har en decideret 
diagnose/handicap 

 

 Åben sag 
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Processen  

Arbejdsgruppens forslag har været til høring i MED-SSAF, MED- Sundhed og 

Handicap, personalemøder med MED-status i Socialafdelingen og Bestiller- og 

Myndigheds- kontoret,  Koordineringsudvalget for BUM-projektet samt i 

Handicaprådet. Høringssvarene fra disse fora vil foreligge på Socialudvalgsmødet.  

  

 

Indstilling 

Styregruppen for BUM-projektet indstiller, at Socialudvalget godkender 

arbejdsgruppens anbefalinger. 

 

Beslutning - Socialudvalget den 11. marts 2009 

Godkendt som indstillet. 

 

Bilag 

Notat (2) arbejdsgruppe F, efter styregruppemødet d. 14.01.09 inkl. smårettelser fra 

Socialafdelingen (dok.nr.20271/09) 

Opgaveorganisering (model)  (dok.nr.15694/09) 

Opgaveorganisering (skema) (dok.nr.15693/09) 

Høringssvar fra Handicaprådet, vedr. placering af bestillerenheden (dok.nr.21518/09) 

Høringssvar fra BMK (dok.nr.21849/09) 

Høringssvar fra Koordineringsgruppen, BUM vedr. Opgaver i bestillerenheden og fremtidig 

placering (dok.nr.22185/09) 

Høringssvar MED-ssaf vedr. opgaver i bestillerenheden og fremtidig placering (dok.nr.22159/09) 

Høringssvar fra Socialafdelingen  (dok.nr.22910/09) 
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9.   Kulturhus Gimle - ansøgning om tilskud til 

åbningsarrangement 

 

Sagsfremstilling 

Ansøgning fra AOF Frederikshavn om tilskud på 63.000 kr. til 

åbningsarrangement af kulturhus for udviklingshæmmede og deres pårørende, 

”Kulturhus Gimle”. Åbningsarrangementet skal sikre en synliggørelse af kulturhuset 

og dets muligheder.  

  

I forbindelse med kommunesammenlægningen er aktiviteterne for 

udviklingshæmmede i Frederikshavn Kommune samlet i værestedet Gimle, 

Baldersvej 11, Frederikshavn. Aktiviteterne foregår om formiddagen. Udover dette 

tidsrum benyttes værestedet stort set ikke.  

  

AOF og ledelsen af Gimle samarbejder i øjeblikket omkring et sundhedsprojekt for 

udviklingshæmmede. Disse samarbejdspartnere har fået ideen om etablering af et 

kulturhus for udviklingshæmmede med et økonomisk fundament uden større 

økonomisk belastning for Frederikshavn Kommune og med en større åbenhed 

overfor omverdenen gennem aktiviteter.  

  

Aktiviteterne spænder bredt og afvikles som løbende aktiviteter under 

folkeoplysningsloven og permanente aktiviteter, herunder bl.a. en fortsættelse af 

sundhedsprojektet, mediegruppe, sæsonaktiviteter og eventaktiviteter.     

  

Åbningsarrangementet indeholder udgifter til bl.a. transport og forplejning, 

underholdning og udsmykning, annoncering, invitationer og skiltning samt  

planlægning og reserver.  

  

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke tidligere givet tilskud til ”Kulturhus Gimle”.  

  

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 04-02-2009 

Ansøgningen imødekommes med 10.000 kr. Ansøgningen sendes videre til 

Kulturelt Samråd og Socialudvalget. 

  

Fraværende: Inger Støtt og Mogens Brag 

  

  

 

Indstilling 

At sagen drøftes.  

 

Beslutning - Socialudvalget den 11. marts 2009 

 

 Åben sag 
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Socialudvalget bevilger 10.000 kr. til Kulturhus Gimle og oversendes til 

Sundhedsudvalget. 

 

Bilag 

Oversendelse af ansøgning om tilskud til åbningsarrangement for Kulturhus Gimle (dok.nr.13670/09) 

Ansøgning om tilskud til opstart af Kulturhus Gimle (dok.nr.21834/09) 
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10.   Årsberetning 2008 - Klagerådet på hjemmehjælpsområdet 

 

Sagsfremstilling 

Klagerådet på Hjemmehjælpsområdet fremsender sin årsberetning for 2008 til 

Socialudvalgets orientering.  

2008 har været et meget stille år med kun 2 indkomne klagesager, hvoraf den 

ene ikke kom til behandling, da problemet blev løst i forvaltningen i stedet. Den 

anden klage drejer sig om manglende tildeling af hjælp til afløsning.  

  

Klagerådet har i år ikke drøftet specielle fokusemner men har stadig føling med 

madleverancer – det kommunale køkken.  

  

 

Indstilling 

Til drøftelse. 

 

Beslutning - Socialudvalget den 11. marts 2009 

Drøftet. 

 

Bilag 

Årsberetning - klagerådet 2008 (dok.nr.4906/09) 

 

 Åben sag 
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11.   Regelsæt for reklamering  

 

Sagsfremstilling 

Lov nr. 490 af 1. juli 2006 giver kommuner og regioner mulighed for at anvende 

bygninger og løsøre til reklamering for andre. Direktionen har haft nedsat en 

arbejdsgruppe til at udarbejde et forslag til regelsæt om reklamering for andre i 

Frederikshavn Kommune. Regelsættet foreligger nu til behandling.  

Regelsættet har været sendt til høring i den tværgående budgetgruppe og har 

været behandlet i Direktionen.  

Regelsættet skal dels ses som en regulering af området, idet byrådet allerede har 

tilladt reklamer bl.a. på hjemmeplejebiler jf. byrådsbeslutning om ”Socialudvalgets 

udgiftsreduktion 2008” af 25. juni 2008, dels er formålet at støtte op om 

kommunens øvrige generelle politikker og sikre, at der kommer ensartede 

muligheder og retningslinjer for hele Frederikshavn Kommunes organisation.  

Regelsættet kræver en overordnet stillingtagen til:  

        Hvorvidt Frederikshavn Kommune skal gøre brug af muligheden for at 

lade reklamering for andre indgå i kommunens finansiering  

        Hvilke begrænsninger, der ønskes i forhold til produkter/ydelser, som 

Frederikshavn Kommune vil tillade reklame for på bygninger og løsøre 

        Hvorvidt bestemte bygninger og løsøre ikke må gøres til genstand for 

reklamering 

        Hvordan fordelingen af indtægter og kompetence til at indgå aftaler om 

reklame skal placeres i Frederikshavn Kommune 

 Regelsættet lægger op til at tillade reklame for andre, hvilket ligger i tråd med den 

tidligere nævnte vedtagelse i byrådet fra 25. juni 2008.  

Regelsættet indeholder en kort oversigt over nogle af de lovgivningsmæssige 

bestemmelser, der regulerer reklame for bestemte produkter og ydelser. Herudover 

må der ikke kunne stilles spørgsmålstegn ved kommunens neutralitet og saglighed 

i øvrigt.  

Det er endvidere lagt op til, at medarbejderes uniformer og Frederikshavn 

Kommunes elektroniske medier ikke må gøres til genstand for reklame. 

Regelsættet lægger op til, at kompetencen til at indgå aftaler samt råderetten over 

indtægterne placeres ved fagudvalgene med mulighed for delegation.  

Det er Direktionens opfattelse, at Frederikshavn Kommune, som altid, skal 

fokusere på de muligheder, der ligger for at sikre de bedst mulige økonomiske 

forudsætninger for kommunens drift.  

  

Økonomiudvalget har på sit møde 18. februar 2009 besluttet, at det vedlagte 

regelsæt, vedrørende brug af kommunens bygninger og løsøre til reklamering for 

andre, sendes i høring i samtlige fagudvalg.  

Høringen af fagudvalgene skal afklare: 

1.    om der skal være begrænsninger i brugen af reklamer for bestemte 

produkter og ydelser udover de i regelsættet nævnte  

2.    om bestemte bygninger og løsøre udover de i regelsættet nævnte ikke 

kan benyttes i reklameøjemed 

 

 Åben sag 
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3.    om indtægter og kompetence til at indgå reklameaftale skal placeres i 

forvaltningen eller på omkostningsstedet  

  

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller, at  

  

 regelsættet indstilles til Byrådets godkendelse.  

 

 

Beslutning - Socialudvalget den 11. marts 2009 

Udsættes. 

 

Bilag 

Udkast til regelsæt vedr. brug af kommunale bygninger og løsøre til reklame for andre (dok.nr.940/09) 
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12.   Orienteringssag - Budgetopfølgningsprocedure for 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Direktionen har udarbejdet forslag til budgetopfølgningsprocedure for 

Frederikshavn Kommune.  

Økonomiudvalget har på sit møde 18. februar 2009 godkendt ny procedure for 

budgetopfølgning i Frederikshavn Kommune.  

  

Proceduren fremsendes hermed til udvalgets orientering.  

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller, at  

  

 udvalget tager budgetopfølgningsproceduren til orientering.  

 

 

Beslutning - Socialudvalget den 11. marts 2009 

Taget til orientering.  

  

Fraværende: Irene Hjortshøj  

 

Bilag 

Budgetopfølgningsprocedure for Frederikshavn Kommune (dok.nr.3435/09) 

 

 Åben sag 
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13.   Direktøren orienterer 

 

 

 Lukket sag 
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 Forvaltning: SSAF 
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14.   Eventuelt 

 

 

 Lukket sag 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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