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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

1 121895/09 Åben SOU - Budgetrevision pr. 30/9 2009 - PDF 

4 112765/09 Åben Handicapafdelingens værdier 

5 125173/09 Åben Retningslinger for fællesindkøb 

5 125169/09 Åben Aftalebetingelser og Købskontrakt vedr. private beboer-
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6 125833/09 Åben Mere tid til velfaerd Aeldre.pdf 

 



 
 

 

Socialudvalget - Referat - 11. november 2009 Side 4 af 13 

 

 

1. Socialudvalgets budgetrevision pr. 30.09.09 

 

Sagsfremstilling 

Socialudvalgets budget for 2009 er pr. 30.09-09 på netto kr. 752,9 mio. Heraf er der 

forbrugt kr. 598,4 mio. - svarende til ca. 79 %. Hvis alle udgifter og indtægter regi-

streredes lineært ville der efter 9 mdr. være forbrugt 75%. De bogførte udgifter sva-

rer således til et merforbrug på kr. 33,7 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 forelægges på mødet.  

  

 

Indstilling 

Direktørens indstilling: 

Til drøftelse 

 

Beslutning Socialudvalget den 11. november 2009 

Taget til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering.  

  

Afbud: Bruno Müller.  

 

Bilag 

SOU - Budgetrevision pr. 30/9 2009 - PDF (dok.nr.121895/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/19150 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: tofi 

 Besl. komp: SOU/ØU 
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2. Budget 2010 - opfølgning 

 

Sagsfremstilling 

Den 14. oktober vedtog Byrådet budgettet for 2010.  

På denne baggrund gives Udvalget en mulighed for at drøfte de forudsætninger 

som er indarbejdet heri, eksempelvis i forhold til de indarbejdede rammereduktio-

ner, således at forvaltningen straks herefter kan iværksætte de nødvendige initiat i-

ver til sikring af budgettets overholdelse.  

  

Desuden drøftes specielt konsekvensen af de ændringsforslag som blev indarbej-

det ved 2. behandlingen.  

  

 

Indstilling 

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller sagen til drøftelse.  

 

Beslutning Socialudvalget den 11. november 2009 

Udvalget drøftede budget 2010 og besluttede følgende:  

 kørsel i h.t. § 117 - fremtidigt baseres visitationen på et helbredskriterium,  

 servicereduktionen på ældreområdets indegrupper/plejeboliger nedsættes 

med de tilbageførte midler,  

 servicereduktionen på handicapområdets specialtilbud nedsættes med 

900.000 kr. og dagtilbud/hjemmevejledning med 350.000 kr. 

  

Afbud: Bruno Müller.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/19476 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: tofi 

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

udvalgets budgetområde 2009/2010 

 

Sagsfremstilling 

På investeringsoversigten er der i 2009 et nettobudget på kr. 1.013.000 samt i 2010 

et nettobudget på kr. 6.243.000 anført til ”Tilbud til senhjerneskadede”.  

Disse beløb ønskes frigivet.  

  

Byggestart er april 2010 og forventes afsluttet april 2011. Bevillingen finansieres af 

det på budgettet afsatte rådighedsbeløb.  

 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 

og byrådet, at nettobeløbene vedrørende 2009 på kr. 1.013.000 og nettobeløbene 

vedrørende 2010 på kr. 6.243.000 til ”Tilbud til senhjerneSkadede” frigives. 

 

Beslutning Socialudvalget den 11. november 2009 

Anbefales frigivet. 

  

Afbud: Bruno Müller.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/19405 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: bihj 

 Besl. komp: SOU/ØU/BR 
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4. Handicapområdets værdigrundlag 

 

Sagsfremstilling 

Handicapområdets værdigrundlag er udarbejdet på baggrund af Handicapafdelin-

gens fælles pædagogiske referenceramme. Den pædagogiske referenceram-

me udgør det fremtidige pædagogiske grundlag for hele Handicapafdelingen i Fre-

derikshavn Kommune.   

Serviceloven sætter rammerne for referencerammen, som rummer et nyt fælles 

begrebsapparat med inklusionsparadigmet som omdrejningspunkt.  

I regi af BUM-projektet har arbejdsgruppe C iværksat processer til at udarbej-

de fælles værdigrundlag for de involverede områder. Handicapområdets værdier 

fremgår af den pædagogiske referenceramme. I det vedlagte bilag præsenteres 

værdierne med de tilhørende forståelser for, hvordan værdierne skal forstås i prak-

sis.  

  

 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller værdigrundlaget for 

handicapområdet til Socialudvalgets godkendelse.  

 

Beslutning Socialudvalget den 11. november 2009 

Godkendt.  

  

Afbud: Bruno Müller.  

 

Bilag 

Handicapafdelingens værdier (dok.nr.112765/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15247 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: SOU 
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5. Retningslinjer for fællesindkøb for beboerne institutioner 

 

Sagsfremstilling 

Handicapafdelingen har udarbejdet udkast til ”Retningslinjer for beboeres private 

fælleskøb” og ”Aftalebetingelser og købskontrakt”.  

Baggrunden er, at beboere i Handicapafdelingens specialinstitutioner og bofælles-

skaber lejlighedsvis ønsker at anskaffe større brugsgenstande eller inventar i fæ l-

lesskab og til fælles brug.  

Handicapafdelingen har derfor vurderet, at det er nødvendigt at sikre de involver e-

de beboeres forpligtelser og rettigheder, ikke mindst i tilfælde af eventuel uenighed.  

Samtidig er der behov for retningslinjer for, hvordan værdien af en beboers andel 

skal gøres op i tilfælde af, at den pågældende ikke længere bor i det bofællesskab 

eller den specialinstitution, hvortil genstanden blev købt.   

Udkast til ”Retningslinjer for beboeres private fælleskøb” og ”Aftalebetingelser og 

købskontrakt” har været forelagt Handicaprådet på møde den 24. september 2009.  

  

Beslutning Handicaprådet den 24. september 2009 

Anbefales godkendt.  

 

Indstilling - Socialudvalget den 11. november 2009  

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren anbefaler, at Socialudvalget god-

kender udkastet til ”Retningslinjer for beboeres private fælleskøb” og ”Aftalebetin-

gelser og Købskontrakt”. 

  

 

Beslutning Socialudvalget den 11. november 2009 

Godkendt.  

  

Afbud: Bruno Müller.  

 

Bilag 

Retningslinger for fællesindkøb (dok.nr.125173/09) 

Aftalebetingelser og Købskontrakt vedr. private beboer-fællesindkøb i Handicapafdelin-

gen (dok.nr.125169/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/19834  

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: SOU 
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6. Afbureaukratisering 

 

Sagsfremstilling 

Regeringen lancerede den 6. oktober 2009 en omfattende plan for afbureaukratise-

ring i kommuner og regioner, ”Mere tid til velfærd”. Planens 105 initiativer giver me-

re frihed i opgaveløsningen og skærer i kravene til indberetninger og dokumentat i-

on. Samlet set skulle planen give kommuner og regioner mulighed for at give bor-

gerne bedre offentlig service og velfærd for knap 900 millioner kroner. Tilsvarende 

har enkelt kommuner gennemgået egne regler for at finde optimeringsmuligheder.  

  

  

Indstilling 

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til drøftelse.  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 11. november 2009 

Drøftet. 

Forvaltningen lægger op til kommende drøftelser på området.  

  

Afbud: Bruno Müller.  

 

Bilag 

Mere tid til velfaerd Aeldre.pdf  (dok.nr.125833/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/19924 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU 
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7. Klagerådssag 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 09/18028 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Klagerådet 
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8. Direktøren orienterer 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: janl 

 Besl. komp: SOU 
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9. 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 
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