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1. Dialogmøde mellem Socialudvalget og Ældrerådet 2009 

 

Sagsfremstilling 

Der afholdes dialogmøde mellem Socialudvalget og Ældrerådet onsdag den 10. 

juni 2009 kl. 15.00 - 15.45. 

  

Følgende deltager fra ældrerådet: 

Lars Bouet  

Svend Christensen 

Knud Christensen 

Hanne Andersen 

Werner Winzen 

Hans Krarup 

Oda Kajgaard 

  

Ældrerådet ønsker følgende emner drøftet: 

Emner til drøftelse i Socialudvalget (ud over budget):  

       Hvordan får man afstemt borgerens forventning til, hvor meget hjemme-

hjælp man kan få? 

         Hvad har udvalget af fremtidsplaner indenfor plejeområdet set i lyset af, at 

der bliver flere ældre og formentlig færre midler pr. ældre?  

   

 

Beslutning Socialudvalget den 10. juni 2009 

Dialogmødet afholdt. 

  

Afbud: Irene Hjortshøj. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 05/2795 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU 
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2. Dialogmøde mellem Socialudvalget og Handicaprådet 2009 

 

Sagsfremstilling 

Der holdes dialogmøde mellem Socialudvalget og Handicaprådet onsdag den 10. 

juni 2009 kl. 16.00 - 16.45. 

  

Følgende deltager fra handicaprådet: 

Ved udarbejdelsen af dagsorden har følgende tilmeldt sig:  

Steen Møller 

Gurli Nielsen 

  

Handicaprådet ønsker følgende emner drøftet: 

1.     Senhjerneskade.. hvordan går det med det nye center, hvor langt er vi?  

2.     Hvad gøres der for de unge senhjerneskadet.  

3.     Hvordan har man tænkt sig at lave fritids- aftentilbud til unge handicappede 

som om dagen er i dagbeskæftigelsestilbud? 

4.     Ved implementering af BUM modellen er der så afsat penge nok på bud-

gettet? 

5.     Handicaprådet har forespurgt Sunhedsudvalget om en idrætskoordinator til 

handicapområdet, hvordan kunne socialudvalget hjelpe med at få denne 

koordinator på plads, findes der eventuelt midler således at udgiften kunne 

deles? 

  

 

Beslutning Socialudvalget den 10. juni 2009 

Dialogmødet afholdt. 

  

Afbud: Irene Hjortshøj. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 05/2795 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU 
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3. Udvikling af bofællesskabsstrukturen på Handicapområdet 

 

Sagsfremstilling 

Baggrund  

På baggrund af forvaltningsrevisionen fra Deloitte fra den 4. august 

2008 anmodede Socialudvalget Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltnin-

gen om at udarbejde en analyse af bofællesskabsstrukturen på Handicapområdet.  

  

Som led i denne proces har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af såvel 

ledere som medarbejdere fra Handicapafdelingen. Arbejdsgruppen har haft til op-

gave at lave en  analyse af strukturen på bofællesskabsområdet og udarbejde an-

befalinger, der kan sikre en bæredygtig udvikling af bofællesskabsområdet. 

  

Det har været vigtigt for arbejdsgruppen at synliggøre og høre de involverede par-

ters forskellige perspektiver på og holdninger til den fremtidige struktur på bofæ l-

lesskabsområdet.  Arbejdsgruppen har derfor valgt inddrage og høre beboere, på-

rørende og medarbejdere løbende gennem hele processen.  

  

Resultatet af arbejdsgruppens arbejde præsenteres i vedlagte rapport.  

  

Arbejdsgruppens anbefalinger 

Arbejdsgruppen anbefaler blandt andet, at: 

  

 Man sammenlægger de mindre bofællesskaber i henholdsvis Skagen og 

Frederikshavn i to nye enheder  

 De nye boenheder bygges med plads til henholdsvis 24 beboere i Skagen 

og 29 beboere i Frederikshavn  

 Man sammenlægger specialtilbuddet Skawklit og de mindre bofællesska-

ber i Skagen. Herved vil man kunne bibeholde de nuværende 6 special-

pladser i Skagen  

 Man tilstræber, at de nye boenheder både indeholder ’almindelige’ bofæ l-

lesskabstilbud og ældretilbud med demensafsnit i både Skagen og Fred e-

rikshavn  

 Der oprettes et mindre aktivitets- og samværstilbud i forbindelse med etab-

lering af de nye bofællesskaber i Skagen og Frederikshavn.  

 Der oprettes midlertidige botilbud i opgangsfællesskab under hjemmevej-

ledningen til unge, som vender tilbage til kommunen fra eksempelvis Tolne 

Efterskole, Limfjordsskolen og PMU  

 Opgangsfællesskabet placeres i Frederikshavn By  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14348 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: cheg 

 Besl. komp: SOU 
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Ud over de anførte anbefalinger ønsker arbejdsgruppen at gøre opmærksom på, at 

en etablering af de to nye enheder ikke afhjælper manglen på aflastnings-, udred-

nings- og akutpladser og heller ikke tilgodeser de behov for bofællesskabstilbud, 

der skønnes at være blandt ældre udviklingshæmmede i ældreafdelingens plejebo-

liger.  

  

Arbejdsgruppen vil derfor anbefale, at man tager en nærmere politisk drøftelse af, 

hvordan man på sigt kan imødegå disse behov. I den forbindelse bør man ligeledes 

foretage en drøftelse af problematikken vedrørende køb af pladser i andre kommu-

ner.  

  

Konsekvenser af anbefalingerne 

Med arbejdsgruppens anbefalinger følger en række opmærksomhedspunkter, som 

man bør notere sig eller få undersøgt nærmere, hvis man beslutter sig for at føre 

anbefalingerne ud i praksis: 

  

         Det bør undersøges, hvorledes beboerne er stillet med hensyn til opsigel-

se og fraflytning af eksisterende bolig, hvis der etableres et nyt bofælles-

skab 

  

         Endvidere bør der foretages en juridisk vurdering af kommunens kontrakt-

lige forhold med LEV, herunder de præmisser som de forskellige lejekon-

trakter baserer sig på 

  

         Hvis arbejdsgruppens anbefalinger følges, vil der være behov for at få af-

gjort om de boliger, hvor kommunen har anvisningsret, kan benyttes til an-

det formål eller om kommunen skal forsøge at få opsagt anvisningsretten  

  

         Det har ikke været muligt at beregne de økonomiske konsekvenser, men 

det forventes, at anlægsudgifterne til servicearealer og grundkapitalindskud 

kan finansieres af salgsindtægterne for fraflyttede boliger. På Socialud-

valgsmøde den 10. juni 2009 vil beregninger af de kommunaløkonomiske 

konsekvenser i forbindelse med eventuel opførelse af nye boenheder i 

Frederikshavn og Skagen blive fremlagt  

  

         I forbindelse med etableringen af de nye bofællesskaber vil det blive nød-

vendigt at vurdere beboersammensætningen i forhold til de enkelte huse. 

Dette skal ske ud fra en samlet faglig vurdering og ud fra den enkelte b e-

boers behov og interesser.  

  

  

  

Processen  

Rapporten om udvikling af bofællesskabsstrukturen på Handicapområdet  er 

sendt til høring i MED Sundhed og Handicap, MED SSAF, Handicaprådet  og blandt 

pårørende til beboere i de mindre bofællesskaber i Frederikshavn og Skagen samt 

Skawklit i Skagen. 
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Høringssvar fra Handicaprådet er vedlagt som bilag. Høringssvarene fra MED 

Sundhed og Handicap samt fra pårørende vil blive udleveret til mødet. Mødet i 

MED SSAF den 8. juni er blevet flyttet til den 15. juni. Der vil derfor ikke foreligge 

høringssvar herfra.  

  

  

Planlægger Charlotte Egeblad deltager under behandling af punktet.  

  

Der blev omdelt høringssvar fra MED-sundhed og Handicap samt fra 2 pårørende.  

  

 Indstilling 

Forvaltningen indstiller,  

 at Socialudvalget godkender anbefalingerne vedrørende udviklingen af bo-

fællesskabsstrukturen på Handicapområdet.  

 at der på baggrund af anbefalingerne udarbejdes forslag til finansiering og 

økonomiberegninger  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 10. juni 2009 

Godkendt som indstillet. 

  

Afbud: Irene Hjortshøj. 

 

Bilag 

Rapport fra Arbejdsgruppe H - Udvikling af bofællesskabsstrukturen (dok.nr.56785/09) 

Bilag 1 Tilbagemeldinger fra møder med medarbejdere, beboere og pårørende (dok.nr.56750/09) 

Bilag 2: Nuværende struktur i Handicapafdelingen (dok.nr.56753/09) 

bilag 3: Forskellige gruppers behov for tilbud i Handicapafdelingen (dok.nr.56754/09) 

Bilag 4: Alders- og kønsfordelingen blandt brugere af hjemmevejledningen (dok.nr.56757/09) 

Bilag 5: Alders- og kønsfordelingen i bofællesskaberne (dok.nr.56759/09) 

Bilag 6: Rapport på Ankermedet 50-60.doc (dok.nr.56761/09) 

Bilag 6: Rapport på Borgmester Hassingsvej 16.doc (dok.nr.56762/09) 

Bilag 6: Rapport på Højrupsvej 2D.doc (dok.nr.56763/09) 

Bilag 6: Rapport på Ivar Huitfeldtsvej 4.doc (dok.nr.56764/09) 

Bilag 6: Rapport på Niels Hjørnetsvej 24.doc (dok.nr.56765/09) 

Bilag 6: Rapport på Skaw klit.doc (dok.nr.56766/09) 

Bilag 6: Rapport på Skovvej 13.doc (dok.nr.56767/09) 

Bilag 6: Rapport på Spliidsvej 25b.doc (dok.nr.56768/09) 

Bilag 7: Ejendomsvurdering af Oddevænget 15 i Skagen.TIF (dok.nr.56769/09) 

Bilag 7: Ejendomsvurdering af Skovvej 13 i Skagen.tif  (dok.nr.56770/09) 

Bilag 8: Indgåede lejekontrakter mellem Frederikshavn Kommune og LEV.pdf  (dok.nr.56771/09) 

Høringssvar fra Handicaprådet vedr. Udvikling af bofællesskabsstrukturen på Handicapområ-

det (dok.nr.56907/09) 

Høringssvar fra pårørende (1) (dok.nr.58337/09) 

Høringssvar fra pårørende (2) (dok.nr.57150/09) 

Høringssvar fra MED Sundhed og Handicap (dok.nr.59227/09) 
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4. Fælles værdigrundlag for området for socialt udsatte  

 

Sagsfremstilling 

BUM projektets arbejdsgruppe C har i foråret igangsat en proces med det formål at 

formulere et fælles værdigrundlag for mødet mellem borgere og medarbejdere på 

området for socialt udsatte. Det fælles værdigrundlag skal være med til at sikre, at 

alle arbejder i samme retning, når vi fra årsskiftet skal til at arbejde efter en modifi-

ceret Bestiller-, Udfører og Modtagermodel.  

Området for socialt udsatte omfatter de tilbud efter Serviceloven, som udspringer 

fra TemaTeam. Det vil sige Nødherberget, værestedet og støtte- og kontaktper-

sonordningen. På sigt omfatter området også § 85 ydelser – dvs. socialpædagogisk 

hjælp og støtte - i det omfang disse ydelser placeres i TemaTeams regi.    

Værdigrundlaget er blevet til gennem en proces med relevante aktører på området.  

Der har været afholdt værdigruppemøder med:  

        Medarbejdere og ledere på TemaTeam samt repræsentanter fra Rådgi v-

ning og Myndighed i Socialafdelingen.  

        Socialudvalget  

        Handicaprådet  

Herudover har konsulenterne i BUM-projektet lavet interviews med 7 brugere af 

ydelser med udspring i TemaTeam.  

På baggrund af disse input har arbejdsgruppe C udarbejdet et udkast til et værdi-

grundlag for området for socialt udsatte. Udkastet er behandlet i Styregruppen for 

BUM-projektet, og har været til høring på TemaTeam, i Socialafdelingen, i Koordi-

neringsgruppen samt i Handicaprådet og i Socialafdelingens MED-udvalg. Handi-

caprådets samt MED-udvalgets høringssvar vedlægges som bilag.  

  

Socialplanlægger Ann Liljenberg deltager under punktet.  

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller værdigrundlaget til godkendelse 

 

Beslutning Socialudvalget den 10. juni 2009 

Godkendt som indstillet, idet der foretages en evaluering ultimo 2010.  

  

Afbud: Irene Hjortshøj. 

 

Bilag 

Værdigrundlag, området for socialt udsatte, juni 2009 (dok.nr.55771/09) 

Handicaprådets høringssvar, værdigrundlag, området for socialt udsatte, maj 2009 (dok.nr.55812/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15247 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: SOU 
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Høringssvar fra Med-Socialafdelingen, Arbejdsgruppe C.doc (dok.nr.54607/09) 
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5. Fælles værdigrundlag for socialpsykiatrien i Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

På området omkring socialpsykiatri i Frederikshavn Kommune har arbejdsgruppe 

C, BUM projektet, igangsat en proces med det formål at formulere et fælles værdi-

grundlag for mødet mellem borgere og medarbejdere.  Det fælles værdigrundlag 

udarbejdes for at sikre, at alle arbejder i samme retning, når vi fra årsskiftet skal til 

at arbejde efter en modificeret Bestiller-, Udfører og Modtagermodel.  

Det socialpsykiatriske område omfatter de socialpsykiatriske støttecentre i Sæby, 

Skagen og Frederikshavn samt det socialpsykiatriske bosted Mariested i Sæby. 

Det omfatter desuden de ydelser, som har udspring i støttecentrene - støtte- og 

kontaktpersonordningen samt § 85 ydelser – dvs. socialpædagogisk hjælp og støt-

te.    

Værdigrundlaget er blevet til gennem en proces med de relevante aktører på om-

rådet.  

Der har været afholdt værdigruppemøder med:  

         Medarbejdere og ledere fra alle socialpsykiatriske tilbud i kommunen  

         Brugere- og pårørende fra alle socialpsykiatriske tilbud i kommunen  

         Socialudvalget  

         Handicaprådet  

På baggrund af disse input har arbejdsgruppe C i samarbejde med repræsentanter 

for brugere- og pårørende udarbejdet et udkast til et værdigrundlag for det social-

psykiatriske område. Udkastet er behandlet i Styregruppen for BUM-projektet, og 

har været til høring på de socialpsykiatriske tilbud, hos udvalgte brugere, i Koordi-

neringsgruppen samt i MED-Handicap og Sundhed samt Handicaprå-

det. Høringssvaret fra MED-Handicap uddeles på mødet.  

  

Socialplanlægger Ann Liljenberg deltager under punktet.  

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller værdigrundlaget for socialpsykiatrien til godkendelse 

 

 

Beslutning Socialudvalget den 10. juni 2009 

Godkendt som indstillet, idet der foretages en evaluering ultimo 2010.  

  

Afbud: Irene Hjortshøj  

 

Bilag 

Værdigrundlag for socialpsykiatrien, juni 2009 (dok.nr.40724/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15247 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: SOU 
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Handicaprådets høringssvar, værdigrundlag socialpsykiatri, maj 2009 (dok.nr.55804/09) 
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6. Kommunalt tilskud til beboere i plejeboliger, der ønsker at 

benytte en privat leverandør 

 

Sagsfremstilling 

Baggrund  

Den 25. februar 2009 godkendte Frederikshavn Byråd Socialudvalgets indstilling 

om, at madordning 2 skal gøres mere fleksibel med indførelsen af bl.a. forskellige 

valgmenuer samt muligheden for at fravælge enkeltmåltider eller hele døgnkos t-

pakken fra den kommnale leverandør. Byrådet besluttede på samme møde, at der 

skal gives tilskud til beboere i plejeboliger, der ønsker private madordninger. Bebo-

ere i Leve-bo milljøer samt demensboliger skal dog ud fra en faglig betragtning ikke 

have muligheden for at få tilskud til private madordninger. Derudover blev det ikke 

nærmere præciseret, hvilke plejeboliger, der skal have mulighed for at opnå tilskud, 

og hvilke forhold, der skal gøre sig gældende, hvis en beboer i en plejebolig ønsker 

at få leveret maden fra en privat leverandør. Dette præciseres med indeværende 

forslag.   

  

Afgrænsning  

Byrådets beslutning indebærer, at ingen plejeboliger med madordning 1 kan opnå 

tilskud, idet disse boliger er oprettet som Leve-bo miljøer eller demensboliger. Det 

drejer sig om følgende Leve-bomiljøer: Strandgården, Caspershus, Søparken, 

Abildparken og Bangsbo og følgende demensboliger: Rosengården.  

  

Konsekvenser for beboere i demensboliger under madordning 2  

Beslutningen medfører ligeledes, at beboerne fra Drachmannsvænget 1-59 fra 

madordning 2 ikke kan modtage tilskud til private madordninger, idet disse boliger 

er oprettet som demensboliger. Drachmannsvænget indgår dog i Byrådets beslut-

ning fra 25/2 2009 om at gøre madordning 2 mere fleksibel med indførelse af mu-

ligheden for fravalg af enkelt-måltider eller hele den kommunale madordning. Som 

konsekvens heraf anbefaler Forvaltningen, at beboerne i plejeboligerne på Drach-

mansvænget 1-59 ikke bør have muligheden for at fravælge enkeltmåltider eller 

fravælge hele døgnkostpakken. Derved vil de to beslutninger komme til at harmoni-

sere, og man vil få taget de nødvendige faglige hensyn til de demente borgere. 

Demente borgere kan have svært ved at håndtere, at der leveres mad fra forskell i-

ge leverandører, og de kan have s vært ved at huske, hvad de selv har bestilt. Dette 

kan resultere i kaotiske måltider og et stort behov for, at plejepersonalet hjælper 

beboerne med at administrere hvilke retter, der er deres. Da det er vigtigt for de 

demente borgere, at der opretholdes ro og genkendelighed omkring måltiderne 

anbefales det altså, at beboerne på Drachmannsvænget 1 -59 ikke får mulighed for 

at foretage fravalg af måltider (Dermed udelukkes de dog ikke fra muligheden for at 

framelde måltider med refusion pga. fx indlæggelse ell er besøg).  

  

Opsamling vedr. muligheden for tilskud og fravalg for beboere i demensbol i-

ger  

         Drachmannsvænget 1-59 bør ikke have mulighed for at foretage fravalg af 

 
 Åben sag 
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måltider og bør heller ikke have mulighed for at få tilskud til private madord-

ninger, idet disse plejeboliger er demensboliger og demente borgere har 

brug for ro og genkendelighed omkring måltiderne.  

  

Muligheder for tilskud til private madordninger for beboere med madordning 

2 eller madordning 3 

På baggrund af Byrådets beslutning om at indføre tilskud til private madordninger 

skal der træffes afgørelse om, hvilke forhold, der skal være gældende, for at bebo-

ere i plejeboliger kan opnå tilskud til private madordninger. Som Byrådets beslut-

ning fra 25/2 2009 er formuleret, vil der være mulighed for at indføre tilskud til brug 

af private leverandører i plejeboliger med madordning 2 eller madordning 3 (undta-

get demensboligerne på Drachmannsvænget 1-59 hørende under madordning 2). 

Da madordning 2 og madordning 3 er meget forskellige, adskilles nedenstående 

beskrivelser af mulighed for tilskud til private madordninger i to særskilte afsnit om-

handlende hver sin madordning.  

  

Madordning 2 

I det følgende er oplistet de plejeboliger, der hører under madordning 2 (eksklusiv 

Dracmannsvænget 1-59, som holdes uden for muligheden for at få tilskud):  

Lindevej 2-42 

Stationsvej 9, Ålbæk (plejebolig, inde) 

Ankermedet Ældrecenter 

Sæby Ældrecenter 

Dybvad Ældrecenter 

Præstbro Ældrecenter 

Østervrå ældrecenter 

  

Madordning 2 består af en døgnkostpakke. Det vil sige, at beboeren får morgen-

mad, middagsmad (hovedmåltid) og aftensmad produceret af kommunens central-

køkken, men serveret og anrettet i plejeboligcentret. Derudover serveres der mel-

lemmåltider for beboerne. Fra 1/7 2009 har beboerne bl.a. fået mulighed for at fra-

vælge enkelt-måltider eller hele døgnkostpakken (ønskes en mere udførlig beskri-

velse af madordning 2 som den bliver fra 1/7 2009 henvises til notat udleveret i for-

bindelse med behandlingen af sagen i Byrådet d. 25/2 2009).  

  

Tilskud til private madordninger under madordning 2 bør kun gives ved fra-

valg af hele døgnkostpakken 

Forvaltningen anbefaler, at tilskuddet til private madordninger for plejeboliger med 

madordning 2 kun skal kunne opnås, hvis beboeren fravælger hele døgnkostpak-

ken. Årsagen til at beboerne skal fravælge hele døgnkostpakken for at opnå ti l-

skud, er, at der vil være for meget administratition forbundet med at give tilskud ved 

fravalg af enkeltmåltider. Dette skyldes blandt andet, at de differentierede priser på 

enkeltmåltiderne er udregnet efter en døgnpris på 100 kr. – dvs. efter at tilskuddet 

til den kommunale madordning er trukket fra de egentlige produktionsomkostnin-

ger. Skal man indføre mulighed for at få tilskud på baggrund af fravalg af enkeltmål-

tider, er man nødt til også at indføre takster beregnet på baggrund af de faktiske 

produktionsomkostninger. Dette vil samlet set give en meget administrativt tung 

ordning, og anbefales derfor ikke. 
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Tilskuddets størrelse  

Hvis beboere med madordning 2 fravælger hele døgnkostpakken vil de være beret-

tigede til at modtage et månedligt kommunalt tilskud på 980,00 kr baseret på 2007-

tal (jf. rapport fra KL fra 2008). Dette beløb svarer til det tilskud, der gives til bebo e-

re, der benytter sig af den kommunale madordning.  

  

Leverandører  

Hvis beboerne i madordning 2 fravælger den kommunale madordning bestemmer 

de selv, hvilken privat leverandør de vil benytte. Der er ikke noget krav om, at det 

skal være godkendte leverandører. Alternativt kan deres pårørende tilberede m a-

den for dem.  

  

Opsamling vedr. tilskud til private madordninger for beboere under madord-

ning 2 

         Tilskud til madordning 2 bør kun gives ved fravalg af hele døgnkostpakken  

         Tilskuddet er på 980 kr. om måneden (i 2007-tal)  

         Beboerne vælger selv hvilke private leverandører, de vil benytte. Alternativt 

kan deres pårørende købe ind, lave mad mv. til beboeren 

       

I det nedenstående beskrives det, hvordan Forvaltningen anbefaler, at tilskud til 

private madordninger kan lade sig gøre for beboere i plejeboliger med  

madordning 3. 

  

Madordning 3 

Beboere i følgende plejeboliger hører under madordning 3:  

Stationsvej 9, Ålbæk (fritliggende) 

Markvænget, Hulsig 

Lindevej 3-11 

Ingeborgvej, plejeboliger 

Sydbycentret (”Gaden”) 

Sæby Ældrecenter (fritliggende) 

  

Madordning 3 gives kun til borgere, der er berettigede til madservice. For at få 

madordning 3 skal borgeren således have en funktionsnedsættelse, der indebærer, 

at borgeren enten fysisk, psykisk eller socialt er ude af stand til selv at lave mad.  

  

Madordning 3 består af ét dagligt måltid mad, som er middagsmaden (hovedmålt i-

det). Dette produceres af kommunens centralkøkken, og leveres til beboerne én 

gang om ugen.  

  

Anbefaling vedr. tilskud til beboere med madordning 3  

Tilskud til private madordninger til beboere under madordning 3 kan lade sig gøre 

ved at de beboere, der er visiterede til madordning 3 enten kan vælge at få maden 

fra kommunens Centralkøkken eller kan vælge at benytte en godkendt privat leve-

randør. De godkendte leverandører er: Sindal Kro og Dansk Madservice. Dette 

svarer til frit valgs ordningen for de borgere, der bor i eget hjem, og er visiterede til 

§ 83.  
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Tilskudets størrelse og afregning  

De borgere, der vælger en godkendt privat leverandør afregnes direkte fra leveran-

døren. Tilskuddet er således fratrukket det beløb, som beboerne opkræves. Derved 

afregnes tilskuddet direkte mellem forvaltningens administration og den private le-

verandør. Som eksempel kan nævnes, at beboernes egenbetaling for en hovedret 

er 45,00 kr., men at de faktiske omkostninger er på 62,35 kr. (pr. 31/12 2008).  

  

Opsamling vedr. tilskud til private madordninger for beboere under madordning 3: 

         Tilskud kan kun gives, hvis man er berettiget til madordning 3  

         I praksis gives tilskuddet ved at man får frit valg til godkendte madleveran-

dører 

  

Socialplanlægger Gitte Schimmell deltager under punktet.  

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller følgende: 

         Drachmannsvænget 1-59 bør ikke have mulighed for at foretage fravalg af 

måltider eller få tilskud til private madordninger, idet disse plejeboliger er 

demensboliger og demente borgere har brug for ro og genkendelighed om-

kring måltiderne.  

         Tilskud til private madordninger under madordning 2 bør kun gives ved fr a-

valg af hele døgnkostpakken 

         Tilskud til private madordninger under madordning 3 gives kun ved brug af 

godkendte private madleverandører, når borgeren ikke selv er i stand til at 

lave den varme mad.  

 

Beslutning Socialudvalget den 10. juni 2009 

Godkendt som indstillet, dog afventer beslutningen vedr. Drachmannsvænget 1-59 

en yderligere dialog med beboere og pårørende. 

  

Afbud: Irene Hjortshøj  
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7. Ombygning af socialpsykiatrisk boform "Mariested" i Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Socialpsykiatrisk boform ”Mariested” er i planlægningsfasen af en gennemgribende 

om- og tilbygning. Mariested blev i forbindelse med strukturreformen den 1. januar 

2007 overtaget fra amtskommunen og er med sine 36 pladser en del af "rammea f-

talen for socialområdet", og Frederikshavn kommune har hermed en regional for-

syningsforpligtigelse.  

Botilbuddet er etableret efter Servicelovens § 108 – varige tilbud. Yderligere er der 

placeret 10 botilbud på Rosengården – De fire årstider – disse tilbud ligger uden for 

rammeaftalen. Efter ombygningen af Maristed er det hensigten, at de to botilbud l 

samles på Sæbygaardsvej 36 i Sæby. o 

Ombygningens intention:  

Intentionen med ombygningen er, at boligerne opdateres til at være fremtidssikre-

de, moderne lejligheder for sindslidende,  der har behov for et døgntilbud. Desuden 

er det intentionen, at antallet af pladser i det nye byggeri t ilpasses, således at be-

hovet for boliger med døgntilbud til sindslidende efter ombygningen er tilstrækkeligt 

til både at tilgodese længerevarende og korterevarende pleje, behandlings og træ-

ningstilbud til sindslidende.  

  

Det skønnede behov vurderes at være:  

Efter ombygningen skønnes det, at ”Mariested” får behov for 42 boliger til længere-

varende pleje og behandlingstilbud. Herudover er det umiddelbart vurderet, at der 

er behov for yderligere 2 aflastningspladser, til korterevarende tilbud. 36 boliger vil 

være omfattet af Rammeaftalen for Socialområdet, mens de 6+2 pladser ligger 

uden for aftalen. Dermed reduceres antallet af botilbud i eget regi – dvs. uden for 

rammeaftalen – fra 10 til 6 lejligheder. Lejlighederne på Rosengården vil blive over-

taget af ældreområdet. 

  

Ombygningen er tænkt således, at den eksisterende bygning på ”Mariested” gen-

anvendes, men gennemgår grundlæggende og gennemgribende ombygning. Efter 

ombygningen vil den eksisterende bygning omfatte 26 moderne to værelses lejlig-

heder inklusive fælles faciliteter for administration, ledelse og plejepersonale. På 

arealet vest for ”Mariested” bygges et nybyggeri, der skal omfatte 18 toværelses 

lejligheder med tilhørende personalefaciliteter. De to byggerier forbindes med en 

glasarkade, således at det samlede byggeri fremstår som et hele, og plejepersona-

le på en hensigtsmæssig måde kan varetage opgaver på hele institutionen uden at 

skulle udenfor.  

  

Husleje: 

I forhold til huslejen for de enkelte boliger, er der udarbejdet foreløbige beregnin-

ger, som illustrerer huslejeniveauet i forhold til pensionstype og boligstørrelse (se 

bilag 3).  

  

”Mariesteds” bygning vil efter ombygningen være en enhed ejet af ”Frederikshavn 
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Boligforening af 1945” og institutionen drives af Socialpsykiatrien i Frederikshavn 

Kommune. Frederikshavn Kommune vil fremover være ejer af de servicearealer, 

som er nødvendige for institutionens ledelse, administration og plejepersonale i 

forbindelse med deres arbejde. Beboerne på ”Mariested” vil  bebo deres lejligheder 

på almindelige lejevilkår gældende i boligforeninger.  

For at byggeprocessen kan fortsætte, ønskes der i Socialudvalget en drøftelse og 

principgodkendelse af: 

  

 Foreløbige skitsetegninger til ombygningen af ”Mariested” samt   

 At antallet af lejligheder uden for rammeaftalen reduceres fra 10 til 6 og der 

etableres 2 lejligheder til aflastning i alt 44 lejligheder.  

Afdelingsleder for Socialpsykiatrien Ann Stouby deltager i punktet.  

  

Uddelt: 

Bilag 4: Eksempel på boligstøtte i nybyggeri efter ældreboligloven med kommunal 

anvisningsret  

Bilag 5: Eksempel på rådighedsbeløb efter ombygning - Mariested. 

  

  

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget: 

     Principgodkender de foreløbige skitsetegninger til ombygningen af ”Ma-

riested” samt  

     fastlægger det fremtidige antal lejligheder til 44 lejligheder dvs. 36 lejligheder 

inden for rammeaftalen samt 6+2 – hvoraf de to lejligheder er aflastningslejlighe-
der – uden for rammeaftalen  

  

  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 10. juni 2009 

Sagen genoptages.  

  

Afbud: Irene Hjortshøj  

 

Bilag 

Bilag 1 Mariested Eksist bygning - Fremtidige forhold.pdf (dok.nr.55353/09) 

Bilag 2 Mariested Ny bygning.pdf  (dok.nr.55358/09) 

Bilag 3 Eksempler på beregning af boligstøtte efter ombygning af Mariested..docx (dok.nr.55356/09) 

eksempel på støtte i nybyggeri efter ældreboligloven med kommunal anvisningsret (dok.nr.60178/09) 

eksempel på rådighedsbeløb efter ombygning - Mariested (dok.nr.60191/09) 
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8. Godkendelse af kompetencefordelingsplan vedr. tværkom-

munal godkendelses- og tilsynsafdeling 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn kommune indgik i foråret 2008 samarbejdsaftale med Hjørring og 

Brønderslev kommuner om etablering af en fælles godkendelses og tilsynsafdeling, 

i forhold til de kommunale opgaver omkring godkendelse og tilsyn med private op-

holdssteder, samt tilsyn med de døgninstitutioner der som følge af kommunalre-

formen overgik til l kommunerne (se bilag).  

1. juni 2008 blev den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (herefter 

GOT) således etableret og forankret i Hjørring Kommune. Årsrapport 2008 vedlagt 

som bilag.  

Med det formål at beskrive snitfladerne i opgavefordelingen mellem kommunerne 

og GOT, samt at afklare kommunernes interne kompetencedelegation, foreligger 

nu detaljeret opgave og kompetenceplan for området. Socialforvaltningen har i 

samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet forslag til delegation af 

kompetencen mellem udvalgene og forvaltningerne. 

  

 

Indstilling 

Socialforvaltningen indstiller til Socialudvalget at  

 tager årsrapport 1. juni - 31. december 2008 for Den Tværkommunale 

Godkendelses- og Tilsynsafdeling til efterretning  

 godkender forslag til kompetenceaftaler i forbindelse med godkendelse af 

og tilsyn med private botilbud og opholdssteder  

 

Beslutning Socialudvalget den 10. juni 2009 

Godkendt som indstillet. 

  

Afbud: Irene Hjortshøj  

 

Bilag 

Kopi dok. 522794-08 Underskrevet samarbejdsaftale (dok.nr.52840/09) 

Kompetenceplan GOT endeligt forslag juni 09 (dok.nr.52821/09) 

Årsrapport 1 juni - 31 december 2008  (dok.nr.52819/09) 

 
 Åben sag 
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9. Varmestue i Sæby og Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Socialudvalget besluttede på sit møde den 14. januar 2009, at forvaltningen skulle 

udarbejde forslag til tilbud i Skagen, da det blev vurderet, at der ikke var behov for 

tiltag i Sæby. 

Forvaltningen har nu yderligere undersøgt behovet i Skagen, og har fundet frem til, 

at det drejer sig om ganske få personer, der drikker offentligt, og at de ikke generer 

hverken almindelige borgere eller de forretningsdrivende.  

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller   

 at der ikke på nuværende tidspunkt arbejdes videre med etablering af et 

”drikkested” i Skagen. Støttekontaktpersonerne på misbrugsområdet vil l ø-

bende følge udviklingen.  

 

Beslutning Socialudvalget den 10. juni 2009 

Godkendt som indstillet. 

  

Afbud: Irene Hjortshøj  

 

Bilag 

Drikkested i Skagen (dok.nr.55277/09) 

 
 Åben sag 
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10. Botilbudet Norden 

 

Sagsfremstilling 

Tilsynet med Botilbudet Norden er i 2008 forløbet uden nævneværdi-

ge bemærkninger, - eneste problem har været, at der har været ”højskoleel ever” på 

stedet, hvilket nu er afviklet.  

Der er et godt samarbejde mellem tilsynsafdelingen, forvaltningen og botilbuddet. 

Der har været en positiv udvikling på Norden, som har bevirket, at det er vu rderet 

og anbefalet af Den tværkommunale godkendelses og tilsynsafdeling (GOT), at der 

er behov for at lave en tilpasning af tilbuddet.  

Norden ansøger derfor om 

         godkendelse af budget 2009 – herunder pladspriserne 

         nednormering af antal pladser fra 10 til 8. Op til 3 af disse pladser ti ldeles 

unge under 18 år, jfr. nedenstående  

         nednormering af antal udslusningspladser i Nordens lokaler fra 6 pladser 

til 1 plads 

         godkendelse af, at Fonden Norden yder bostøtte til unge, der har behov 

herfor, når de forlader Norden. Der er tale om 2 adskilte afdelinger, med 

hver sin økonomi   

         godkendelse af indskrivning af op til 3 unge under 18 år jfr. servicelovens § 

142, stk. 5. I henhold til bekendtgørelsens § 2, stk. 2 kan der på et botilbud 

optages unge, når det bl.a. er socialfagligt velbegrundet, og tilbudet befin-

der sig på samme adresse. Der bliver således tale om et samlet tilbud med 

én godkendelse og fælles budget og regnskab. Denne godkendelse kan 

dog først ske, når de nødvendige vedtægtsændringer er godkendt af Civi l-

styrelsen 

GOT anbefaler, at Nordens samlede ansøgning imødekommes – med undtagelse 

af vedtægtsændringen, som bør vedtages under forudsætning af godkendelse i 

Civilstyrelsen. På grund af ændringens karakter vurderer GOT, at den skal go d-

kendes i Civilstyrelsen.  

  

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller 

 at socialudvalget godkender den samlede ansøgning - dog med forbehold 
for godkendelse af vedtægtsændringen i Civilstyrelsen.  

 

Beslutning Socialudvalget den 10. juni 2009 

Godkendt som indstillet. 

  

 
 Åben sag 
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Afbud: Irene Hjortshøj  

 

Bilag 

Budget for Botilbudet Norden 2009 (dok.nr.56371/09) 

Takstberegning for Botilbudet Norden 2009 (dok.nr.56373/09) 

Oprindelige vedtægter.pdf  (dok.nr.56381/09) 

Ændrede vedtægter.tif  (dok.nr.56383/09) 

Forudsætninger for godkendelse som privat opholdssted eller botilud.doc (dok.nr.56385/09) 
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11. Ansøgning om tilskud til materialer til udvidelse af Munke-

gården 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for Munkegården ansøger om et tilskud på kr. 200.000 kr. til  materialer 

til udvidelse af Munkegården.  

Pensionistforeningen Munkegården har eksisteret i 6 år. Der er 315 medlemmer fra 

Strandby området, og der er et gennemsnitligt flow gennem huset på 175-200 med-

lemmer pr. uge til de ugentlige aktiviteter. Der ud over er der arrangementer som 

foredrag, syng-sammen aftner, underholdning, fester mm. hvor der kommer rigtig 

mange medlemmer.  

Munkegården har nu fået pladsproblemer. Gymnastik og line -dance holdene 

er blevet så store, at der er medlemmer der standser med at komme fordi der ikke 

er plads nok i salen. Ligeledes har man ved flere arranementer måttet sige nej til 

medlemmer, der har ønsket at deltage, idet der ikke var plads til flere.  

Munkegårdens bestyrelser har derfor vedtaget at lave en udbygning på ca. 40 kvm. 

Den anslåede materialeudgift er på 200.000 kr.. Arbejdet forventes udført ved frivil-

ligt arbejdskraft. 

  

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller, at ansøgningen drøftes i forbindelse med budgetbehandling 

2010. 

 

Beslutning Socialudvalget den 10. juni 2009 

Godkendt som indstillet. 

  

Afbud: Irene Hjortshøj  

 

Bilag 

Ansøgning om tilskud til materialet til udvidelse af Munkegården (dok.nr.54328/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/9882 

 Forvaltning: ssaf 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Socialudvalget 
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12. Ansøgning fra Rådhuscentret om tilskud til afholdelse af 

Jubilæum 

 

Sagsfremstilling 

Rådhuscentret har 20 års jubilæum den 08-12-2009, og der søges om et tilskud på 

25.000 kr. til afholdelse af jubilæet.. 

Brugere og personale vil gerne holde en reception på selve jubilæumsdagen, hvor 

der bl.a. inviteres samarbejdspartnere. Samtidig vil man gerne holde en jubilæums-

fest den 11-12-2009, hvor der vil være brugerbetaling, men denne brugerbetaling 

kan ikke dække hele udgiften. 

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller til drøftelse.  

 

Beslutning Socialudvalget den 10. juni 2009 

Rådhuscentret anmodes om at fremsende et specifikt budget. 

  

Afbud: Irene Hjortshøj  

 

Bilag 

Ansøgning om tilskud på 25.000 kr. til Rådhuscentret 20 års jubilæum (dok.nr.50873/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/9093 

 Forvaltning: ssaf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Socialudvalget 
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13. Ansøgning om tilskud til weekenddrift af Cafeen i aktivitets-

huset, område Bangsbo 

 

Sagsfremstilling 

PR-udvalget for cafeen i aktivitetshuset, område Bangsbo, ansøger om et årligt 

tilskud på 250.000 kr til weekenddrift af cafeen.  

Fra januar 2008 har cafeen været lukket i weekenderne, idet antallet af besøgende 

ikke var stort nok til at få økonomien til at hænge sammen. Et PR-udvalg er nedsat 

til at støtte op om indsatsen, for at kunne genåbne cafeen alle ugens dage, men 

man har indset at det ikke vil være muligt at sælge tilstrækkeligt  til at åbne cafeen 

igen uden et tilskud.  

PR-udvalget peger på cafeens betydning i forhold til det sociale liv på stedet, samt 

muligheden for at de ældre kan spise sammen, også i weekender og på helligdage.  

Det ansøgte beløb skal dække den nødvendige bemanding.  

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller, at ansøgningen drøftes i forbindelse med budgetbehandli n-

gen 2010 

 

Beslutning Socialudvalget den 10. juni 2009 

Godkendt som indstillet. 

  

Afbud: Irene Hjortshøj  

 

Bilag 

Ansøgning om tilskud på 250.000 kr. til week-enddrift i cafeen i aktivitetshuset, Område Bangsbo, Æld-

reområdet (dok.nr.50869/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/9090 

 Forvaltning: ssaf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Socialudvalget 
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14. Forslag om tilføjelse til vedtægt for Bruger- og pårørende-

råd ved pleje- og ældreboliger 

 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet ønsker at fremsætte forslag om, at der i vedtægten for Bruger- og pårø-

renderåd indsættes en tilføjelse under §3: Arbejdsområde og kompetence, som 

følgende:  

 Bruger- og pårørenderådene kan ikke påtage sig opgaver, hvor administra-

tion af beboernes penge indgår. 

I denne forbindelse tænkes der på opgaver som f.eks. indkøb af madvarer til bebo-

erne.  

Baggrunden for forslaget er, at Ældrerådet finder det uhensigtsmæssigt, hvis Bru-

ger- og pårørenderådenen administrerer større pengebeløb for beboerne, hvor der 

kan sås tvivl om, hvorvidt afregningen foregår korrekt. Ældrerådets forslag er et 

ønske om at beskytte både beboere samt medlemmerne af Bruger- og pårørende-

rådenen  

  

  

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller til føjelsen til vedtægter godkendt. 

 

Beslutning Socialudvalget den 10. juni 2009 

Godkendt som indstillet. 

  

Afbud: Irene Hjortshøj  

 

Bilag 

Vedtægt for Bruger- og pårørenderåd med ændringsforslag (dok.nr.33482/09) 

Høringssvar fra bruger- og pårørenderådene (dok.nr.52579/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/2018 

 Forvaltning: ssaf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Socialudvalget 
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15. Forslag til ny takstafregning i plejeboliger 

 

Sagsfremstilling 

En Takstgruppe har i foråret 2009 arbejdet med forslag til en forbedring af den nu-

værende takstafregningsmodel i Ældreafdelingens plejeboliger. Formålet har væ-

ret, at finde frem til en variabel afregningsmetode, hvor midlerne i højere grad føl-

ger opgaverne, og derved bliver så retfærdig som mulig for udførerne (flere opga-

ver = flere midler, færre opgaver = færre midler), men som samtidig giver en pas-

sende budgetsikkerhed. Forslaget er udarbejdet inden for de nuværende økonomi-

ske ramme for området.  

Den nye takstmodel består dels af en fast takst (basistakst), samt en variabel takst 

der udloddes på baggrund af visitation. Basistaksten ligger mellem 237.000 kr. og 

255.000 kr. afhængig af hvilken madordning der er på det pågældende sted. Prisen 

pr. visiteret time er beregnet til 136 kr. Desuden indføres der en tillægstakst på kr. 

25.000 pr. år i de tilfælde, hvor visitationen viser, at der er ekstra opgaver i forhold 

til en dement borger i en plejebolig - udenfor de skærmede afsnit.  

Den nye takstmodel omfatter ikke aflastnings- og genoptræningspladser. Her anbe-

faler Takstgruppen, at man fortsætter med den faste takst, som bliver ens for de to 

typer pladser.  

Den nye takstmodel anbefales af Taksgruppen samt områdelederne, og forslaget 

er præsenteret for Ældreafdelingens OmrådeMED, AfdelingsMED, gruppeledere 

samt Ældrerådet, hvorfra der er udarbejdet høringss var.  

Forslag til ikrafttrædelse er 01-07-2009.  

  

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller til godkendelse.  

 

Beslutning Socialudvalget den 10. juni 2009 

Godkendt som indstillet. 

  

Afbud: Irene Hjortshøj  

 

Bilag 

Høringssvar fra MED-udvalg samt Ældreråd (dok.nr.51432/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/9306 

 Forvaltning: ssaf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Socialudvalget 
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16. Godkendelsesprocedure vedr. leverandører af personlig og 

praktisk hjælp 

 

Sagsfremstilling 

Folketinget har med virkning pr. 1. juli 2009 vedtaget Lovændring nr. 314 af 28. april 2009 

om markedsføring af leverandører af personlig og praktisk hjælp: 

§ 92, stk. 2 En person, der er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83, jf. § 88, stk. 1, skal vælge, hvilken 

af de leverandører, kommu-nalbestyrelsen har indgået kontrakt med, der skal udføre hjælpen. I forbin-

delse med afgørelsen om hjælp efter § 83 skal den kommunale myndighed oplyse om alle godkendte 

leverandører, og eventuelt materiale fra godkendte leverandører skal udleveres til de personer, der er 

tilkendt hjælp efter § 83. I forbindelse med ændringer i leverandørkredsen skal alle modtagere af hjælp 

efter § 83, der er omfattet af de ændrede valgmuligheder, orienteres om dette. 

Stk. 3. Hvis formidlingen af materialet medfører væsentlige ekstra omkostninger for kommunen, kan 

leverandøren opkræves betaling for meromkostningerne i forbindelse med formidlingen. 

Bestiller- og Myndighedskontoret har informeret leverandørkredsen om de nye regler, og 

anmodet om konkret oplysning fra hver enkelt om arbejder p.t. på implementering af de af-

ledte nye arbejdsopgaver, og   

 Stk. 4. Velfærdsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvornår kommunalbestyrelsen kan op-

kræve betaling fra leverandøren." 

  

Lovændringen er et led i regeringens kvalitetsreform på ældreområdet og skal sikre modta-

gere af hjælp efter Servicelovens § 83 det bedst mulige grundlag for frit valg af leverandør. 

Til brug for den praktiske implementering af § 92, stk. 2, har Bestiller- og Myndig-

hedskontoret den 28. maj 2009 informeret kommunens leverandører om lovæn-

dringen, og samtidig anmodet om konkrete tilbagemeldinger på, hvordan og med 

hvilket materiale, hver leverandør måtte ønske at markedsføre sine ydelser fra 1. 

juli 2009.  Bestiller- og Myndighedskontoret vil derefter inden 1. juli 2009 t ilrette-

lægge det videre forløb i forhold til såvel visitatorgruppe og administration som le-

verandører.  

Imidlertid imødeser Bestiller- og Myndighedskontoret, at den nye informationsfor-

pligtelse i henhold til § 92 stk. 2, sidste punktum, vil medføre et betydeligt admini-

strativt arbejde.  

”Ændringer i leverandørkredsen” kan, udover til - og afgang af leverandører, bestå i 

ændringer i en allerede godkendt leverandørs ydelseskatalog, ændret område m.v., 

hvilket i hvert tilfælde vil skulle formidles videre til de brugere, der vil være omfattet 

af de ændrede valgmuligheder.    

I kommuner, der benytter ”godkendelsesmodellen” på en eller flere ydelseskatego-

rier, vil der typisk være tale om ændringer i informationsmaterialet til brugerne op til 

4 gange årligt i forbindelse med den kvartalsvise godkendelse af leverandører. 

Godkendelsesmodellen indebærer,  

Frederikshavn Kommune anvender ”godkendelsesmodellen”, som indebærer, at 

alle kvalificerede ansøgere, der opfylder de af Byrådet fastsatte kvalitets - og pris-

krav, har ret til at blive godkendt som leverandører. Godkendelsesmodellen inde-

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/2369 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: suko 

 Besl. komp: SOU/ØU/BR 
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bærer desuden en forpligtelse for Byrådet til mindst én gang i kvartalet at  tage sti l-

ling til ansøgninger fra leverandører om at blive godkendt. Frederikshavn Kommu-

ne har hidtil, udfra et ønske om så fleksibel en fritvalgsordning som muligt, valgt  at 

foretage disse godkendelser løbende til udgangen af kalenderåret. Denne procedu-

re har udfra det hidtidige lovgrundlag fungeret fint, men vil  i henhold til § 92 stk. 2, 

sidste punktum, fra 1. juli 2009 medføre en tilsvarende løbende information til bru-

gerne.  

Aktuelt er ca. 2.700 borgere i Frederikshavn Kommune omfattet af frit valgsordnin-

gen, mens der p.t. er 9 leverandører af personlig og praktisk hjælp, incl. madservi-

ce.  

Det er på den baggrund Bestiller- og Myndighedskontorets opfattelse, at en æn-

dring af den nuværende godkendelsesprocedure til kvartalsvis godkendelse i et vist 

omfang vil imødegå de nye administrative opgaver, ligesom det må antages, at   

brugerne vil opleve en mere overskuelig informationsstrøm om relevante ændringer 

i frit valgsordningen.  

  

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller overfor Socialudvalget, at den eksisterende godkendelsesprocedure 

vedrørende leverandører af personlig og praktisk hjælp ændres til kvartalsvis godkendelse 

med virkning fra 3. kvartal 2009.  

 

Beslutning Socialudvalget den 10. juni 2009 

Godkendt som indstillet. 

  

Afbud: Irene Hjortshøj  

 

 



 
 

 

Socialudvalget - Referat - 10. juni 2009 Side 31 af 40 

 

 

17. Servicebevisordning i henhold til Servicelovens § 94 b 

 

Sagsfremstilling 

Folketinget har med virkning pr. 1. juli 2009 vedtaget følgende ændring af Serviceloven:  

§ 94 b. Kommunalbestyrelsen kan etablere en ordning, der giver borgere, der er visiteret til hjælp eller 

støtte efter § 83, mulighed for at vælge et servicebevis, der giver adgang til, at den pågældende borger 

selv ansætter en person eller indgår aftale med en virksomhed om at udføre opgaverne, jf . stk. 2. Kom-

munalbestyrelsen kan træffe beslutning om, hvilke ydelseskategorier der skal omfattes af ordningen. 

 

   Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om at tilbyde borgere, der er visiteret til hjælp efter § 

83, mulighed for at vælge et servicebevis. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde træffe afgø-

relse om, at en borger ikke kan modtage hjælpen efter stk. 1. 

   Stk. 3. En borger, der har valgt et servicebevis, og som vælger at lade en privatperson udføre hjæl-

pen, er arbejdsgiver for denne. Den pågældende borger kan dog overdrage retten til at ansætte en per-

son til at udføre opgaverne i henhold til servicebeviset til en nærtstående, en organisation eller en privat 

virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for den privatperson, der udfører hjælpen. 

   Stk. 4. Kommunalbestyrelsen har pligt til at vejlede borgere, der har valgt et servicebevis, om mulige 

retlige konsekvenser forbundet med servicebevisordningen. 

   Stk. 5. Velfærdsministeren fastsætter regler for beregning af servicebevisets værdi.  

  

De nye regler om servicebeviser er endnu et led i regeringens kvalitetsreform på ældreom-

rådet og har til formål at give kommunerne en mulighed for at tilbyde deres borgere en mere 

udstrakt grad af valgfrihed og indflydelse på frit valgsområdet. Der er ikke tale om en ko m-

munal forpligtelse til at etablere en servicebevisordning.  

Med et servicebevis får modtagere af personlig og praktisk hjælp indflydelse på tilrettelæg-

gelsen og udførelsen af den visiterede hjælp. Servicebeviset vil have karakter af en ”købsret” 

til den visiterede hjælp, omsat til et givet beløb. Der er dog ikke tale om kontante midler me l-

lem bruger og udfører, men kun mellem udfører og kommune.  

De nye regler om servicebeviser er umiddelbart sammenlignelige med Servicelovens § 95 

om kontant tilskud til ansættelse af hjælp og § 96 om tilskud til borgerstyret personlig ass i-

stance (BPA), og vil reelt, som det er lovgivningens intension, kunne give den enkelte bruger 

en høj grad af selvbestemmelse og indflydelse under de rette omstændigheder.  

Administrationen af § 95 og § 96 volder imidlertid generelt kommuner og bruge-

re/arbejdsgivere problemer på grund af en række uklarheder omkring eksempelvis løn- og 

ansættelsesforhold, arbejdsgiver-/arbejdslederforpligtelser, forsikringsspørgsmål, arbejdsmil-

jø, afgrænsning af kommunens rolle m.v.  

Indenrigs- og Socialministeriet har endnu ikke har udsendt sin Vejledning til a fklaring af disse 

væsentlige tvivlsspørgsmål omkring ordningens praktiske udmøntning.  

Det må forventes udfra udformningen af § 94 b, at tilsvarende problemer vil gøre 

sig gældende ved iværksættelse af en servicebevisordning, hvortil kommer, at  de i 

stk. 5 omtalte regler for beregning af servicebevisets værdi endnu ikke foreligger.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/10558 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: jetk 

 Besl. komp: SOU/ØU/BR 
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Det er derfor Bestiller- og Myndighedskontorets umiddelbare opfattelse, at der ik -

ke er det nødvendige grundlag for på forsvarlig vis at iværksætte en servicebevis-

ordning, før der er en afklaring af de skitserede problemfelter.  

  

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller overfor Socialudvalget,. at stillingtagen til eventuel etablering af en 

servicebevisordning i henhold til Servicelovens § 94 b, afventer en afklaring af tvivlsspørgs-

målene omkring ordningens praktiske udmøntning, herunder regler for beregning af service-

bevisets værdi.  

 

Beslutning Socialudvalget den 10. juni 2009 

Godkendt som indstillet. 

  

Afbud: Irene Hjortshøj  
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18. Projekt "idræt for sindslidende" i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedsudvalget bevilgende den 6. november 2007 kr. 550.000 til igangsætning 

af projekt ”Idræt for sindslidende” med projektstart den 1. januar 2008. Projektet 

blev først igangsat den 1. marts 2008 med ansættelse af projektleder. Det var aftalt, 

at der skulle foreligge en statusrapport i oktober 2008 – denne statusrapport forelig-

ger pga. forskydningen af projektet nu. Statusrapporten vil ligeledes blive behandlet 

på Socialudvalgets møde den 14. januar 

  

  

 

Indstilling 

Statusrapporten forelægges til udvalgets drøftelse med henblik på eventuelle juste-

ringer i projektdesignet.  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 6. januar 2009 

Projektets status taget til efterretning og projektet videreføres i yderligere et år. 

D.v.s. til udgangen af februar 2010. 

Senest  juni 2009 fremlægges forslag til permanent forankring af tilbuddet i organi-

sationen.  

 

Beslutning Socialudvalget den 14. januar 2009  

Taget til orientering.  

  

Fraværende: Per Nilsson 

 

Supplerende sagsfremstilling - Sundhedsudvalget den 2. juni 2009  

Sundhedsudvalget besluttede på sit møde d. 6. januar 2009, at Projekt ”Idræt for 

sindslidende” videreføres frem til udgangen af februar 2010, og at der senest i  juni 

2009 skal fremlægges forslag til forankring af tilbuddet i organisationen. Derfor 

fremlægges der her status, perspektiv og indstilling til forankring:  

  

Det er Frederikshavn Kommunes vision, at alle borgere over 18 år, der med diag-

noser svarende til sundhedsaftalerne, skal tilbydes indsatser at såvel forebyggende 

og sundhedsfremmende karakter, som indeholder alle elementerne i rehabilitering: 

Sygdomsforståelse, sundhedsfremmesamtale, fysisk træning, kostvejledning, ryg e-

stop og hele den psykosociale støtte.Rehabiliteringsforløbet skal tilrettelægges indi-

viduelt, og skal tage højde for, hvad borgeren er motiveret for at arbejde med, og 

kan eksempelvis bestå af en indledende samtale, et rehabiliteringsprogram ind e-

holdende undervisning, fysisk træning, diætvejledning, og evt. rygestop, en afslut-

tende samtale og opfølgning efter 1, 3, 6 og 12 måneder. Der skal være fokus på, at 

den enkelte borger opnår handlekompetencer til at leve livet med kronisk sygdom. 

Psykiske lidelser er en af de kroniske lidelser, der skal laves frivillige sundhedsafta-

ler på. Tidsplanen er, at arbejdsgrupperne starter op i 2. Kvartal 2009 – og skal væ-

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6910 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 



 
 

 

Socialudvalget - Referat - 10. juni 2009 Side 34 af 40 

 

re klar til udførsel i 2010.  

  

Frederikshavn Kommune har med sit projekt ”Idræt for sindslidende” været på for-

kant med udviklingen, og har allerede skabt rammer og muligheder for en forbedret 

livskvalitet for brugerne i Socialpsykiatrien i Frederikshavn Kommune i form af pr o-

jekt ”Idræt for sindslidende”. Der er ønske om, at tilbuddet kan etableres permanent. 

Sindslidende har både fysisk og psykisk behov for motion og aktivitet, da det frem-

mer deres sundhed og velvære. Da sindslidende ofte vil fravælge de almindelige 

idrætsforeninger, er det af stor vigtighed, at der vedvarende eksisterer et særligt 

tilbud om idræt og aktiviteter til sindslidende.  

  

Idrætsforeningen med bestyrelse er nu etableret, men at være sindslidende betyder 

bl.a. at almindelige hverdagsting kan blive uoverskuelige og kaotiske. Erfaringen 

har imidlertid vist at brugere, som er aktive, både skal have ansvar, men også kon-

kret hjælp til at forvalte dette ansvar og dermed få succes. En idrætskoordinator er 

derfor vigtig, og har til opgave er at støtte og være netværk for idrætsforeningen 

samt at engagere og motivere brugerne. Erfaringen fra andre sammenlignelige 

kommuner har vist, at denne opgave er væsentlig for at idrætsforeningen kan eks i-

stere og være aktiv, j f. Dansk Arbejder Idrætsforbund (Bilag 1).  

  

Aktuelt arrangerer Idrætskoordinatoren også aktiviteter på de enkelte støttecentre, 

 døgntilbuddet ”Mariested” og på tværs af de enkelte enheder. Det er en kendt og 

kompleks problematik, at sindslidende, som følge af deres sygdom og behandling, 

er særligt disponeret for usund levevis, overvægt, inaktivitet, medicinske bivirknin-

ger, der belaster kroppen, og dermed kan forårsage tidlig død. Der er derfor behov 

for et tæt samarbejde med Kommunens 3 Sundhedscentre om tilbud om sundheds-

fremmende  tiltag for borgere med psykiske lidelser på linje med tilbuddene til andre 

borgere med kroniske lidelser.  

  

Socialpsykiatrien er bekendt med, at en ”KRAM -indsats” (Kost, Rygning, Alkoholind-

tagelse og Motion) har en positiv effekt. Både på landsplan og regionalt er der fokus 

på indsats indenfor KRAM specielt i forhold til sindslidende, da de ikke nødvendi g-

vis kan indgå i allerede eksisterende tilbud.  I Socialpsykiatrien i Frederikshavn 

Kommune er der allerede iværksat initiativer i forhold til alkohol og motion. Men det 

er et ønske at sundheds - og forebyggelsesindsatsen også kan udvides i forhold til 

kost og rygning.  

  

  

Det foreslås derfor, at alle KRAM-faktorerne indgår i indsatsen for sindslidende, så 

området for sindslidende er på forkant med Kronikerindsatsen. Idrætskoordinatoren 

funktionen foreslås derfor udvidet til at blive Sundhedskoordinator for sindslidende  

  

Organisatorisk ansættes Sundhedskoordinatoren for sindslidende i en fuldtidsstilling 

under Sundhedsfremme og forebyggelse i Frederikshavn Kommune, men vil arbej-

de i Socialpsykiatrien med et tæt samarbejde med personalet i Sundhedscentrene i 

Skagen, Frederikshavn og Sæby. 

  

Beregning af ressourceforbruget:  
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En fuldtidsmedarbejder, der varetager både idrætskoordinationsaktiviteter og er 

bindeled til  forebyggelses-  og sundhedsfremmeaktiviteterne inkl. administration, 

transport, ferie, sygdom, kursus osv.  

Sundhedsfremme-aktiviteter varetages af personalet i Sundhedscentrene i samar-

bejde med Sundhedskoordinatoren for sindslidende.  

  

Der er ca. 240 potentielle brugere af Socialpsykiatrien. Heraf forventes ca. 30 % at 

tage del i sundhedsfremmetilbuddene i 2010, i alt ca. 80 brugere.  Ifølge SIKS skøn-

nes udgiften til et fuldt pakkeforløb til 10.000 kr. pr. borger. Da idrætsdelen løses at 

sundhedskoordinatoren for idræt, vurderes det at der bør afsættes ca. 5.000 kr. pr. 

bruger til øvrige sundhedsfremmende aktiviteter.  

  

Udgiften for ovenstående vil årligt samlet beløbe sig til ca.: 

Årsløn til medarbejder inkl. pension og feriegodtgørelse:                    392.000 kr.  

Kørsel mellem flere forskellige enheder:                                               36.000 kr.  

Materialer, pjecer m.m.:                                                                         10.000 kr.       

Telefon:                                                                                                    1.000 kr. 

Kurser:                                                                                                      8.000 kr. 

Øvrige sundhedsfremmende aktiviteter                                                400.000 kr.        

I alt                                                                                                        847.000 kr.  

Beløbet kan ikke dækkes af det eksisterende budget.  

  

  

Indstilling - Sundhedsudvalget den 2. juni 2009 

Forvaltningen indstiller  

 At indholdssiden i implementeringsforslaget drøftes      

  At sagen behandles i forbindelse med planlægningen af budget 
2010.  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 2. juni 2009  

Sagen er drøftet og drøftes igen i forbindelse med budgettet for 2010.  

  

Fraværende: Steen Jørgensen, Knud Hjørnholm og Irene Hjortshøj.  

 

Indstilling - Socialudvalget den 10. juni 2009 

Forvaltningen indstiller at ovenstående tages til efterretning.  

 

Beslutning Socialudvalget den 10. juni 2009 

Taget til efterretning. 

  

Afbud: Irene Hjortshøj  

 

Bilag 

Idræt for sindslidende IFS (dok.nr.581201/08) 

Status på projekt (dok.nr.581198/08) 

Tilbagemeldinger (dok.nr.581199/08) 
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Projektbeskrivelse til psykiatri.pdf - idrætsprojekgt (dok.nr.582042/08) 
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19. Klage over for sent fremmøde af hjemmeplejen 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 09/8378 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Klagerådet 
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20. Direktøren orienterer 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: janl 

 Besl. komp: SOU 
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21. 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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