
 

 

 

Referat Socialudvalget 

Ordinært møde 

Dato  13. januar 2010 

Tid 16:00 

Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 3 

NB.   

Fraværende Ingen  

Stedfortræder   

Medlemmer Birgit Hansen (A)  

Peter E. Nielsen (C)  

John Christensen (V)  

Helle Madsen (V)  

Christina Lykke Eriksen (F)  

Jørgen Tousgaard (A)  

Carsten Sørensen (O)  
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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

4 141191/09 Åben Henvendelse fra formanden for foreningen "Ligeværd Vend-

syssel" 

4 875/10 Åben bilag - ombygning af Birketoften.pdf 

4 873/10 Åben bilag - birketoften.pdf 

5 1571/10 Åben Tilskud vedr. styrket kvalitet i ældreplejen 2010 - fordeling af 

yderligere 300 mio kr. i 2010 

5 1570/10 Åben Løft af service til ældre 
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1. Konstatering af Socialudvalgets sammensætning pr. 1. ja-

nuar 2010 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet besluttede den 11. december 2009 at Socialudvalget pr. 1. januar 2010 

skal bestå af følgende medlemmer: 

 

- Peter E. Nielsen (C) 

- John Christensen (V) 

- Helle Madsen (V) 

- Christina Lykke Eriksen (F) 

- Birgit Hansen (A) 

- Jørgen Tousgaard (A) 

- Carsten Sørensen (O) 

   

 

Indstilling 

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalgets sammensætning tages 

til efterretning 

 

Beslutning Socialudvalget den 13. januar 2010  

Taget til efterretning. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/191 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU 
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2. Valg af formand og næstformand for Socialudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Udvalget konstituerer sig med valg af formand og næstformand. Valget sker som 

flertalsvalg. 

Valget ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet.  

 

Indstilling 

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at udvalget vælger formand og næstfor-

mand.  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 13. januar 2010  

Peter Nielsen er valgt som formand.  

John Christensen er valgt som næstformand.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/191 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU 
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3. Mødeplan for Socialudvalget 2010 

 

Sagsfremstilling 

Forslag til mødeplan:  

  

13. januar 2010 Kl. 16.00 

3. februar 2010 Kl. 14.00 (temamøde) og efterfølgende ordinært møde kl. 

16.00 

10. marts 2010 Kl. 14.00 (temamøde) og efterfølgende ordinært møde kl. 

16.00 

7. april 2010 Kl. 14.00 (temamøde) og efterfølgende ordinært møde kl. 

16.00 

5. maj 2010 Kl. 16.00 

2. juni 2010 Kl. 16.00 

Juli  ferie 

11. august 2010 Kl. 16.00  

1. september 

2010 

Kl. 16.00 

29. september 

2010 

Kl. 16.00 

3. november 2010 Kl. 16.00 

1. december 2010 Kl. 16.00 

  

  

 

Indstilling 

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at mødeplanen for 2010 godkendes.  

 

Beslutning Socialudvalget den 13. januar 2010  

Godkendes, dog således at temamøderne begynder kl. 14.30 og mødet den 11. 

august bliver et heldagsorden med start kl. 9.00. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/191 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU 
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4. Forslag om anvendelse af Birketoftens lokaler til botilbud til 

unge 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med arbejdet med at finde alternative tilbud til de unge, som kommer 

hjem efter endt ophold på PMU, har Socialafdelingen afholdt samtaler med alle de 

unge og deres pårørende om fremtidsønsker og muligheder. Gennem disse samta-

ler er det blevet klart, at en gruppe på 8 - 10 unge har brug for at bo tæt på andre 

lignende unge. De har alle forskellige ressourcer, som de i fællesskab kan udnytte 

og dermed blive styrket i at blive mere selvhjulpne.  

  

Forvaltningen har undersøgt boligmarkedet i hele Frederikshavn Kommune for at 

give inspiration til disse unges fremtidige boligvalg. Pr. 1. april 2010 flytter admini-

strationen for Sundhed og Handicap til det nyrenoverede rådhus, og bygningen 

Birketoften på Toftegårdsvej 50 bliver ledig. Socialafdelingen samt repræsentanter 

for Handicapafdelingen har derfor den 25. november fremvist bygningen for de på-

gældende unge mennesker og deres pårørende.  

  

De pårørende og de unge har meldt hurtigt tilbage efter fremvisningen. I deres 

svar, angiver de, at de finder ideen om at anvende Birketoften udmærket,  men at 

de kun finder tilbuddet interessant såfremt værelserne ombygges til større boliger. 

De pårørende og de unge ønsker desuden, at det tilbud, de unge får, skal udgøre 

et mere varigt tilbud og ikke kun et midlertidigt tilbud.  

  

Foreningen Ligeværd Vendsyssel, som omfatter pårørende til de unge, afholder et 

møde d. 7. december, hvor de noterer hvert enkelt forældrepars vurdering af Birke-

toften som bosted for sent udviklede unge. 

  

Tilbuddet om at anvende Birketoften som boliger for de unge er ikke et tilbud om et 

egentligt bofællesskab i lovgivningsmæssig forstand. Det vil sige, at der ikke er tale 

om et døgndækket tilbud med personale i nattevagt. De unge lejer sig ind i bygni n-

gen, sådan som de ville have gjort hos et boligselskab. Som boligerne er indrettet i 

dag, er det ikke muligt at søge boligstøtte. De unge vil få tilbud om hjemmevejled-

ning efter Servicelovens § 85. I dagtimerne vil de unge få tilbud om beskæftigelse 

andet steds, bl.a. beskyttet beskæftigelse, særlig ungdomsuddannelse mv.    

  

Det er forvaltningens vurdering, at vi fremadrettet får et voksende behov for denne 

type af boliger. Dermed vil grundlaget for at leje yderligere lokaler i bygningen være 

til stede.  

Ved benyttelse af Birketoften som boligtilbud skal der tages højde for etablerin gs-

omkostninger, driftsudgifter til vedligeholdelse mv. til fællesarealer, samt udgifter til 

administration, hvis forvaltningen skal administrere huslejebetalinger.   

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13892 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: sucr 

 Besl. komp: SOU/BR 
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Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til Socialudval get, at 

Socialudvalget træffer beslutning om, hvorvidt Birketoftens lokaler skal tilbydes som 

udlejningsboliger til de unge, der kommer hjem efter endt ophold på PMU, og som 

profiterer af at bo tæt på hinanden. 

  

Udvalget bedes samtidig beslutte, om forvaltningen skal arbejde videre med at un-

dersøge omkostninger og muligheder for at ombygge de eksisterende værelser til 

større lejligheder.  

 

Beslutning Socialudvalget den 9. december 2009  

Der tilbydes de unge udlejningsboliger på Birketoften og Ungdomskollegiet Hån-

bækvej 34, Frederikshavn - samtidig arbejder forvaltningen videre med at unders ø-

ge omkostninger og muligheder for at ombygge Birketoften til større lejligheder.  

  

Per Nilsson begærer sagen i Byrådet. 

  

Afbud: Irene Hjortshøj og Frode Thule Jensen. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 16. december 2009  

Tilbagesendes til Socialudvalget. 

  

Fraværende: Hans Rex Christensen, Hanne Welander, Anders Broholm  

 

Indstilling - Socialudvalget den 13. januar 2010  

Social- og sundhedsdirektøren indstiller sagen til drøftelse. 

 

Beslutning Socialudvalget den 13. januar 2010  

Forvaltningen bemyndiges til at realisere det skitserede projekt i overensstemmelse 

med forvaltningens notat.  

 

Bilag 

Henvendelse fra formanden for foreningen "Ligeværd Vendsyssel" (dok.nr.141191/09) 

bilag - ombygning af Birketoften.pdf  (dok.nr.875/10) 

bilag - birketoften.pdf (dok.nr.873/10) 
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5. Budget 2010 – opfølgning 

 

Sagsfremstilling 

Med vedtagelsen af budget 2010-13 blev Socialudvalgets budget på flere konkrete 

områder reduceret, dog var det overladt til udvalget at foretage den endelige kon-

kretisering og udmøntning. Udvalget behandlede spørgsmålet den 11. november 

og igen den 9. december, hvor der alene udestod konkretisering på ældreområdet 

for 5 mio. kr. Sagen blev den 9. december udsat . 

Frederikshavn Kommune har ved skrivelse af 17. december fra Indenrigs - og Soci-

alministeriet fået oplyst, at det kommunale tilskud til at styrke kvalitet i ældreplejen 

er løftet med 300 mio. kr. som et resultat af finanslov 2010 – for Frederikshavn 

Kommune betyder det et ikke budgetlagt tilskud på 4,1 mio. kr. pr. år.  

Udvalgets budget for visiterede ydelser på fritvalgsområdet er baseret på aktivitets-

niveauet på budgetlægningstidspunktet (juni 2009), tillagt en ekstraordinær visitati-

onsreserve på 1,8 mio. kr., til afdækning af eventuel stigning i 2. halvår af 2009. 

Den faktiske udvikling i de visiterede ydelser viser imidlertid at antallet af visiterede 

timer ved årets udgang ikke afviger væsentligt fra niveauet i juni. det vil derfor være 

muligt at finansiere de resterende 0,9 mio. kr. på denne konto.  

Til stigninger i 2010 henstår herefter fortsat en ekstraordinær reserve på 0,9 mio. 

kr., den ordinære visitationsreserve på 3,1 mio. kr. samt en demografireserve på 

6,2 mio. kr., der skal afdække et forventeligt stigende antal ældre i 2010.  

  

 

Indstilling 

Social- og sundhedsdirektøren indstiller: 

At ældreområdets ikke konkretiserede reduktion på 5 mio. kr. nulstilles ved tilførel-

se af det ekstra tilskud til styrkelse af kvaliteten i ældreplejen samt udvalgets eks-

traordinære visitationsreserve til fritvalgsområdet  

At der søges tillægsbevilling på 4.128.000 kr. svarende til det ekstra tilskud vedr ø-

rende styrket kvalitet i ældreplejen og finansieret af tilskuddet  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 13. januar 2010  

Anbefales godkendt overfor Byrådet.  

 

Bilag 

Tilskud vedr. styrket kvalitet i ældreplejen 2010 - fordeling af yderligere 300 mio kr. i 

2010 (dok.nr.1571/10) 

Løft af service til ældre (dok.nr.1570/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/19476 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: tofi 

 Besl. komp: SOU 
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6. Direktøren orienterer 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: janl 

 Besl. komp: SOU 
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7. Eventuelt 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: janl 

 Besl. komp: SOU 
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8. Takster for madservice til hjemmeboende  

 

Sagsfremstilling 

På forslag fra de socialdemokratiske udvalgsmedlemmer var der ved mødets start 

enighed om at sætte punkt vedrørende taksterne for madservice (mad til hjemme-

boende ældre) til drøftelse. Punktet blev begrundet med følgende bemærkninger: 

Med virkning fra 1. januar har byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen hævet 

taksten for madservice til 63 kr. for en hoved- og biret. Folketinget har efterfølgende 

i forbindelse med Finanslov 2010 vedtaget at lægge loft over taksten for madservi-

ce på 45 kr. for en hovedret. Loftet indføres med virkning for 1. juli 2010 og kom-

munens merudgift for denne grænse kompenseres for kommunerne under et. For 

Frederikshavn Kommune betyder ændringen i Serviceloven, at den maksimale 

takst for en hoved- og biret med virkning fra den 1. juli bliver 53 kr. (45 kr. for ho-

vedret + 8 kr. for biret.) Det vil konkret betyde, at taksten pr. 1. juli nedsættes med 

10 kr. Af den årsag ønskes en drøftelse af det betimelige i at der gennemføres en 

midlertidig takststigning. 

 

Beslutning Socialudvalget den 13. januar 2010  

Udvalget indstiller til byrådets godkendelse, at taksten på maden nedsættes til 53 

kr. for hovedret og biret. Udgiften søges finansieret indenfor udvalgets samlede 

ramme 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/379 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: anne 

 Besl. komp: SOU/ØU/BR 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Birgit Hansen 
   

      

Helle Madsen 
   

      

Carsten Sørensen 
   

 

      

John Christensen 
   

      

Christina Lykke Eriksen 
   

 

      

Peter E. Nielsen 
   

      

Jørgen Tousgaard 
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