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1. Socialudvalgets drøftelse af budgetforslag 2010 

 

Sagsfremstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har- indenfor de økonomiske rammer 

som er udmeldt  -udarbejdet et admin istrativt oplæg til budget 2010. Dette oplæg udgør, 

sammen med de øvrige forvaltningers bidrag, Direktionens budgetforslag , som udsendes til 

alle medlemmer af Byrådet.  

I henhold til den vedtagne tidsplan for budgetarbejdet, drøfter de stående udvalg nu det 

administrativ udarbejdede budgetforslag. Socialudvalgets budgetdrøftelser gennemføres d. 

12. august.  

 De samlede nettoudgifter, på Socialudvalgets område, beløber sig t il 790 mio. kr. Budgettet 

beskrives i bilag, bestående af et hæfte indeholdende en tekstmæssig beskrivelse af de 

enkelte indsatsområder (budgetoplæg/-bemærkninger), samt et hæfte indeholdende 

specifikat ioner mv.   
Forvaltningen har formuleret d iverse problemområder som ønskes drøftet på 

Socialudvalgets budgetmøde.  

Materialet v il danne grundlag for forvaltningens præsentation af budgetforslaget. Ved 

gennemgangen vil afdelingsleder og afdelingens økonomi-medarbejder deltage. 
Punktet afsluttes med at Udvalget træffer beslutning om formulering af eventuelle 

ændringsforslag til det samlede budget, samt eventuelle øvrige indstillinger t il 

Økonomiudvalget 

  

Gæster til Socialudvalgets møde: 

John Kristensen 

Børge Hansen 

Zinita Haugaard 

Hans H. Jakobsen 

Susanne Nielsen 

 

  

. 

  

  

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller, at budgetforslaget fremlægges til drøftelse, idet Udvalget anmodes 

om at tage stilling til det administrativt udarbejdede samt de formulerede problemområder  

 

Beslutning Socialudvalget den 12. august 2009  

Drøftet - forvaltningen udarbejder katalog over mulige reduktioner, som fremlægges 

på det ekstraordinære udvalgsmøde den 31.8.2009.  

  

Fraværende: Ingen.  

  

 

Bilag 

SOU - Budget 2010 - specif ikationer - PDF (dok.nr.81774/09) 

SOU - Budget 2010 - bemærkninger - PDF (dok.nr.81773/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14376 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: tofi 

 Besl. komp: SOU 



 
 

 

Socialudvalget - Referat - 12. august 2009 Side 5 af 24 

 

Ældrerådets høringssvar vedr. budgetoplæg 2010 samt budgetrevision - 82619-09_v1_Ældrerådets 

høringssvar vedr. budgetoplæg 2010 samt budgetrevision.doc - 84563-09_v1_Ældrerådets høringssvar 

vedr. budgetoplæg 2010 samt budgetrevision - 82619-09 (dok.nr.84570/09) 

Høringssvar fra medarbejdersiden i MED-SSAF - - Høringssvar fra medarbejdersiden i MED-SSAF -

.doc (dok.nr.84573/09) 

Høringssvar Ældreafdelingens AfdelingsMED(1).PDF (dok.nr.84572/09) 
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2. Socialudvalgets budgetrevision pr. 30.06.2009 

 

Sagsfremstilling 

Socialudvalgets budget for 2009 er pr. 30.06 på netto kr. 746,7 mio. Heraf er der forbrugt kr. 398 mio. 

- svarende til 53 %. Hvis alle udgifter og indtægter registreredes lineært ville der efter 6 mdr. være 

forbrugt 50%. De bogførte udgifter svarer således til et merforbrug på kr. 24,6 mio. i forhold til det 

lineære budget.   

  

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

umiddelbare merforbrug.  

  

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

udarbejdet en redegørelse for de væsentligste afvigelser. Materialet omfatter således ikke en 

fuldstændig beskrivelse af Socialudvalgets ca. 45 omkostningssteder, men kun de omkostningssteder 

hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser.  

  

Der forventes at årets udgifter vil overstige årets budget med ca. kr. 16 mio. – excl. underskud 

overført fra 2008 på 14,4 mio. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at kommunen har modtaget en 

midtvejsregulering af bloktilskuddet på kr. 9,1 mio. – begrundet i udviklingen på det specialiserede 

socialområde. Reguleringen dækker dermed også dele af BUU budgetområde. I det omfang 

Socialudvalget tilføres midler fra denne midtvejsregulering vil dette reducere det forventede 

merforbrug. 

  

Gæster til Socialudvalgets møde.  

John Krisensen 

Børge Hansen  

  

  

  

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller til drøftelse 

 

Beslutning Socialudvalget den 12. august 2009  

Taget til efterretning. Forvaltningen bemyndiges til at iværksætte tiltag, der 

begrænser merforbruget mest muligt. 

  

Fraværende: Ingen.  

 

Bilag 

SOU - Budgetrevision pr. 30/9 2009 - PDF (dok.nr.81849/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14378 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: tofi 

 Besl. komp: SOU 
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3. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb for 

Socialudvalgets budgetområde 2009/2010 

 

Sagsfremstilling 

På investeringsoversigten er der i 2009 et nettobudget på 4.051.000 kr. samt i 2010 

et nettobudget på 2.500.000 kr. anført til servicearealer vedrørende Strandgården. 

Disse beløb ønskes frigivet. Projektet påbegyndes i 2009, og forventes afsluttet 

ultimo 2010. Bevillingen finansieres af det på budgettet afsatte rådighedsbeløb.  

 

Indstilling 

Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at nettobeløbene vedrørende 2009 

på 4.051.000 kr. og nettobeløbene vedrørende 2010 på 2.600.000 kr. til 

servicearealer på Strandgården frigives.  

 

Beslutning Socialudvalget den 12. august 2009 

Anbefales godkendt som indstillet. 

  

Fraværende: Ingen.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14115 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: hajk 

 Besl. komp: SOU/ØU/BR 
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4. Forslag om etablering af en Social Skadestue i 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

På Socialudvalgsmødet den 11. februar 2009 blev det besluttet, at Social-, 

Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skulle udarbejde et forslag til 

oprettelse af en Social Skadestue i Frederikshavn Kommune. På den baggrund har 

Socialafdelingen, Socialpsykiatrien og Handicapafdelingen vurderet mulighederne 

for at etablere en fælles Social Skadestue, som kan være åben og tilgængelig, når 

de kendte og eksisterende tilbud er lukkede.  

På nuværende tidspunkt eksisterer der kun et døgnåbent tilbud til socialt udsatte i 

Frederikshavn Kommune. Socialt udsatte har således mulighed for at henvende sig 

til rådighedsvagten hos Tema Team i tidsrummet mellem kl. 23 og 08. Imidlertid 

skønnes der at være behov for et lignende tilbud til sindslidende og voksne 

udviklingshæmmede i bofællesskaber uden nattevagt og i egen bolig med tildelt 

hjemmevejledning.  

Da antallet af henvendelser i de enkelte afdelinger forventes at blive relativt 

begrænsede, foreslås det, at der etableres en fælles Social Skadestue, hvor både 

sindslidende, voksne udviklingshæmmede og socialt udsatte har mulighed for at 

henvende sig, når de eksisterende tilbud i Socialpsykiatrien og Handicapafdelingen 

er lukkede. 

I vedlagte bilag har Socialafdelingen, Socialpsykiatrien og Handicapafdelingen 

beskrevet, hvordan man kan et ablere en Social Skadestue i Frederikshavn 

Kommune. I det følgende præsenteres forslaget. For en mere udførlig beskrivelse 

af de bagvedliggende overvejelser og konsekvenserne af forslaget, se bilaget.  

Formål med en Social Skadestue i Frederikshavn kommune  

Formålet med oprettelsen af en Social Skadestue er at skabe et tryghedsskabende 

tilbud til sindslidende, voksne udviklingshæmmede og socialt udsatte uden for 

normal åbningstid.  

  

Beskrivelse af tilbuddet 

Den Sociale Skadestue tænkes etableret i Socialafdelingens Tema Teams lokaler. 

Den skal være åben og tilgængelig for personlige og telefoniske henvendelser på 

hverdage mellem kl. 20 og 08, i weekend og helligdage kl. 20 til 14.  

For at en Social Skadestue kan blive et reelt tilbud for de nævnte grupper, skal der 

være mulighed for at køre ud til borgere i de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt. 

Dette vil give mulighed for, at en medarbejder kan aflægge tryghedsskabende 

besøg som opfølgning på telefoniske henvendelser samt tilbyde ledsagelse til 

lægevagten, Psykiatrisk Skadestue eller til overnatning i den Sociale Skadestue. 

Det er vigtigt at bemærke, at muligheden for overnatning ikke er ment som en 

erstatning for et egentlig indlæggelses- eller behandlingsbehov, men udelukkende 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14270 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: cheg 

 Besl. komp: SOU 
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som en tryghedsskabende foranstaltning.  

Muligheden for at ”køre ud” betyder, at det bliver et reelt tilbud til borgere i hele 

Frederikshavn Kommune. Den udekørende funktion vil endvidere opfylde et 

væsentligt behov i de tilfælde, hvor borgere får akut brug for hjælp, kontakt eller fo r 

at blive ledsaget til eksempelvis behandlingsforanstaltninger.  

Brugerregistrering  

Der vil ikke foregå en systematisk registrering af brugerne i den Sociale Skadestue, 

da dette vil afholde enkelte brugere for at henvende sig. Det forventes, at de fleste 

henvendelser vil være fra borgere, som allerede er kendt i systemet. Registrering 

og tilbagemelding til respektive enheder vil således udelukkende finde sted i de 

tilfælde, hvor borgeren giver sit samtykke. 

  

Bemanding  

Henvendelserne i den Sociale Skadestue forventes at spænde bredt fra meget 

komplekse problemstillinger, hvor der kan indgå misbrug og vold til henvendelser, 

hvor det primært handler om at give tryghed og kontakt. Det vil derfor være 

nødvendigt, at der er to vågne medarbejdere på vagt samtidig. Disse medarbejdere 

skal være fagligt bredt funderet, således at de kan håndtere alle typer af 

henvendelser indenfor de tre afdelinger. De skal samtidig kunne yde hinanden 

løbende faglig sparring og tage vare på hinandens sikkerhed.  

  

 Overvejelser i forbindelse med etablering af en fælles Social Skadestue  

I både Socialafdelingen, Socialpsykiatrien og Handicapafdelingen er der 

konstateret et nødvendigt, men begrænset behov for henvendelsesmuligheder 

udenfor åbningstiderne i de eksisterende tilbud. Det er de respektive afdelingers 

vurdering, at der i flere til fælde er sammenfald i forhold til målgruppernes behov. 

Det vil derfor være både økonomisk og fagligt hensigtsmæssigt at etablere et 

fælles tilbud. Ved at etablere en fælles Social Skadestue skaber man mulighed for 

at anvende ressourcer til etablering og drift, som man allerede har til rådighed. 

Således råder socialafdelingen i forvejen over bil, overnatningspladser og 

telefonadgang uden om kommunens centrale omstilling.  

  

Der er dog visse opmærksomhedspunkter knyttet til oprettelsen af en fælles Social 

Skadestue. Et forhold man skal være opmærksom på er således, at 

udviklingshæmmede og sindslidende gennem den Sociale Skadestue risikerer at 

blive introduceret til et misbrug, de ikke havde tidligere. Et andet punkt er den 

omstændighed, at det forventede antal henvendelser er vanskeligt at forudsige, da 

den foreslåede model ikke er umiddelbart sammenlignelig med nuværende eller 

tidligere tilbud i de tre afdelinger. Etableringsudgiften bør derfor ses i forhold til, at 

der kan komme relativt få henvendelser. 

  

  

Afdelingsleder af Socialpsykiatrien Ann Stouby og Afdelingsleder i Socialafdelingen 

Alice Eriksen, deltager under behandling af punktet.  
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Indstilling 

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget drøfter forslaget om etablering af en 

fælles Social Skadestue 

  

 

Beslutning Socialudvalget den 12. august 2009  

Det besluttes, at punktet indgår i budgetlægningen for 2010. 

  

Fraværende: Ingen.  

 

Bilag 

Forslag til etablering af en Social Skadestue i Frederikshavn Kommune (dok.nr.76117/09) 

Bilag 2 til Social Skadestue - Bilag 2 dateret den 5.aug.09.docx (dok.nr.82112/09) 
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5. PDA projekt i Ældreafdelingen 

 

Sagsfremstilling 

Ældreafdelingen i Frederikshavn Kommune har siden september 2008 afprøvet 

anvendelse af PDA’er i hjemmeplejen. Projektet blev finansieret af 

Velfærdsministeriets ”Pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp.” Anvendelsen 

af PDA’erne blev evalueret i foråret 2009 af 2 forskere fra Aalborg Universitet. 

Evalueringsrapporten viser, at der er en række vanskeligheder forbundet med at 

opnå markante effektiviseringsgevinster, der kan berettige investering i PDA’er til 

hele organisationen. Samtidigt viser rapporten, at der fortsat  er en række 

vanskeligheder forbundet med at få teknologien til at fungere optimalt, hvilket 

skaber problemer for den daglige opgaveudførelse. Endelig viser evalueringen, at 

personalet er forholdsvis tilfredse med at bruge PDA’er, hvilket frem for alt skyldes 

at PDA’erne giver personalet mulighed for at kommunikere indbyrdes og derved 

løse opgaver på en mere fleksibel vis.   

  

  

  

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller,  

at der ikke på nuværende tidspunkt indføres PDA’er i hele organisationen, men at 

det afventes, at teknologien bliver mere moden.  

I stedet foreslås det, at der indkøbes mobiltelefoner med henblik på at dække 

personalets kommunikationsbehov.  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 12. august 2009  

Godkendt som indstillet. 

  

Fraværende: Ingen.  

 

Bilag 

PDA - Funktionalitetsoversigt.doc (dok.nr.71536/09) 

Budget PDA vs. mobiltlf .xls (dok.nr.71543/09) 

PDA - Rapport (dok.nr.71423/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/12916 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: SOU 
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6. Længst muligt i eget hjem ? 

 

Sagsfremstilling 

Medlem af socialudvalget Steen Jørgensen stiller spørgsmål om antallet af ældre i 

eget hjem. 

  

  
Jeg vil godt vide, hvor mange borgere har vi som bor i eget hjem og som får besøg 

af hjemmeplejen og hvad det koster, sammenlignet med hvad det ville koste, hvis 

de samme mennesker boede på et plejehjem.  

  

De seneste år har strategien været længst muligt i eget hjem og det er også rigtigt 

godt, så længe de ældre kan klare sig selv eller med lidt hjælp, men når de skal 

have hjælp til alting, er spørgsmålet så om dette er værdigt for ældre at blive i eget 

hjem så længe som muligt.  

  

Mange ældre eller pårørende har modstand mod at sende deres kære på 

plejehjem, fordi de opfatter det som sidste station, men det jeg hører og ser på vore 

plejehjem er, at stemningen er god og at ældre har det hyggeligt med hinanden.  

  

Derfor gælder det om at vi blive bedre til at fortælle de svageste ældre og deres 

pårørende, at det måske var en god idé at tage imod tilbuddet om en 

plejehjemsplads, at kommunen ikke vil tvinge ældre på plejehjem.  

  

Mange af de svageste ældre, der stadig bor i eget hjem, er så dårlige og 

plejekrævende og er naglet til deres seng og er totalt afhængige af hjælp flere 

gange i døgnet, måske kan de hverken se eller tale og når hjemmehjælpen går, er 

de helt alene, de er isolerede fra omverdenen og familien kommer sjældent eller 

aldrig og besøger dem. Det er ikke værdigt.  

  

Ud fra en nøgtern vurdering ville det være meget bedre både for beboerne, men 

også økonomisk, hvis de flyttede til plejehjem, hvor der er gode uddannede 

plejepersonale døgnet rundt, som plejer og holder øje med dem, og hvor de ældre 

kan holde hinanden med selskab i stedet for at sidde afsondret fra omgivelserne i 

hver deres lejlighed. 

En oplagt vej at gå, er derfor at motivere de svageste ældre til at opgive deres egen 

bolig og flytte på plejehjem, så de kan den få pleje og tryghed de fortjener.  

  

  

 

Indstilling 

Forvaltningen vil redegøre for spørgsmålene på mødet.  

 

Beslutning Socialudvalget den 12. august 2009  

Taget til orientering.  

  

Fraværende: Ingen.  

 

Bilag 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13697 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU 
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Sagsfremstilling fra Steen Jørgensen VS: - Længst mulig i eget hjem.doc (dok.nr.76462/09) 
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7. Høring af Regional Sundhedsberedskabsplan 

 

Sagsfremstilling 

Region Nordjylland har i foråret 2009 udarbejdet en sundhedsberedskabsplan, som nu er 

sendt til høring hos en lang række relevante høringsparter, her ib landt Frederikshavn 

Kommune. Sigtet med Sundhedsberedskabsplanen er, at beskrive den nuværende 

organisering og planlægning, samt udstikke mål og visioner for sundhedsberedskabet og 

den præhospitale indsats. 

I henhold til Sundhedslovens § 206 skal regionerne, i hver valgperiode, udarbejde en samlet 

plan for Regionens sundhedsområde – Sundhedsplanen – Sundhedsberedskabsplanen er en 

delplan under Sundhedsplanen. 

Regionerne har, i samspil med Kommunerne, det planlægningsmæssige og operative 

driftsansvar for Sundhedsberedskabet. Helt konkret, har kommuner og regioner fælles 

ansvar i forhold til p lanlægning og drift  af den primære sundhedstjeneste i en 

beredskabssituation. Regionen har den koordinerende ro lle ved dette planlægningsarbejde. 

Den regionale sundhedsberedskabsplan og de kommunale beredskabsplaner skal derfor 

naturligvis koordineres, herunder kort hvilke o mråder der kræver koord ination: 

         Regionen foreslår, at i reg ionens udkastområder, hvor de præhospitale enheder 

(ambulance/lægebil) har lange responstider, skal der iværksættes uddannelse af 

alm. borgere i Førstehjælp, herunder anvendelse af hjertestartere. Alternativt, 

overvejer regionen at samarbejde med Farvandsvæsenets kystredningstjeneste om 

”førstehjælpsudrykning” ved hjertestop og svær åndenød. I Frederikshavn har vi 

tidligere uddannet i førstehjælp i Sund By regi, og vil kunne genoptage dett e i 

Sundhedscentrene. 

  

         I forb indelse med CRBN hændelser (Chemical, Radiolog isk, Biologisk og 

Nucleart) kan det blive nødvendigt at nødudskrive fra sygehusene for at få plads til 

at behandle de tilskadekomne/smittede. I tilfælde af nødudskrivelse, bliver det 

kommunens opgave, i samarbejde med de praktiserende læger, at pleje og behandle 

de nødudskrevne patienter. Reg ionen arbejder på at få en oversigt over 

kommunernes mulighed for at facilitere ekstraordinær plejekapacitet. 

  

         I forb indelse med CRBN hændelser kan det parallelt blive nødvendigt at aktivere 

primærsektoren og den primære sundhedstjeneste (praktiserende læger, 

speciallæger, psykologer, fysioterapeuter, sygeplejersker, sundhedsplejersker mv.). 

Disse fagpersoner er fo rankret regionalt og kommunalt, men skal altså kunne indgå 

i beredskabet i forbindelse med eksempelv is pandemisk influenza.  

         Frederikshavn Kommune finder det af absolut nødvendighed, at Regionen 

fastholder planerne om at udskifte akutbilen i Sagen med en paramedicinbil.  

  

Frederikshavn Kommunes egen sundhedsberedskabsplan er under udarbejdelse, og her vil 
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der blive taget hensyn til behovet for koordination med Region Nordjy lland. 

  

  

 

Indstilling 

At administrationen udfærdiger et høringssvar på baggrund af de bemærkninger, 

som Social og Sundhedsudvalgene måtte give - med forbehold for Byrådets 

godkendelse. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. august 2009  

Høringssvar udarbejdes på baggrund af de faldne bemærkninger.  

  

Fraværende: Ingen.  

 

Beslutning Socialudvalget den 12. august 2009  

Det præciseres i høringssvaret, at akutbilen i Skagen skal konverteres til en 

døgndækket paramedicinbil.  

  

Fraværende: Ingen.  

 

Bilag 

VS: Høring af sundhedsberedskabsplan for Region Nordjylland (dok.nr.78795/09) 
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8. Eventuel etablering af alternativt tilbud i Frederikshavn til 

målgruppen for PMU 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen har analyseret situationen omkring udsatte unge i Frederikshavn 

Kommune, som er indskrevet på PMU (Praktisk Medhjælper Udvikling). 

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Arbejdsmarkeds- og Socialafdelingen 

har haft til opgave, at etablere et overblik over, hvad tilbuddet rummer i relation til 

udgifterne til den erhvervsafklarende del og bo-delen, samt afsøge mulighederne for 

eventuelle alternativer til tilbuddet. Hovedparten af de eksisterende kontrakter 

vedrørende erhvervsafklaring og bo-del er enten udløbet eller udløber snart. For 

enkelte unge er aftalerne forlænget frem til 1. september, hvor der skal foreligge en 

afklaring af deres fremtidige tilbud.  

Arbejdsgruppen har undersøgt det eksisterende tilbud sammenholdt med mulige 

alternativer, og konklusionen er, at Frederikshavn Kommune selv kan 

sammensætte et tilbud bestående af botilbud og erhvervsafklaring, der er lige så 

kvalificeret som det aktuelle tilbud og væsentligt billigere.  

Tilbuddene i PMU regi hænger sammen, således at tilbuddet til den unge typisk er 

en samlet løsning bestående af  botilbud og erhvervsafklaring. Alt afhængig af 

hvilket tilbud, der findes mest hensigtsmæssigt, varierer månedsprisen pr. person 

mellem kr. 35.000,00, - og kr. 42.000,00.  

Til sammenligning, er arbejdsgruppen kommet frem til, at det er muligt for 

Frederikshavn Kommune, at sammensætte et tilbud bestående af bo-støtte og 

erhvervsafklaring for under kr. 14.000,00 pr. person pr. måned. Dette tilbud kan 

deles op således, at bo-støtte og erhvervsafklaring kan tilkøbes uafhængigt af 

hinanden til en månedspris pr. borger på hhv. kr. 8.467,00 for bo -delen, og kr. 

5.105,00 for erhvervsafklaringen. Udover erhvervsafklaring, kan der i 

Arbejdsmarkedsafdelingens Projektafdeling oprettes 8 pladser til beskyttet 

beskæftigelse til de unge, der er tilkendt førtidspension. Månedsprisen pr. borger for 

dette tilbud andrager kr. 4.896,00. 

Desuden forventes det, at den gennemsnitlige længde af 

erhvervsafklaringsforløbene mindskes væsentligt i forhold til det nuværende tilbud, 

hvor der er flere eksempler på unge, som er tilknyttet PMU gennem flere år. Den 

mindskede varighed af tilbuddene skyldes, at Projektafdelingen har gedigen erfaring 

med netop målrettet erhvervsafklaring – oftest med en længde af forløbene, der 

tælles i måneder. 

Arbejdsgruppen indstiller, at Frederikshavn Kommune etablerer alternativt tilbud 

i Frederikshavn til målgruppen for PMU og at der sker en løbende udslusning af de 

unge fra PMU med henblik på tilbud i Frederikshavn. Denne overførsel sker 

således, at den unge ikke oplever en egentlig afbrydelse i tilbuddet. Botilbudet 

etableres i Frederikshavn og flere muligheder kan komme på tale enten i egne 

bygninger (Birketoften), eksisterende kollegier med plads, eller lignende bygninger 

med egnede værelser og fællesrum. De berørte unge og deres forældre vil blive 
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inviteret til et informationsmøde, hvor der vil blive orienteret om baggrund og forslag 

til lokalt tilbud i Frederikshavn.  

  

  

  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

Opsummering af forskellen på PMU’s tilbud og egne tilbud  

Bo-tilbud: 

  

PMU’s bo-tilbud pr. person pr. måned 

gennemsnitlig:                       

kr. 10.700,00    

  

  

Eget bo-tilbud pr. person pr. 

måned:                                                    

kr.   8.467,00 

  

  

Besparelse pr. person pr. 

måned:                                                       

kr.   2.133,00     kr. 2.133,00 

  

Erhvervsafklaring:     

PMU’s erhvervsafklaringstilbud pr. person pr. 

måned:                      

kr. 29.000,00 

  

  

Eget erhvervsafklaringstilbud pr. person pr. 

måned:                          

kr.  5.105,00 

  

  

Besparelse pr. person pr. 

måned:                                                       

kr. 23.895,00     kr. 23.895,00    

  

Besparelse pr. person pr. måned i 

alt:                                                                     

       

  kr. 26.028,00    

  

Dette svarer til en årlig besparelse pr. person 

på:                                                        

  kr. 312.336,00 
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Indstilling 

Direktøren indstiller til udvalgets godkendelse 

    at der igangsættes forhandlinger med PMU med henblik på løbende 

afvikling af de enkelte igangværende forløb, og at der i stedet tilbydes 

bostøtte og erhvervsafklaring i kommunens eget regi  

    at der etableres et antal botilbud i Frederikshavn 

    at der etableres særlige tilrettelagte erhvervsafklaringsforløb for målgruppen 

i Projektafdelingen. 

    at der tilknyttes støtte/kontaktperson til botilbudet på baggrund af den 

enkelte unges behov herfor.   

  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2009 

Konkret beregning udleveret på mødet. 

Godkendt som indstillet idet forslag til konkret udmøntningsplan forelægges 

udvalget forinden effektuering. 

Botilbud i Frederikshavn - rettes til botilbud i Frederikshavn kommune.  

 

Beslutning Socialudvalget den 12. august 2009 

Der omdeles en konkret beregning på hvad tilbudet koster pr. år pr. person.  

Sagen genoptages.  

  

Fraværende: Ingen.  

 

Bilag 

Socialafdelingens redegørelse vedrørende tilbud om bostøtte til unge mellem 18-25 år (dok.nr.79476/09) 

Beskrivelse af PMU fra deres hjemmeside (dok.nr.79480/09) 

Redegørelse vedrørend tilbud til udsatte unge (dok.nr.79530/09) 

Venteliste til bofællesskabspladser/andre tilbud  (dok.nr.80382/09) 
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9. Forslag til Udvidelse af dagtilbud til handicappede 

 

Sagsfremstilling 

Medlem af socialudvalget, Bruno Müller (S) anmoder Socialudvalget om at 

behandle projekt Cafe Luna.  

  

Bruno Müller begrunder anmodningen således: "Anmodningen skal ses med 

baggrund i, at der i Frederikshavn kommune er 50-60 personer, der ikke benytter 

sig af de dagtilbud, som vi kan tilbyde. 

  

Ved oprettelse af projekt "Café Luna" vil vi som kommune være med til at give 

disse mennesker et selvværd med en værdi, der for de fleste ønskes, - at opnå 

følelsen af at være "noget at være god til". 

  

Jeg vil anføre at med servicelovens dagtilbud, mener jeg, at vi i handicapafdelingen 

har den professionalisme hos vore medarbejdere, der kan udføre og gennemføre 

projektet. Hvis vi som kommune vil være fremme, som en af de bedste 

handicapkommuner, har vi her en enestående mulighed med et tilbud til en gruppe 

af vore svare borgere. I dette sammenhæng, er det ligeledes et tilbud vi kan vise 

andre borgere i Frederikshavn kommune og vores omverden, at vi kan få dem til 

at føle, at de har en mening med at "være" mellem os andre. Derfor vil jeg 

fremhæve, at det ikke skal betragtes som et behandlingssted,  men en arbejdsplads 

for mennesker, der får en meningsfuld dagligdag, ved at være et  sted de med 

stolthed kan vise frem - fordi at det er "deres". 

  

Samtidig med etablering af projektet, vil vi i kommunen kunne oprette et sted, der 

udover arbejdstræning - også kunne opnå at styrke disse medborgeres personlige 

og arbejdsmæssige kompetencer med målsætningen - at give dem læring, 

uddannelse og netværksuddannelse. Herved vil de få bevidstheden om at man ikke 

kan undværes, - og samtidig at alle er vigtige, for at man sammen kan drive 

virksomheden og at de alle er vigtige i et samfundsmæssigt perspektiv i 

Frederikshavn kommune."  

 

Beslutning Socialudvalget den 12. august 2009  

Projektet er dørftet med henblik på senere fremlæggelse.  

  

Fraværende: Ingen.  

 

Bilag 

Forslag til udvidelse af dagtilbud til handicappede (dok.nr.52726/09) 
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10. Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - 12 almene 

boliger med tilhørende kommunale servicearelaer - 

senhjerneskadecenter i Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Den almene boligorganisation  Frederikshavn Boligforening anmoder om 

godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - (skema A) vedrørende opførelse af 12 

almene ældreboliger med tilhørende kommunale servicearealer - 

Senhjerneskadecenter.  Der er tale om e1. etape 1 af 2 etaper. Projektet indeholder 

2-rumsboliger på gennemsnitligt 80 m2. Endvidere etableres servicearealer, 

aktivitetslokaler og et træningsrum, som skal ejes af kommunen.  

Bygherren oplyser, at den anskaffelsessummen for boligerne forventes at blive 

18.864.000 kr. og for servicearealerne 5.306.000 kr. inkl. moms. 

Der anmodes om godkendelse af en foreløbig husleje på 881 kr./m2/årligt ekskl. 

forbrugsafgifter.   

Fordelingen af anskaffelsessummen for boligerne er således: 

Grundudgifter:                          3.732.000 kr.  

Håndværkerudgifter:               11.900.000 kr. 

Omkostninger:                          2.958.000 kr.  

Diverse gebyrer                          274.000 kr. 

Gældende maksimumbeløb for ældreboliger udgør 19.650 kr./m2. Prisen i følge 

skema A udgør 18.864 kr./m2. Der er ikke maksimumbeløb for servicearealer.  

Den kommunale udgift ved den ansøgte anskaffelsessum for boligerne bliver  

Grundkapitallån (7% af anskaffelsessummen), på 1.320.480 kr.  

Endvidere skal der stilles garanti for realkreditlånet. Garantien beregnes efter nye 

regler i forhold til tidligere støttesager - hvilket indebærer, at garantiens størrelse 

beregnes på grundlag af markedsværdien af ejendommen, og garantien skal ydes 

for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af markedsværdien. Garantien 

beregnes af realkreditinstituttet, og størrelsen heraf kendes ikke p.t. Garantien 

medregnes ikke til kommunens lån m.v. efter reglerne i lånebekendtgørelsen.  

Vedrørende servicearealerne: 

Kommunen afgør selv, om den vil etablere og eje servicearealerne, eller om 

bygherren skal være en almen boligorganisation. Kommunen kan også vælge at 

lade en almen boligorganisation (eller andre) opføre servicearealerne på sine 

vegne. Servicearealerne skal være udskilt i en særskilt ejerlejlighed, når det er 

kommunen, der ejer disse. 

Hvis kommunen skal være ejer af servicearealerne, er den kommunale udgift 

følgende:  

Anskaffelsessum ekskl. moms udgør:   4.502.000 kr.  

Servicearealtilskud (40.000 kr./bolig):     480.000 kr.  

Kommunal nettoudgift:                         4.022.000 kr.  

Endvidere planlægges opførelse af træningscenter, som skal kunne benyttes af 

både beboere og andre. Dette er udelukkende en kommunal anlægsudgift, som 

finansieres udenfor almenboliglovens rammer.Servicearealerne og træningscentret 

udskilles i særskilt ejerlejlighed.  
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Økonomiske konsekvenser  

Udgifterne til grundkapitalindskud og nettoudgifter til servicearealer, 

aktivitetslokaler og træningsrum kan afholdes indenfor de i budgettet afsatte midler 

på Socialudvalgets område, idet der er afsat 7 mio. kr. til det te. 

 

Planmæssige konsekvenser  

Der er på Plan - og miljøudvalgets dagsorden for  møde den 19. august 2009 sag, 

indeholdende forslag om igangsætning af lokalplanprocedure for at tilvejebringe det 

nødvendige plangrundlag. 

 

Indstilling 

Socialdirektøren indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor økonomiudvalget og 

byrådet, at den foreløbige anskaffelsessum godkendes på følgende vilkår:  

At de i  lov om almene boliger og tilhørende bekendtgørelser angivne regler 

overholdes 

At den ved påbegyndelsen af byggeriet godkendte anskaffelsessum er bindende 

for bygherren, idet bemærkes, at bygherren ikke har krav på at få godkendt 

merudgifter 

At der i forbindelse med anmodning om godkendelse af endelig anskaffelsessum 

indgives et skema U (udbud af håndværkerydelser)  

At bygherren er forpligtet til  - som byggeadministrator - at indrette servicearealer 

m.v., som ejes af kommunen, idet servicearealerne udgør en særskilt matrikuleret 

ejerlejlighed, på nærmere mellem parterne aftalte vilkår.  

At bygherren indestår for, at der vil blive udarbejdet et regnskab vedrørende 

servicearealerne  m.v., som kan danne grundlag for kommunal momsrefusion  

At godkendelse af den endelige anskaffelsessum for servicearealerne sker på 

grundlag af et skema B med tilhørende skema U, og at den godkendte 

anskaffelsessum ikke kan overskrides uden byrådets godkendelse  

At byggeriet påbegyndes senest den 1.5.2010, under forudsætning af at der til den 

tid foreligger det fornødne plangrundlag 

Endvidere indstilles, at den foreløbige husleje på 881 kr./m2/årligt godkendes, og at 

Frederikshavn Boligforening godkendes som bygherre og byggeadministrator.  

    

  

 

Beslutning Socialudvalget den 12. august 2009  

Anbefales godkendt som indstillet. 

  

Fraværende: Ingen.  
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11. Direktøren orienterer 
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12. Eventuelt 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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