
 

 

 

Referat Socialudvalget 

Ordinært møde 

Dato  13. maj 2009 

Tid 15:00 

Sted Koktvedparken, Koktvedparken 1  

NB.  Fraværende: Steen Jørgensen. Frode Thule Jensen mødte kl. 15.20 og 

deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. 

Fraværende Ingen  

Stedfortræder   

Medlemmer Birgit Hansen (A) - Formand 

Per Nilsson (V)  

Steen Jensen (A)  

Frode Thule Jensen (V)  

Steen Jørgensen (T)  

Bruno Müller (A)  

Irene Hjortshøj (A)  
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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

2 46584/09 Åben SOU - Budgetrevision pr. d. 31.03.09.pdf 

3 565993/08 Åben Forslag til Driftsoverenskomst mellem Fr.havn Km. og 

Caspershus 

4 17633/09 Åben Hovedtendenser i forb. med tilsynsrapporterne - 

Hovedkonklusionerne fra tilsynsbesøgene i 2007.doc  

4 37760/09 Åben Høringssvar fra DH - Tilsynsrapporter bofællesskaberne 
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1.   Frigivelse af rådighedsbeløb budget 2009 vedrørende 

ombygning af Dybvad Ældrecenter. 

 

Sagsfremstilling 

På anlægsinvesteringsoversigten for 2009 ved Socialudvalget afsat 1.450.000 kr. t il 

aflastningsboliger på Dybvad Ældrecenter.  

Der er indhentet priser på udførelse af opgaven, hvorfor arbejdet ønskes igangsat. 

Bevillingen finansieres af det på budgettet afsatte rådighedsbeløb. 

  

 

Indstilling 

Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at frigivelse på 1.450.000 kr. 

af anlægsrammen til aflastningsboliger på Dybvad Ældrecenter anbefales overfor byrådet. 

 

Beslutning - Socialudvalget den 13. maj 2009 

Godkendt som indstillet. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen, Steen Jørgensen  

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 13. maj 2009 

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen, Birthe Marie Pilgaard og Hans Jørgen Kaptain 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/2459 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: ufbo 

 Besl. komp: SOU/ØU/BR 
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2.   Socialudvalgets budgetrevision pr. 31-03-09 

 

Sagsfremstilling 

Socialudvalgets budget for 2009 er pr. 31.03-09 på netto kr. 759,3 mio. Heraf er der 

forbrugt kr. 184,2 mio. - svarende til ca. 24 %. Hvis alle udgifter og indtægter 

registreredes lineært ville der efter 3 mdr. være forbrugt 25%. De bogførte udgifter 

svarer således til et mindreforbrug på kr. 5,6 mio. i forhold til det lineære budget. 

 Bag denne total gemmer der sig imidlertid en række forhold, som påvirker 

tolkningen af dette umiddelbare mindreforbrug.  

  

Disse forhold er blevet undersøgt, idet afdelingen har gennemgået budget og 

hidtidigt forbrug, og udarbejdet en redegørelse for de væsentligste afvigelser. 

Budgetrevisionen, der er tilknyttet som bilag, omfatter således ikke en fuldstændig 

beskrivelse af Socialudvalgets ca. 45 omkostningssteder, men kun de 

omkostningssteder hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser.    

  

Over-og underskud fra 2008 er endnu ikke teknisk indregnet i Socialudvalgets 

nettobudget, men er dog indregnet i forventningerne til årets resultat der fremgår af 

budgetrevisionen. I disse forventninger er det endvidere forudsat at overførsel af 

over- og underskud sker iht. til Socialudvalgets beslutning/indstilling vedr. regnskab 

2008. 

  

  

Gæster til Socialudvalgets møde d. 13/5 2009: 

John Kristensen og Børge Hansen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller, at budgetrevisionen tages til efterretning.  

 

Beslutning - Socialudvalget den 13. maj 2009 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/8009 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SOU 
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Budgetrevisionen er taget til efterretning. 

For såvidt angår de socialpsykiatriske støttecentre er der ingen regulering i 

åbningstiden. 

  

Fraværende: Steen Jørgensen.  

 

Bilag 

SOU - Budgetrevision pr. d. 31.03.09.pdf (dok.nr.46584/09) 
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3.   Forslag til revideret driftsoverenskomst med den selvejende 

institution Caspershus 

 

Sagsfremstilling 

Den eksisterende en driftsoverenskomst mellem den selvejende institution 

Gigtplejehjemmet og Frederikshavn Kommune er senest revideret og godkendt af 

Byrådet i 1998.  

  

I den mellemliggende periode er flere grundlæggende forhold ændret, eksempelvis 

er boligdelen ikke længere kommunalt ejet, men overdraget til en boligforening, 

således at kommunen nu kun er ejer af servicearealerne. Desuden er den 

selvejende institutions navn og tilknytningsforhold ændret.  

  

 Der har således, fra både den selvejende institutions og forvaltningens side, været 

et ønske om at tilrette driftsoverenskomstens ordlyd, samt foretage en generel 

opdatering og tilpasning til de nuværende forhold.  

  

Bestyrelsen på Caspershus har taget initiativ til en sådan, og fremsendt forslag til 

ændret udformning af driftsoverenskomsten, idet der er lagt vægt på enkelthed og 

klarhed i formuleringerne. Det fremsendte forslag har været behandlet af 

forvaltningen, og der har været afholdt møder med lederen af Caspershus, som har 

konfereret med sin bestyrelse.  

  

I denne proces er der foretaget yderligere tilpasninger og justeringer, således at der 

nu foreligger et forslag til ny driftsoverenskomst, som anbefales af såvel 

forvaltningen som ledelse og bestyrelse på Caspershus.  

  

Ud over en almindelig ajourføring og tilpasning af formuleringer og indhold,  således 

at dette er i overensstemmelse med praksis og aktuelle forhold, kan følgende 

indholdsmæssige ændringer nævnes: 

  

 Driftsoverenskomsten tager nu højde for at plejeboligområdet takststyres.  

 Institutionens pligt til at gennemføre budgetrevisioner og rapportere 
resultatet heraf til kommunen, er indskrevet i driftsoverenskomsten.  

 Der er indarbejdet formulering om, at dokumentation for den leverede 

hjælp skal foreligge i det af kommunen anviste omsorgssystem (bemærk 
dog at vilkår – og herunder tidsplan og økonomi herfor skal aftales 
nærmere).  

 Ældrechefens rolle som bindeled i forhold til den faglige og økonomiske 
dialog er tydeliggjort.  

 Den gensidige pligt til at indgå i forhandling, hvis en af parterne ønsker en 
ændringer af driftsoverenskomsten, er fremhævet.  

 Parternes stilling ved en eventuel ophævelse af driftsoverenskomsten 
klargjort. 

John Kristensen deltager under behandlingen af punktet.  

  

 

Indstilling 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14012 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: anne 

 Besl. komp: SOU/ØU/BR 
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Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd 

anbefaler, at den eksisterende driftsoverenskomst med den selvejende institution 

Gigtplejehjemmet, godkendt af Frederikshavn Byråd den 14.04.1998, erstattes af 

det her foreliggende forslag til driftsoverenskomst mellem den selvejende institution 

Caspershus og Frederikshavn Kommune 

 

Beslutning - Socialudvalget den 13. maj 2009 

Godkendt som indstillet. 

  

Fraværende: Steen Jørgensen. 

 

Bilag 

Forslag til Driftsoverenskomst mellem Fr.havn Km. og Caspershus (dok.nr.565993/08) 
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4.   Anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg i 2008 på kommunale 

institutioner i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Jfr. Retssikkerhedslovens § 16 er det besluttet, at der, som led i Frederikshavn 

kommunes lovpligtige tilsyn, hvert år skal aflægges to tilsynsbesøg på de 

kommunale institutioner indenfor handicap, psykiatri og misbrug – ét anmeldt og ét 

uanmeldt.  

Med henblik på at få foretaget uafhængige tilsyn har kommunen i første halvår af 

2008 haft indgået aftale med Revas herom og fra 1. juni 2008 har GOT 

(Tværkommunal Godkendelses - og Tilsynsafdeling) foretaget disse tilsyn. 

  

Tilsynet sker på baggrund af kravene til bl.a. støtte og omsorg samt optimal 

udvikling af den enkelte borgers færdigheder, jfr. Servicelovens § 85, § 99, § 103, § 

104, § 107,§ 108 og § 110. 

I forhold til misbrugsområdet har en del af opgaven også været at vurdere arbejdet 

for en reduktion eller ophør af misbruget.  

  

Formålet med tilsynet er således at påse, at borgerne får den hjælp, de har ret til og 

krav på ud fra det kommunale serviceniveau, og samtidig at vurdere den måde, 

hvorpå hjælpen ydes og hvordan atmosfæren er på stederne.  

På alle områder har såvel borgerne som personalet været inddraget i forbindelse 

med tilsynene.  

  

Ved besøgene gennemgår den, der udfører tilsynene, de skriftlige retningslinier 

vedr. driften og de enkelte brugere. Dette sammenholdes med erfaringer og god 

praksis på områderne, og tager udgangspunkt i det foreliggende materiale, der 

danner baggrund for det daglige samarbejde m ed borgerne.  

Samlet set afvikles tilsynsbesøgene på en måde, der gør, at de opleves som en 

mulighed og ikke som en pligt. Metoder og resultater skal kunne bruges 

fremadrettet og medvirke til  

        at styrke borgernes tillid til det kommunale system 

        at der er sammenhæng mellem de politisk fastsatte mål og værdier – og 

udførelsen i praksis 

        at sikre udvikling af kvalitet på områderne 

  

Tilsynsrapporterne vedr. handicapområdet – specielt område 2 (bofællesskaberne) 

- bærer præg af, at hele ledelsen indenfor området er udskiftet siden sidste 

årsberetning. Der er i forbindelse med forvaltningsrevisionen igangsat flere tiltag 

indenfor handicapområdet, bl.a. arbejder en arbejdsgruppe helt specifikt med 

ledelsesstrukturen.  

  

Ledelsen på handicapområdet følger i øvrigt udviklingen i område 2 med særlig stor 

opmærksomhed.  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/840 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: SOU 
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Det er tilsynets vurdering, at beboerne i område 2 har det godt, og at de 

ledelsesmæssige problemer ikke har haft afsmittende virkning på deres dagligdag. 

Beboerne får den hjælp, de har ret til og behov for, og i overensstemmelse med de 

beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. Samtidig vurderes det, at 

hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde.  

  

På baggrund af sidste års tilsynsrapport og resultatet af forvaltningsrevisionen fra 

2008, er det truffet beslutning om at få analyseret institutionsstrukturen (mange 

små enheder) på handicapområdet mhp. evt. oprettelse af større, mere fleksible og 

driftssikre enheder.  

  

Hovedkonklusionerne:  

Udover handicapområdets særlige problemstillinger, er der meget få kritikpunkter i 

tilsynsrapporterne. Dog er der også på psykiatriområdet – især på de 

socialpsykiatriske støttecentre - behov for, at personalet bliver opdateret i forhold til 

magtanvendelsesreglerne.    

  

Generelt er der tale om positive tilsynsrapporter, og høringssvarene fra lederne på 

samtlige områder har været positive, ligesom alle har oplevet tilsynsbesøgene som 

konstruktive og med gode vejledninger for det fremtidige arbejde.  

  

Indstilling 

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.  

  

Beslutning - Handicaprådet den 26. februar 2009  

Udsat til Handicaprådets møde i marts.  

  

Supplerende sagsfremstilling 

Alice Eriksen fra Socialafdelingen deltager i punktet og orienterer.  

 

Indstilling 

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning - Handicaprådet den 26. marts 2009 

Afdelingsleder Alice Eriksen, fra Socialafdelingen/Myndighedsafdelingen deltog i  dette 

punkt og uddybede det tidligere fremsendte resumé af ti lsynsrapporterne.  

Næstformanden gav, på vegne af DH, udtryk for utilfredshed med det 

udarbejdede resumé og stillede flere spørgsmålstegn til  specielt 

Handicapafdelingens håndtering af forskellige problemstillinger, herunder 

om ansættelsespolitik (faglærte/ufaglærte), uhens igtsmæssig 

bebeboersammensætning, manglende kommunikation mellem ledelse og 

medarbejdere, og meddelte at DH, på trods af Tilsynets konklusioner, 

ønsker at fremsende sine synspunkter selvstændigt ti l  Socialudvalget. 

Formanden indstiller at orienteringen, med ovennævnte bemærkninger 

tages ti l  efterretning. 
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Sagsfremstilling fra Socialudvalget den 13-05-2009 

  

  

Såfremt de enkelte rapporter ønskes tilsendt, kontakt Alice Eriksen, 

aler@frederikshavn.dk  

 

Indstilling fra Socialudvalget den 13-05-2009 

Forvalningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning - Socialudvalget den 13. maj 2009 

Orienteringen er taget til efterretning.  

  

Fraværende: Steen Jørgensen. 

  

 

Bilag 

Hovedtendenser i forb. med tilsynsrapporterne - Hovedkonklusionerne fra tilsynsbesøgene i 

2007.doc (dok.nr.17633/09) 

Høringssvar fra DH - Tilsynsrapporter bofællesskaberne (dok.nr.37760/09) 
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5.   Direktøren orienterer 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: janl 

 Besl. komp: SOU 
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6.   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 
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