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1. 2. generations sundhedsaftale.  

 

Sagsfremstilling 

I hver valgperiode skal der udarbejdes bilaterale sundhedsaftaler mellem den 

enkelte kommune og regionen. Formålet med sundhedsaftalerne er at sikre 

sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs af 

de to myndigheder, region og kommune. Sundhedsaftalerne skal godkendes af 

Sundhedsstyrelsen.  

Den første generation af sundhedsaftalerne blev udarbejdet i 2007 og efterfølgende 

revideret i april og august 2008. I forhold til den generelle sundhedsaftale er 

følgende indsatser specielle for Frederikshavn Kommune:  

  

o    Palliativ indsats 

o Telemedicin  

o    Phd. projekt om ulighed i sundhed 

o    Infektionshygiejne 

o    Kronikeraftaler 

o    Misbrugsbehandling (sociale rammeaftale)  

o    Tværsektorielt samarbejde (ADHD) 

o    Elektronisk udveksling af data 

  

2. generation af sundhedsaftalerne skal indsendes til Sundhedsstyrelsen inden den 

1. februar 2011.  

  

Ifølge vejledningen fra Sundhedsstyrelsen skal Sundhedskoordinationsudvalgene 

udarbejde et generelt udkast til sundhedsaftalerne – dette udkast er nu udarbejdet. 

På baggrund af det generelle udkast, forhandler den enkelte kommune og regionen 

de særlige indsatser, der skal gælde for den enkle kommune – den bilaterale aftale. 

Det tilstræbes at den generelle aftale rummer så mange indsatser som muligt.  

  

2. generationsaftalen er opbygget i en politisk og en administrativ aftale, hvilket 

skulle gøre den mere politisk relevant. Udkast til den generelle sundhedsaftale 

godkendes i Sundhedskoordinationsudvalget den 24. august 2010.  

  

Forhandlingerne om den bilaterale aftale er fastsat til henholdsvis den 10. 

september (administrativ drøftelse) og den 15. oktober kl. 14 (politiske 

forhandlinger).  

  

Forvaltningen har følgende forslag til emner, der bør indgå i den bilaterale aftale: 

o    Færdigbehandlede patienter – registreringspraksis 

o    Behandlerhuse (Skagen og Sæby) – pulje  

o    Hospice/palliative indsats 

o    Telemedicin 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8303 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: janl 

 Besl. komp: SOU 
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I forbindelse med afregningen af betaling for færdigbehandlede somatiske patienter 

for 2009 blev forvaltningen opmærksom på, at specielt to afdelinger på 

Frederikshavn sygehus stod for størstedelen af de færdigbehandlede patienter. En 

minutiøs gennemgang af samtlige betalinger ved journalgennemgang afdækkede 

store forskelle mellem Sundhedsstyrelsens registreringsvejledning og de faktisk 

registrerede færdigbehandlede patienter. Der pågår pt. en forhandling med 

regionen omkring regulering af betalingen. det skal foreslås, at Sygehus 

Vendsyssel og Frederikshavn Kommune gennemfører et projekt, der sikrer korrekt  

registrering samt nedbringer antallet af liggedage for færdigbehandlede patienter.  

  

Der har været flere initiativer til etablering af Behandlerhuse for praksissektoren i 

henholdsvis Sæby og Skagen. Initiativerne er strandet på regionens manglende 

afklaring af finansieringsmodeller. Aktuelt er der en central pulje på 300 mio. kr. til 

tilskud til sådanne projekter. Det bør indskrives i aftalen, at der arbejdes for 

etablering af i første omgang Behandlerhus i Sæby, hvor lægerne er enige om 

målet – at flytte sammen i et Behandlerhus.  

  

Spørgsmålet om afbalancering af den specialiserede og almene genoptræning bør 

ikke nødvendigvis indgå i den bilaterale aftale – da målet 70/30 er indskrevet i den 

generelle aftale.  

  

Formuleringen vedrørende etablering af de palliative team i tæt fysisk 

sammenhæng med hospice anbefales fastholdt. 

  

Formuleringen vedrørende Telemedicin anbefales videreført i den ny aftale. 

Regionen har tidligere fremsendt to nye indsatsområder til drøftelse vedrørende 

INR og mobil bioanalytiker – disse forslag er til drøftelse. De øvrige særlige 

indsatser fra den nuværende sundhedsaftale kan udgå.  

  

For at opnå en bedre lokal implementering af og forståelse for indholdet i 

sundhedsaftalerne hos de praktiserende læger, er Praksisudvalget, regionen o g 

KKR blevet enige om, at invitere en repræsentant fra det lokale lægelaug til at 

deltage som observatør i de kommende administrative forhandlinger mellem 

regionen og hver kommune. Lægelauget i Frederikshavn Kommune inviteres derfor 

til at deltage som observatør i de bilaterale forhandlingsmøder mellem regionen og 

Frederikshavn Kommune.  

  

  

Indstilling 

Det indstilles til udvalgets beslutning, at der optages drøftelse med regionen på 

baggrund af de foreslåede indsatsområder 

 

Beslutning Socialudvalget den 1. september 2010 

Godkendt som indstillet. 

 

Bilag 

Notat vedrørende forslag til emner.pdf  (dok.nr.95427/10) 

Tidsplan sundhedsaftaler.pdf  (dok.nr.95422/10) 
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Regionens udkast til den generelle sundhedsaftale (dok.nr.99252/10) 

Særlige emner med Frederikshavn.pdf  (dok.nr.100310/10) 

Regionale emner og tilgange til forhandlinger.pdf  (dok.nr.100328/10) 

Generel dagsorden for de bilaterale administrative forhandlinger.pdf  (dok.nr.100325/10) 
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2. Ændret handlekommuneforpligtigelse - voksne 

handicappede 

 

Sagsfremstilling 

Folketinget har med virkning fra den 1. august 2010 vedtaget ændringer af Lov om 

retssikkerhed og administration på det sociale område og Lov om social service. 

Disse ændringer medfører, at Frederikshavn Kommune overtager 

handlekommuneforpligtigelsen i alle de sager, hvor kommunen har borgere, som er 

visiteret til ophold i boformer efter:  

·         serviceloven (§§107-110 og 192) 

·         almenboligloven (§ 115, stk. 4, jf. § 105, stk.2) 

·         institutioner under sygehusvæsenet og kriminalforsorgen  

·         eller boformer/boliger der kan sidestilles med nogle af disse boformer i 

andre kommuner.   

At blive handlekommune betyder, at kommunen fortsat vil have 

bevillingskompetencen i forhold til nye afgørelser under borgerens ophold i en 

anden kommune. Lovændringen omfatter i den henseende alle ydelser efter 

serviceloven og alle kommunens forpligtigelser efter serviceloven, der ydes til 

personer, der har fået ophold i de nævnte boformer efter medvirken fra 

Frederikshavn Kommune.  

Lovforslaget har som formål at skabe en større sammenhæng mellem 

visitationskompetencen og finansieringsansvaret på det specialiserede 

socialområde. Det udmønter i den forbindelse aftalen mellem regeringen og KL om 

kommunernes økonomi for 2010. Baggrunden for lovændringen er derfor at 

visitationskompetencen skal følge finansieringsansvaret med henblik på at 

medvirke til at forbedre den økonomiske styring på det specialiserede 

socialområde.  

Som området har fungeret hidtil har kommunen udelukkende haft 

betalingsforpligtigelsen for de borgere, der har været visiteret til et botilbud i en 

anden kommune. Dvs. at Frederikshavn som betalingskommune ikke har medvirket 

eller haft ansvar for de afgørelser der efterfølgende er truffet efter serviceloven, fx 

hvilke tillægsydelser borgerne er blevet bevilliget. Flere undersøgelser har i den 

henseende kommenteret og dokumenteret det uhensigtsmæssige i, at den der 

betaler for en ydelse ikke har indflydelse på, hvilke eventuell e ekstra ydelser der 

skal betales for.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8529 

 Forvaltning:  

 Sbh: mepd 

 Besl. komp: SOU 
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Lovændringens indhold  

Lovændringen medfører, at kommunen automatisk vil have 

handlekommuneforpligtigelsen i alle nye visitationer efter lovens ikrafttræden den 1. 

august 2010. Når det gælder eksisterende sager overtages 

handlekommuneforpligtigelsen først den 1. januar 2011. I henhold til de 

eksisterende sager skal der dog forinden – inden den 1. oktober 2010 – være truffet 

beslutning om eventuel fravælgelse af handlepligten i visse sager.  

Frederikshavn Kommune kan både i nye og eksisterende sager vælge at delegere 

opgaverne til den nye opholdskommune. Det gælder dog kun selve udøvelsen af 

opgaver efter serviceloven, da Frederikshavn Kommune – uanset delegation – vil 

bibeholde det politiske og økonomiske ansvar for alle afgørelser. En betingelse for 

delegation er også, at den nye opholdskommune vil acceptere delegationen, 

hvorefter de har ret til at opkræve et administrationsbidrag for opgaven. Da 

ansvaret for alle afgørelser under alle omstændigheder vil pålægge Frederikshavn 

Kommune, vil kommunen også være klageinstans i de sager, hvor der er 

handlepligt. For at skabe et bedre overblik over lovændringens betydning for 

henholdsvis eksisterende og nye sager samt mulighed for delegation er der 

udarbejdet en skematisk oversigt - se bilag.  

  

Implementering af lovændringen i Frederikshavn Kommune  

Som hovedregel hjemtages handlekommuneforpligtigelsen i forhold til de borgere, 

der i dag er bosat i tilbud uden for kommunen – hvis ikke Frederikshavn Kommune 

træffer anden beslutning. Forvaltningen er af den opfattelse, at denne hovedregel 

kun i helt særlige tilfælde bør fraviges. Til udvalgets møde den 29. september vil 

disse eventuelle få undtagelser blive fremlagt.  

Som det fremgår af vedlagte oversigt over lovændringen, skal der foretages en 

række afvejninger samt valg i forhold til, hvilken strategi Frederikshavn Kommune 

skal vælge i forhold til først og fremmest eksisterende tilbud og eventuel 

fravælgelse af handlepligten i visse sager. Dernæst skal der også udarbejdes et 

oplæg i forhold til eventuel delegationspraksis.  

Der har været drøftet mulige kriterier såfremt Frederikshavn Kommune i visse 

tilfælde skal gøre brug af muligheden for at fravælge handleforpligtigelsen. Der kan 

i den forbindelse eksempelvis fremhæves tilbud, hvor der må påregnes 

uforholdsmæssig brug af administrative ressourcer - samt tilbud hvor hensyn til 

borgerens retssikkerhed taler afgørende imod. Det kunne fx være hensyn til 

borgerens alder eller den tid der er gået siden vedkommende har fået ophold det  

pågældende sted. Andre kriterier kunne være en form for beløbsgrænse eller 
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(lettere) sager, hvor kommunen eventuelt på baggrund af et stort antal 

sammenlignelige sager har tilstrækkelig indsigt i, hvilke ydelser der 

erfaringsmæssigt vil være behov for på sigt.   

Der er imidlertid både fordele og ulemper ved at opstille sådanne faste kriterier, 

ikke mindst fordi der mangler et nærmere indblik, da borgeren oftest i mange år har 

boet uden for kommunen. Et kriterium om alder kan fx medføre, at kommunen 

frasiger handleforpligtigelsen i en række sager, hvor der måske netop på grund af 

stigende alder og dermed ændrede behov bliver behov for at visitere en lang række 

nye ydelser – j f. at alderen er støt stigende for alle i befolkningen.  

  

Indstilling 

Det indstilles til Socialudvalgets godkendelse:  

  

·         At handlekommuneforpligtigelsen som hovedregel hjemtages for 

eksisterende tilbud 

·         At eventuelle kriterier for undtagelse diskuteres  

·         At eventuelle principper for delegation til bopælskommune drøftes for såvel 

eksisterende som nye tilbud 

·         At indstilling om eventuelle undtagelser forelægges udvalget den 29.  

september 

·         At orienteringen i øvrigt tages til efterretning 

  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 1. september 2010  

Godkendt som indstillet. 

 

Bilag 

Bilag - Ændring i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og Lov om social 

service - handlekommuneforpligtigelsen (dok.nr.98342/10) 

 



 
 

 

Socialudvalget - Referat - 01. september 2010 Side 10 af 19 

 

 

3. Afbureaukratiseringsforslag 

 

Sagsfremstilling 

Folketinget har den 4. juni 2010 vedtaget flere ændringer, under overskriften 

”afbureaukratisering”. Ændringerne er trådt i kraft den 1. juli 2010.    

Lovændringen indeholder ni hovedelementer: 

1)     Enklere regler for godkendelse af private botilbud  

2)     Ændring af regler om hjemmetræning og særlige dagtilbud  

3)     Ændrede krav til forebyggende hjemmebesøg til ældre  

4)     Enklere regler for visitation til personlig hjælp og pleje m.v., og plejeplaner 

gøres frivillige 

5)     Enklere regler for tilsyn på ældreområdet  

6)     Frivilligt at opkræve betaling for midlertidig hjemmehjælp  

7)     Frivilligt at oprette bruger- og pårørenderåd 

8)     Forenkling af reglerne om ældreråd 

9)     Nedlæggelse af klageråd 

  

I forhold til Socialudvalget har alene punkterne 4-9 relevans dog er punktet 

vedrørende nedlæggelse af klagerådet alene en sag til efterretning. Mens pkt. 3 er 

af relevans for Sundhedsudvalget. 

  

Ad 3. Forebyggende hjemmebesøg  
Kommunalbestyrelsens forpligtelse til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til 75-

årige og derover ændres fra den nuværende ordning med krav om to årlige 

hjemmebesøg til en forpligtelse for kommunalbestyrelsen til at tilbyde ét årligt 

hjemmebesøg. Tilbuddet om et forebyggende hjemmebesøg kan fortsat 

tilrettelægges efter lokale forhold i den enkelte kommune, herunder i forhold til 

andre målgrupper og i sammenhæng med andre forebyggende indsatser. Praksis i 

Frederikshavn Kommune er – jf. tidligere budgetbeslutning - allerede tilpasset den 

ny lovgivning 

  

  

Ad 4. Enklere regler for visitation til personlig hjælp og pleje mv., og 

plejeplaner gøres frivillige 

  

Med lovændringen i forhold til SEL § 89 er formkravene til myndighedens skriftlige 

afgørelser lempet og svarer nu til den metode, som gennem en årrække har været 

anvendt på området. 

  

Det står endvidere kommunen fri at afgøre, hvorvidt der i forhold til borgere i 

kommunens plejeboliger skal udarbejdes plejeplaner eller om dokumentationen af 

den samlede indsats skal fremskaffes på anden vis. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3789 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: janl 

 Besl. komp: SOU 
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I forhold til borgerne i kommunens plejeboliger har Ældreafdelingen i flere år 

udarbejdet individuelle plejeplaner, men information til borgeren og dennes 

pårørende om den samlede pleje- og omsorgsindsats. Udarbejdelsen af de 

individuelle plejeplaner sker endvidere med henblik på at skabe grundlag for 

tilrettelæggelsen af plejen og dokumentation for plejeindsatsen.  

  

Ad 5. Enklere regler for tilsyn på ældreområdet  

  

I henhold til Socialministeriets orienteringsskrivelse har 

kommunalbestyrelsen fremover pligt til kun at føre ét årligt uanmeldt tilsyn i 

plejeboliger og friplejeboliger mv., jf. servicelovens § 151.  

  

Harmoniseringen af tilsynet på plejeboligområdet med tilsynet på det øvrige sociale 

område indebærer, at de særlige krav på plejeboligområdet om tilsynsrapporter 

efter hvert tilsynsbesøg, den årlig redegørelse om det kommunale tilsyn og det 

sundhedsfaglige tilsyn efter sundhedsloven samt de særlige proces- og 

indholdskrav til tilsynet ophæves.  

  

I Frederikshavn Kommune er det Revas ApS, der forestår de kommunale 

tilsynsbesøg efter § 151 i Serviceloven, mens det er Embedslægeinstitutionen, der 

forestår det sundhedsfaglige tilsyn efter § 219 i sundhedsloven.  

  

Selvom lovændringen betyder, at der ikke længere skal udarbejdes tilsynsrapporter 

på området, vil det, som led i myndighedens og leverandørenhedernes opfølgning 

være hensigtsmæssigt, at der årligt af Revas ApS og Embedslægeinstitutionen 

udarbejdes et kort notat indeholdende de opmærksomhedspunkter, som de 

uanmeldte tilsynsbesøg på hvert lovområde samlet har afstedkommet.  

  

Ad 6. Frivilligt at opkræve betaling for midlertidig hjemmehjælp  

  

I henhold til Socialministeriets orienteringsskrivelse er det fremover frivilligt for 

kommunalbestyrelsen at opkræve betaling for midlertidig hjemmehjælp.  

  

Da de opkrævede beløb, der samlet ligger omkring 5.000 kr. årligt, langt fra står 

mål med de administrative ressourcer, der anvendes på opkrævning af betaling for 

den midlertidige hjemmehjælp, har forvaltningen gennem en årrække overfor KL og 

Socialministeriet tilskynde til en lovændring på området.  

  

Ad 7. Frivilligt at oprette bruger- og pårørenderåd og  

Forpligtelsen til, at der skal nedsættes bruger- og pårørenderåd i tilknytning til 

plejehjem mv. efter servicelovens § 17, ophæves. Det er fortsat 

kommunalbestyrelsens ansvar at sikre generel brugerinddragelse efter 

servicelovens § 16, men det er fremover op til kommunalbestyrelsen, hvorvidt der 

skal oprettes bruger- og pårørenderåd eller om brugerinddragelsen skal 

tilrettelægges på anden vis. De nuværende bruger- og pårørenderåd fungerer godt.  
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Ad 8 Forenkling af reglerne om ældreråd. 

Kommunalbestyrelsen har fortsat pligt til at etablere mindst et ældreråd, jf. 

retssikkerhedslovens §§ 30-33, men reglerne herom gøres mere fleksible, herunder 

bl.a. i forhold til mulighederne for at afholde fredsvalg, til krav om stedfortrædere 

samt høring af rådet, som fremover målrettes efter aftale mellem ældreråd og 

kommunalbestyrelse.  

  

Hvis der ikke kan opnås enighed mellem ældreråd og kommunalbestyrelse om at  

målrette høringen, skal kommunalbestyrelsen fortsat høre ældrerådet om alle 

forslag, der vedrører de ældre.  

  

  

 

Indstilling 

Det indstilles til udvalget:  

             At tilrettelæggelsen af forebyggende hjemmebesøg fastholdes uændret  

  

             at der i forhold til borgere i kommunens plejeboliger fortsat udarbejdes 

plejeplaner, men henblik på at sikre den påkrævede dokumentation for 

plejeindsatsen  

  

             at der fremover kun føres ét årligt kommunalt og ét sundhedsfagligt uanmeldt  

tilsyn i kommunens plejeboliger, og, at der som grundlag for myndighedens og 

leverandørenhedernes opfølgning, årligt  af de tilsynsførende enheder 

udarbejdes et kort notat indeholdende de opmærksomhedspunkter, som de 

uanmeldte tilsynsbesøg på hvert lovområde samlet har afstedkommet  

  

             at der fremover ikke opkræves betaling for midlertidig hjemmehjælp  

  

             at den nuværende organisering med bruger- og pårørenderåd videreføres 

uændret  

  

             at ældrerådet anmodes om deres holdning til de ny muligheder ved rørende 

valg til ældrerådet samt tilrettelæggelsen af høringsproceduren  

  

  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 1. september 2010  

Godkendt som indstillet, herunder at ældrerådets indstilling vedr. den sidste pind 

følges. 

 

Bilag 

Lov_L177_som_vedtaget 070610.pdf (dok.nr.97576/10) 

Orienteringsskrivelse endelig 070610 (2).pdf  (dok.nr.97577/10) 

Vedr. borgernes fremtidige klagemulighed på hjemmehjælpsområdet - 90104-10_v1_Henvendelse til 
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Socialudvalget vedr. borgernes fremtidige klagemulighed på 

hjemmehjælpsområdet.pdf (dok.nr.99706/10) 

Ældrerådets Høringssvar vedr. lovændring om afbureaukratisering - 98338-10_v1_Høring vedr. 

lovændring om afbureaukratisering.pdf  (dok.nr.100019/10) 
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4. Principper for kommunernes samarbejde om de 

specialiserede opgaver på social- og 

specialundervisningsområdet 

 

Sagsfremstilling 

Kommunekontaktrådet for Nordjylland anbefaler en række principper for et ændret 

samarbejde mellem de nordjyske kommuner om de specialiserede opgaver på 

social- og specialundervisningsområderne.  

KKR har anmodet kommunalbestyrelserne om senest d. 1. ok tober 2010 at 

tilkendegive, om de beskrevne principper og tidsplanen for udviklingen af en styrket 

koordination mellem kommunerne kan godkendes som ramme for det videre 

arbejde. 

Baggrunden er et ønske om at forenkle og kvalificere det nuværende 

rammeaftalekoncept. KKR ønsker at videreudvikle rammeaftalerne med fokus på 

at forenkle dokumentationskravene, sikre en mere hensigtsmæssig 

koordinering samt sætte fokus på en fortsat udvikling af den faglige kvalitet på 

området. Der er initiativer igang omkring ændring og forenkling af den nuværende 

lovgivning omkring rammeaftalen, og KKR forventer at den nye samarbejdsmodel 

får virkning fra 1. januar 2012.  

Kritikken af de nuværende rammeaftaler har været, at de er bureaukratiske i deres 

opbygning med store og omfattende dokumentationskrav.  Samtidig har muligheden 

for politisk prioritering såvel lokalt som regionalt været fraværende. Dette ønsker 

KKR at løse op for med en forslag til en ny model for samarbejdsaftaler mellem 

kommunerne og mellem kommunerne og Region Nordjylland. Modellen er udviklet 

af kommunernes socialdirektører og indeholder følgende temaer:  

 Rammeaftalen mellem kommunerne som myndighed og regionen samt 

leverandørkommunerne afgrænses til det mest specialiserede tilbud - dvs. 

et samarbejde om de tilbud, hvor der samlet set kun er et tilstrækkeligt 

antal borgere til målgruppen, hvis man har regionsdækkende tilbud  

 Rammeaftalen får et flerårigt perspektiv mod de nuværende etårige aftaler  

 Bilaterale aftaler mellem kommunerne - dvs. et samarbejde med 

nabokommunen om udvikling og strategi på tilbud med store målgrupper, 

hvor kommunerne selv har en stor andel borgere  

 Takstaftalen for rammeaftalen styrkes i forhold til gennemsigtighed, 

reguleringer og med styrkede incitamenter til etablering af nye nødvendige 

tilbud - aftalen er som udgangspunkt 4-årig, dog således at der kan tages 

højde for eventuelle lovændringer i perioden  

 Elementer  

o Kommunal redegørelse om udviklingstendenser på 4-årigt sigt  

o Sammenfattende redegørelse for regionens kommuner  

o Brugerkonferencer  

o Udvikling af ventelistesystem  

o Fælles kvalitetsudviklingsmodel  

o Fælles sekretariatsfunktion med ansvar for det fremtidige 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5625 

 Forvaltning: SSF, BK 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: BUU/SOU/BR 
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samarbejde på området  

KKRs brev til kommunalbestyrelserne med anmodning om anbefaling af principper 

samt tidsplan for en ny samarbejdsmodel er vedlagt som bilag.  

Den endelige model for samarbejdet forventer KKR at drøfte i marts 2011, hvorefter 

den fremsendes til de 11 kommuners godkendelse. Af Kommuneaftalen for 

2011 fremgår det, at Regeringen vil fremlægge et lovforslag, der lægger ansvaret 

for det specialiserede social- og specialundervisningsområde - herunder 

sekretariatsansvaret ud til kommunerne. Dette er i god tråd med KKRs 

overvejelser.  

Principperne har været til høring i Handicaprådet. Høringssvar er vedlagt som bilag.  

Forvaltningerne har ingen yderligere kommentarer til rammen og tidsplanen.   

  

 

Indstilling 

Det indstilles til Byrådets godkendelse  

at KKRs forslag til principper og tidsplan godkendes som ramme for det videre 

arbejde med udviklingen af en ny samarbejdsmodel mellem de nordjyske 

kommuner på det specialiserede social- og specialundervisningsområde  

 

Beslutning Socialudvalget den 1. september 2010  

Anbefales godkendt overfor Byrådet.  

 

Bilag 

Brev om kommunalbestyrelsens behandling af principper for det kommunale samarbejde på 

socialområdet.pdf  (dok.nr.64242/10) 

Høringssvar, Handicaprådet, august 2010 (dok.nr.100002/10) 
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5. Hyggekrogen – Østervrå ældrecenter 

 

Sagsfremstilling 

Udvalgsmedlem Birgit Hansen ønsker på baggrund af de tidligere avisartikler 

vedrørende Hyggekrogen på Østervrå Ældrecenter en orientering vedrørende 

sagen.  

  

Forvaltningen orienterer om sagen 

  

  

  

 

Indstilling 

Til orientering 

 

Beslutning Socialudvalget den 11. august 2010  

Sagen udsættes. 

 

Beslutning Socialudvalget den 1. september 2010  

Forvaltningens redegørelse er taget til efterretning.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6356 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: SOU 
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6. Direktøren orienterer 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: janl 

 Besl. komp: SOU 
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7. Eventuelt 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: janl 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Peter E. Nielsen 
   

      

Helle Madsen 
   

      

Carsten Sørensen 
   

 

      

John Christensen 
   

      

Christina Lykke Eriksen 
   

 

      

Birgit S. Hansen 
   

      

Jørgen Tousgaard 
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