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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 administrativt oplæg til budget 2010. Dette 

oplæg udgør, sammen med de øvrige forvaltningers bidrag, Direktionens 

budget forslag, 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 til 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 specifikationer mv.   

Forvaltningen har formuleret diverse problemområder som ønskes drøftet på 

Socialudvalgets budgetmøde.  

Materialet vil 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 til 

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.  

  

 

Supplerende sagsfremstilling - Socialudvalget den 31. august 2009  

Sagen genoptages.  

John Kristensen og Børge Hansen deltager under punktet.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14376 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: tofi 

 Besl. komp: SOU 
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Indstilling - Socialudvalget den 31. august 2009  

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter de udarbejdede reduktionsforslag.  

 

Beslutning Socialudvalget den 31. august 2009  

Indstilles godkendt, som beskrevet i bilagene. Bilagene er lukkede.  

  

Fraværende: Ingen.  

 

Bilag 

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

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

Ældrerådets høringssvar vedr. budgetoplæg 2010 samt budgetrevision - _ (dok.nr.84570/09) 

Høringssvar fra medarbejdersiden i MED-SSAF - .doc (dok.nr.84573/09) 

Høringssvar Ældreafdelingens AfdelingsMED(1).PDF (dok.nr.84572/09) 

LUKKET bilag 
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2. 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, varie rer 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 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13892 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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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 

  

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.   
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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.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Socialudvalget den 31. august 2009  

At sagen genoptages.  

 

Indstilling - Socialudvalget den 31. august 2009 

Forvaltningen indstiller til videre drøftelse.  

 

Beslutning Socialudvalget den 31. august 2009  

Forvaltningen indleder straks dialog med de unge mennesker og deres pårørende 

om det fremtidige tilbud. 

  

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) 

Beregning over besparelse .pdf  (dok.nr.86224/09) 
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3. Direktøren orienterer 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: janl 

 Besl. komp: SOU 
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4. 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 
   

      

Steen Jørgensen 
   

      

Brian Kjær 
   

 

      

Per Nilsson 
   

      

Bruno Müller 
   

 

      

Frode Thule Jensen 
   

      

Irene Hjortshøj 
   

 

 
 


	Underskrifter:

