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1. Socialudvalgets budgetrevision pr. 30/09 - 2010 

 

Sagsfremstilling 

Socialudvalgets budget for 2010 er pr. 30.09-10 på netto kr. 805,4 mio. Heraf er der 

forbrugt kr. 614,4 mio. - svarende til ca. 77 %. 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. 10,4 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 forvaltningen har gennemgået budget og 

hidtidigt forbrug, og udarbejdet en redegørelse for de væsentligste afvigelser.  Idet 

der henvises til disse redegørelser skal her kun konkluderes: 

  

I forbindelse med genåbningen af budget 2010 fik Socialudvalget en tillægsbevilling 

på 29,1 mio. kr. til dækning af det forventede merforbrug på det specialiserede so-

cialområde.  

  

Drift: 

Pr. 30/6-2010 skønnede forvaltningen en afvigelse på årets drift på 27,8 mio. kr. 

reduceret med forventet tillægsbevilling på det specialiserede socialområde på 29,1 

mio. kr., således at årets afvigelse udgjorde et nettomindreforbrug på 1,3 mio. kr.  

Pr. 30/9-2010 forventes årets resultat at udgøre et mindrefo rbrug på 2,2 mio. kr. og 

dermed en lille forbedring i forhold til skønnet pr. 30/6 -2010 

  

Det forventes at tidligere års overførte underskud, som anført i budgetrevisionen, 

henstår til senere afvikling i de kommende regnskabsår.  

  

Anlæg: 

Socialudvalgets anlægsprojekter i 2010 er sammenlagt budgetteret til 51,7 mio. kr. 

Der forventes et forbrug svarende til 27,2 mio. kr. - Specificeret oversigt af anlægs -

bevillinger samt forventet forbrug fremgår budgetrevisionen.  

Da afvigelsen alene skyldes periodeforskydninger skal beløbet overføres til 2011 

ved regnskabsafslutningen.  

 

Gæster til Socialudvalgets møde d. 3/11 2010: 

John Kristensen, Børge Hansen 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller at budgetrevisionen tages til efterretning.  

 

Beslutning Socialudvalget den 3. november 2010 

Følgende bilag uddelt på mødet: 

- Frit leverandørvalg - visitationer - timer og budget 2016 

- Visitationsbudget og forbrug 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/11186 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SOU 
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- Oversigt over månedvist forbrug i Ældreafdelingen.  

Taget til efterretning. 

  

 

Bilag 

Socialudvalget Budgetrevision 30.09.2010 (dok.nr.128723/10) 

Integreret pleje - lønudgifter 2010 - oversigt månedligt forbrug/budget (dok.nr.132606/10) 

Frit leverandørvalg - visitationer - timer og budget - 2010. (dok.nr.132595/10) 

Visitationsbudget og forbrug - graf (dok.nr.132582/10) 
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2. Etablering af dispositionspulje 

 

Sagsfremstilling 

Af budgetaftalen 2011 – 2014 fremgår følgende tekst: 

”Der reserveres på alle fagudvalgenes bevillingsområder obligatoriske 

dispositionspuljer svarende til ½ procent af lønsummen. Puljen anvendes af de 

enkelte fagudvalg til imødegåelse af eventuelle uforudsete udgifter.”  

  

Summen af fagudvalgenes dispositionspuljer er på 10 mio. kr., og Socialudvalgets 

andel heraf er på kr. 3.524.370.  

Forvaltningen anbefaler at puljen tilvejebringes ved at foretage en forholdsmæssig 

reduktion af alle lønkonti inden årets budget udmeldes, således at den enkelte bud -

getansvarlige kender rammerne for årets drift.  Med denne løsning sikres det sam-

tidig, at afregningstaksterne på de takststyrede områder (herunder også områder 

med frit leverandørvalg) tilpasses korrekt fra årets start.  

Puljen placeres under Direktørens bevillingsområde.  

  

  

Indstilling 

At puljen etableres ved en forholdsmæssig reduktion. 

At reduktionen foretages inden budgetbeløb udmeldes til de enkelte 

budgetansvarlige. 

At puljen placeres under Direktørens bevillingsområde  

 

Beslutning Socialudvalget den 3. november 2010  

Godkendt som indstillet, idet Birgit Hansen, Jørgen Tousgaard og Carsten 

Sørensen ikke er enige i metoden. De 3 udvalgsmedlemmer mener, at  sagen 

burde forelægges for Ældrerådet. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/7709 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: tofi 

 Besl. komp: SOU 
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3. Socialplaner på ældre-, handicap- og psykiatriområdet 

 

Sagsfremstilling 

Jørgen Tousgaard og Birgit Hansen, S har fremsat følgende forslag til  Soci-

aludvalget:  

  

"Socialudvalget bør snarest i gang sætte et arbejde med udarbejdelse af soci -

alplaner på Ældre-, handicap- og psykiatriområdet.  

  

Planerne skal indeholde værdier og visioner samt de konkrete mål for de enkelte 

områder. 

Socialplanen skal udarbejdes på baggrund af en proces med bred inddragelse af 

borgere, pårørende og interesseorganisationer – bl.a. via tre dialogmøder. 

  

En Socialplanen er udtryk for visioner, ønsker og planer i forhold til Socialområdet, 

og skal tegne et billede af, både hvordan området ser ud i dag, og hvordan vi øn -

sker, det skal udvikle sig de kommende år.  

  

Planen skal pege på indsatsområder, hvor formålet både er at forbedre service og  

kvalitet, at effektivisere og rationalisere tilbuddene og endelig at fastholde et godt 

arbejdsmiljø med stor faglig udvikling. Alt sammen til glæde for ansatte og borge-

re." 

  

Forvaltningen deltager i behandlingen af punktet v/Ann Liljenberg med henblik på 

udarbejdelse af oplæg til kommende møde.  

  

 

Indstilling 

Til drøftelse 

 

Beslutning Socialudvalget den 29. september 2010  

Forvaltningen udarbejder en proces- og tidsplan til næste møde.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Socialudvalget den 3. november 2010  

Som aftalt på sidste Socialudvalgsmøde har forvaltningen udarbejdet et udkast til 

tids- og procesplan for revisionen af socialplanerne.  

  

  

 

Indstilling - Socialudvalget den 3. november 2010  

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til drøftelse og godkendelse.  

 

Beslutning Socialudvalget den 3. november 2010  

Godkendt med de faldne bemærkninger.  

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9642 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: SOU 
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Tids- og procesplan for revision af socialplaner, 2010/2011 (dok.nr.128009/10) 
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4. Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - 15 almene 

boliger tilhørende kommunale servicearealer - Suderbovej, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Boligforeningen Vesterport anmoder om godkendelse af foreløbig anskaffelsesum 

for 15 almene plejeboliger, som opføres som flexboliger samt tilhørende kommu-

nale servicearealer.  

Bygherren oplyser, at projektet er udviklet i samarbejde med socialforvaltningen. 

Projektet består af 15 flexboliger beliggende i 3 boenheder. Bebyggelsen opføres 

som energiklasse 1. Den enkelte bolig får et samlet boligareal på 74m4 m2 inkl. 

fællesboligarealer. Der opføres endvidere kommunale servicearealer på 183 m2.  

Den foreløbige anskaffelsessum for boligerne anslås til 23.462.000 kr., svarende til 

maksimumbeløbet. Den foreløige anskaffelsessum for servicearealerne anslås til 

3.112.000 kr. ekskl. moms. 

Byggereit opføres som Vesterports afdeling 28. Efter byggeriets afslutning sam-

menlægges afdeling 28 med Vesterports afdeling 4. Der oprettes en ejerforening 

og indgås samdriftsaftale mellem kommunen og Vesterport, svarende til aftalen 

vedrørende Koktvedparken.      

Der anmodes om godkendelse af en foreløbig husleje på 950 kr./m2/årligt.  

Kommunens udgifter ved de anførte anskaffelsessummer er følgende:  

Kommunalt grundkapitalindskud, 7% af anskaffelsessummen, udgør 1.642.340 kr. 

Endvidere stilles garanti for realkreditlån. Størrelsen heraf kendes ikke endnu, idet 

garantibeløbet fastsættes af realkreditinstitut ud fra en vurdering af ejendommens 

værdi.  

Servicearealerne:  

Anskaffelsessum ekskl. moms  
3.112.000 

kr. 

Servicearealtilskud, 40.000kr. pr. bolig, dog 

maks. 60%  

   600.000 

kr. 

Kommunal nettoudgift  
2.512.000 

kr. 

  

Der afholdes licitation i uge 43, og skema B - endelig anskaffelsessum - foreligger i 

uge 44. Skema B forventes derfor at kunne behandles samtidig med skema A i 

økonomiudvalg og byråd.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Udgiften til grundkapitalindskud, 1.642.340 kr., finansieres af det hertil afsatte beløb 

under indskud i Landsbyggefonden. Udgiften til servicearealer finansieres af Social -

udvalgets anlægsbevilling til samme. 

De bevillingsmæssige konsekvenser besluttes først endeligt ved behandlingen af 

sag om godkendelse af den endelige anskaffelsessum.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/10504 

 Forvaltning: Teknisk Forvaltning 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: SOU/ØU/BR 
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Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til socialudvalget at anbefale Øko-

nomiudvalget at indstille til byrådet, at  

  

 der godkendes en foreløbig anskaffelsessum på 23.462.000 kr.  for 

boligerne  

 der godkendes en foreløbig anskaffelsessum for de kommunale 

servicearealer på 3.112.000 kr. ekskl. moms på følgende vilkår  

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

overholdes 

 at der i forbindelse med skema B indgives et skema U 

 at den ved påbegyndelsen af byggeriet godkendte anskaffelsessum er 

bindende for bygherren 

 at byggeriet påbegyndes senest den 15. december 2010 

 at kommunal garanti for realkreditlån behandles særskilt, når konkret 

beregning foreligger 

 at servicearealerne udskilles i en særskilt, kommunalt ejet, ejerlejlighed  

 Endvidere indstilles at der godkendes en foreløbig husleje på  950 

kr./m
2
/årligt 

        

 

Beslutning Socialudvalget den 3. november 2010  

Anbefales godkendt overfor Byrådet.  

 

Bilag 

Kortbilag Koktvedparken - koktvedparken_A4.pdf (dok.nr.127905/10) 
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5. Nedjustering af serviceniveau, tilsyn på dag- og botilbud på 

voksen-handicapområdet 

 

Sagsfremstilling 

Baggrund  

Frederikshavn Kommune indgik pr. 1. januar 2008 samarbejdsaftale med Hjørring- og 

Brønderslev kommuner om den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling, som 

er placeret i Hjørring Kommune. Godkendelses- og Tilsynsafdelingen varetager tilsyn 

med private og kommunale dag- og botilbud på voksen- handicapområdet og opholds-

steder på børneområdet. Afdelingen varetager også behandlingen af godkendelser af 

private botilbud og opholdssteder, ligesom den behandler sager om magtindberetning.  

  

Justering af serviceniveau for 2010 og 2011  

Godkendelses- og Tilsynsafdelingens oprindelige normering bygger på det skøn, der i 

2007 blev foretaget på baggrund af de eksisterende dag- og botilbud, som kommunerne 

skulle føre tilsyn med. Samt et skøn over, hvor mange og hvor omfattende 

godkendelsesforløb, der ville blive.  

Det oprindelige serviceniveau på tilsynsområdet blev fastsat således:  

  

  

  Opholdssteder 

for børn og 

unge  

Private 

botilbud 

for 

voksne 

Kost- og 

efterskoler, 

anbragte 

børn 

Kommunale 

døgntilbud  

Kommunale 

dagtilbud 

Private 

dagtilbud 

Antal 

tilsynsbesøg 

pr. år 

  

Minimum 5 

  

4 

  

1 

  

Minimum 2 

  

2 

  

2 

 

Det blev på daværende tidspunkt skønnet, at der ville være et flow på 4 godkendelses-

forløb pr. år.                                                

Både antallet af tilbud, hvor der skal føres tilsyn samt efterspørgslen efter behandling af 

godkendelsessager er siden steget. Der er i øjeblikket venteliste i forhold til godkendel-

sesforløbene med en ventetid på 1 -1½ år fra Godkendelses- og Tilsynsafdelingen mod-

tager ansøgningen og til at sagsbehandlingen igangsættes.   

  

På det seneste direktørmøde om Godkendelses- og Tilsynsafdelingen blev det besluttet 

at ændre serviceniveauet, således at Godkendelses- og Tilsynsafdelingen uden tilførsel 

af flere ressourcer  kan håndtere de ændrede forudsætninger.  

Godkendelses- og Tilsynsafdelingen har fremlagt et oplæg, hvor de i 2010:  

 Gennemfører 6 godkendelsesforløb mod 4 i den oprindelige samarbejdsaftale   

 Gennemfører 269 tilsynsbesøg mod de 317, som det oprindeligt 

vedtagne serviceniveau medfører. Konsekvensen er, at 48 tilbud i de 3 

kommuner får 1 tilsynsbesøg mindre. Godkendelses- og Tilsynsafdelingen 

foreslår at det er de kommunale dagtilbud, støttecentre og væresteder samt de 

mindste kommunale botilbud, som får et tilsynsbesøg mindre i 2010. Vedlagt en 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9631 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: SOU/BR 
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oversigt over, hvilke konkrete tilbud Godkendelses- og Tilsynsafdelingen peger 

på. I Frederikshavn Kommune drejer det sig om de 3 socialpsykiatriske 

støttecentre, Krisecentret, bofællesskaberne på Spliidsvej,  Højrupsvej og 

Holmelundsvej (Læsø), dagtilbuddene Gimle, Aktiviteten/Røret og 

BVNordstjernen samt Enkeltmandsprojektet (Koktvedparken). Der er tale om 12 

færre tilsynsbesøg på tilbud i Frederikshavn Kommune.  

I 2011:  

 Gennemfører Godkendelses- og Tilsynsafdelingen 8 godkendelsesforløb, og 249 

tilsynsbesøg. Der afholdes alene 1 tilsynsbesøg på de kommunale dag - og 

døgntilbud på voksenområdet, 2 tilsynsbesøg på de kommunale børnetilbud 

samt 1 samlet temaarrangement for alle de kommunale tilbud i Hjørring, 

Brønderslev og Frederikshavn kommuner. Konsekvensen er at der er 83 

kommunale tilbud, som alene skal have 1 tilsynsbesøg i 2011. Bilag 2 er en 

oversigt over forslaget til tilsyn i 2011. Heraf fremgår det, at de kommunale 

døgntilbud til børn: Minibo, Granly og Gaarden i 2011 modtager 2 tilsynsbesøg, 

mens alle kommunale dag- og døgntilbud på voksenområdet i 2011 modtager 1 

tilsynsbesøg.  

I forlængelse af forslaget til servicejustering, har de socialfaglige konsulenter i Godken-

delses- og Tilsynsafdelingen skrevet et notat, hvor de gør opmærksomme på service-

justeringens konsekvenser.De konsekvenser, de peget på er, at der vil være mindre 

kontrol med, om systemer, processer og strukturer fungerer til borgerens bedste. Der vil 

være risiko for mere brandslukning, ligesom dialogen om dokumentation, pædagogiske 

metoder, medinddragelse og regler for magtanvendelse og tavshedspligt  vil kunne føres 

mindre hyppigt end ved det oprindelige serviceniveau. Lederen af afdelingen har efter-

følgende skrevet et notat, hvor han giver udtryk for, at han står inde for det fagligt for-

svarlige ved servicejusteringen. Begge notater vedlægges som bilag.  

Inden servicejusteringerne kan træde endeligt i kraft skal de godkendes af de 3 kommu-

ners kommunalbestyrelser.  

Sagen høres i Handicaprådet d. 28. oktober 2010. Høringssvar uddeles  på mødet.  

  

 

Indstilling 

Godkendelses- og Tilsynsafdelingens forslaget til justeret serviceniveau indstilles til  

Byrådets godkendelse  

 

Beslutning Socialudvalget den 3. november 2010  

Udsættes til næste møde.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Et tilsynsbesøg i 3 kommuner i 2010.doc (dok.nr.112063/10) 

Bilag 2 - Tilsyn i 2011 til direktørgruppen - 249 tilsynsbesøg.xls (dok.nr.112064/10) 

Besvarelse fra afdelingsleder Peter Harritsø.doc (dok.nr.112072/10) 

Konsekvenser ved 1 tilsynsbesøg.doc (dok.nr.112074/10) 
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6. Notat vedr. ekstern gennemgang og vurdering af 

omkostningerne for handicappede borgere med ophold på tilbud 

i andre kommuner 

 

Sagsfremstilling 

I lyset af de registrerede stigninger i gennemsnitsprisen pr. plads – specielt 

vedrørende købte eksterne pladser på handicapområdet – har forvaltningsledelsen 

d. 17. marts 2010 besluttet at anmode Revas om at gennemgå og vurdere 

udviklingen. 

Der foreligger nu en afrapportering i form af et notat der vedlægges som bilag til 

sagen.  

Som det fremgår er der, på grundlag af den gennemførte og beskrevne analyse,  

opstillet  7 hovedkonklusioner vedrørende forvaltningens budgetlægningsmetoder 

og takstudviklingen (side 1), og 4 anbefalinger (side 4 og 5).  

  

John Kristensenm og Alice Aagaard Hagemann deltager under behandling af 

punktet. 

 

Indstilling 

Social og sundhedsdirektøren indstiller til drøftelse.  

 

Beslutning Socialudvalget den 3. november 2010  

Drøftet, idet socialudvalget med tilfredshed konstaterer, at vi allerede har iværksat 

de forslag til initiativer, som repporten foreslår.  

 

Bilag 

Prisstigningseksempler  (dok.nr.128498/10) 

Notat fra Revas.pdf  (dok.nr.128497/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/11167 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU 
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7. Principper for samarbejde mellem 4 nordjyske kommuner 

om misbrugsbehandling 

 

Sagsfremstilling 

Baggrund  

Opgaverne i Region Nordjyllands Misbrugscenter overgår til kommunal drift pr. 

1.5.2011. I oktober 2010 vedtog byrådene i de involverede kommuner samt 

regionsrådet den delingsaftale, som definerer delingen af Region Nordjyllands 

Misbrugscenters aktiver og passiver, rettigheder og pligter.  

  

Parallelt med denne proces har 4 nordenfjordske kommuner - Hjørring, 

Frederikshavn, Læsø og Jammerbugt - besluttet at se på, om nogle af de opgaver, 

som kommunerne overtager med fordel kan løses i et fællesskab 

mellem kommunerne. 

  

Der har været nedsat en tværkommunal styregruppe samt en arbejdsgruppe, hvor 

også Region Nordjyllands Misbrugscenter har været repræsenteret.  Der foreligger 

nu et forslag til principper for et tværkommunalt samarbejde omkring misbrugsbe-

handling. Arbejdstitlen for samarbejdet er "Behandlingscenter Nordenfjord", og 

nøgleordene for den fremtidige indsats er kvalitet, fleksibilitet og mobilitet.  

  

Formålet med og indholdet i Behandlingscenter Nordenfjord  

Formålet med at samarbejde om misbrugsbehandlingen er, at der vil kunne opnås 

en højere faglig kvalitet og synergieffekt ved at samle misbrugsbehandlingen i et 

fælles behandlingscenter. Kommunerne har hver for sig forholdsvis få misbrugere, 

hvorfor det er hensigtsmæssigt at gå sammen på tværs af kommuner for at kunne 

tilbyde misbrugsbehandling på et højt fagligt niveau, og uden at udgifterne til 

misbrugsbehandlingen øges.  

 

Opgaver, der overtages fra Region Nordjyllands Misbrugscenter:  

Følgende opgaver har hidtil været udført af Region Nordjyllands Misbrugscenter og 

vil pr. 1.maj 2011 overgå til kommunerne:  

 Udredning  

 Substitutionsbehandling og forebyggelse af hepatitis C  

 Ambulant og dagbehandling af både stof og alkoholmisbrugere  

 Pårørendesamtaler om stof og alkohol  

 Forældrerådgivning om rusmidler  

 Åben anonym rådgivning  

 Det mobile Ungeteam - anonyme samtaleforløb samt behandlingsforløb for 

unge med stofmisbrug   

Opgaver, der foreslås løst i et tværkommunalt samarbejde i Behandlingscenter 

Nordenfjord: 

Den tværkommunale styregruppe foreslår, at behandlingsindsatsen til 
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stofmisbrugere efter Servicelovens § 101 og behandlingsindsatsen til alkoholmis-

brugere efter Sundhedslovens § 141 løses tværkommunalt i Behandlingscenter 

Nordenfjord. De socialfaglige indsatser løses i den enkelte kommune, men i tæt  

samspil med behandlerne i den tværkommunale enhed. 

Behandling kan overordnet defineres som en målrettet indsats på baggrund af 

systematisk udredning. Behandlingen er en individuelt tilrettelagt indsats, der tager 

udgangspunkt i en udredning, en visitation, en udarbejdet social handleplan og en 

behandlingsplan. Medarbejderne i den enkelte kommune varetager udredningen, 

visitationen og den sociale handleplan i tæt samarbejde med Behandlingscenter 

Nordenfjord, som er specialiseret i at udarbejde behandlingspl anen og tilrettelægge 

den individuelle behandlingsindsats.  

På denne måde opnår de deltagende kommuner en sikring af den helhedsoriente-

rede indsats overfor de borgere, som har behov for misbrugsbehandling.   

Tilstedeværelsen af en tværkommunal behandlingsindsats betyder også, at der 

skabes et forum for erfaringsudveksling og sparring mellem de socialfaglige medar -

bejdere og behandlerne, ligesom der vil blive arbejdet med faglig udvikling og fæl -

les uddannelsesaktiviteter.  

 

Principper for det tværkommunale samarbejde om misbrugsbehandling 

Følgende principper danner grundlag for det tværkommunale samarbejde:  

 Der etableres et tværkommunalt Behandlingscenter Nordenfjord, som 

varetager opgaverne:  

o ambulant behandling -  individuelle samtaler, stof og alkohol  

o dagbehandling - gruppesamtaler, stof og alkohol  

o en særlig indsats overfor unge misbrugere  

 Udredning, substitutionsbehandling og den åbne anonyme rådgivning 

varetages i den enkelte kommune og ikke tværkommunalt  

 Behandlingscentret består af mobile behandlingsteam, som sikrer, at 

indsatsen kan leveres i lokalområderne og dermed de steder, brugerne 

færdes   

 Behandlingscenter Nordenfjord ledes af en tværkommunal styregruppe 

samt en projektleder, som står for den daglige drift.  

 Styregruppen består af direktører og fagchefer fra hver af de deltagende 

kommuner. Styregruppen ansætter projektlederen og sikrer, at indsatsen i 

det tværkommunale behandlingscenter er i overensstemmelse med det 

aftalte serviceniveau.  

 Kommunerne leverer hver især medarbejdere til Behandlingscenter 

Nordenfjord således, at medarbejderne fortsat er ansat i de respektive 

kommuner, men har base i den tværkommunale behandlingscenter under 

ledelse af projektlederen.  

 Der udarbejdes forslag til serviceniveau og normering med udgangspunkt i 

det nuværende forbrug af de pågældende ydelser på Region Nordjyllands 

Misbrugscenter, som udgør ca. 6 mio.  

 En solidarisk og enkel finansieringsmodel, hvor udgiften fordeles på 

kommunerne efter indbyggertal  

På baggrund af ovenstående principper udarbejder den t værkommunale 
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styregruppe et konkret forslag, som fremlægges til politisk behandling primo 2011.   

  

Ann Liljenberg deltager under behandling af punktet.  

 

Juridiske konsekvenser 

Det personale, der tilknyttes Behandlingscenter Nordenfjord er fortsat juridisk  set 

forankret i de enkelte kommuner. Arbejdsstedet vil dog blive i det tværkommunale 

behandlingscenter. Det forventes, at der skal knyttes 8-10 medarbejdere til 

behandlingscenter Nordenfjord.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Budgettet for Behandlingscenter Nordenfjord er ca. 6. mio. kr. svarende til de 4 

kommuners forbrug til de pågældende ydelser i Region Nordjyllands Misbrugs-

center i 2009.  

 

Indstilling 

Principperne for en tværkommunal samarbejdsaftale mellem Hjørring, Jammerbugt, 

Frederikshavn og Læsø kommuner om en tværkommunal misbrugsbehandlings -

indsats indstilles til Byrådets godkendes  

 

Beslutning Socialudvalget den 3. november 2010  

Godkendt som indstillet. 
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8. Justering af ydelses- og kvalitetskatalog for SEL § 85 

 

Sagsfremstilling 

Baggrund  

I forbindelse med indførelsen af BUM-modellen på handicap- og psykiatriområdet 

samt området for socialt udsatte vedtog Byrådet den 25. november 2009 et nyt 

ydelses- og kvalitetskatalog for disse tre områder. Kataloget indeholder bl.a. en 

kvalitetsstandard for Servicelovens § 85 vedrørende socialpædagogisk hjælp til 

borgere i egen bolig.  

  

Siden implementeringen af det nye ydelses - og kvalitetskatalog har der vist sig et 

behov for at evaluere og justere ydelses- og kvalitetsstandarden for § 85. Til dette 

formål har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra 

både udfører- og myndighedsområderne. Arbejdsgruppen har drøftet, hvilke 

justeringer af ydelses- og kvalitetskataloget for SEL § 85, der skønnes nødvendige. 

Arbejdsgruppen har i den forbindelse drøftet seks forskellige problemstillinger:  

1. Skal der visiteres ekstra tid, når borgerne skal flytte?  

2. Skal borgere, der ikke selv kan hjælp med at lave mad, visiteres efter SEL 

§§ 83 eller 85?  

3. Der mangler kvalitetsopfølgningsmål i det nuværende ydelses- og 

kvalitetskatalog  

4. Der er behov for, at borgerne på de tre områder kan ringe til en 

medarbejder i aften- og nattetimerne samt i weekender og højtider  

5. Finansiering af medarbejderes deltagelse under indlæggelse på somatisk 

og psykiatrisk sygehus  

6. Fastsættelse af serviceniveau vedr. praktiske ydelser efter SEL § 85  

  

Arbejdsgruppens anbefalinger 

På baggrund af sit arbejde anbefaler arbejdsgruppen, at: 

1. Der ikke visiteres ekstra tid til den praktiske del i forbindelse med flytninger. 

Det bør pointeres i ydelses- og kvalitetskataloget, at SEL § 85 er inklusiv 

praktisk støtte og hjælp til borgere i forbindelse med eventuelle flytninger. 

Hvis der som følge af flytningen opstår ekstra behov for socialpædagogisk 

støtte, ydes dette ud fra de eksisterende ydelser i det nuværende ydelses - 

og kvalitetskatalog for SEL § 85  

2. Borgere, der ikke selv kan være med til at lave mad, visiteres efter SEL § 

85 til mad fra den kommunale leverandør af mad service  

3. Ydelses- og kvalitetskataloget tilføjes følgende kvalitetsopfølgningsmål: 

"Ydelsen iværksættes senest 10 dage efter afgørelsen. Akutte behov 

dækkes så snart det er nødvendigt"  

4. Alle borgere, der er visiteret efter SEL § 85 ydelser får mulighed fo r at få 

telefonisk kontakt til en kommunal medarbejder i tidsrummet ved akut 

behov for hjælp, vejledning og støtte i aften- og nattetimerne samt i 
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weekender og på helligdage  

5. Man arbejder videre med at finde en løsning på finansiering ved 

medindlæggelser af medarbejdere på psykiatrisk og somatisk sygehus  

6. Ved praktisk hjælp, hvor borgeren ikke selv forventes at skulle deltage i 

udførelsen af ydelsen, gælder samme serviceniveau som ved praktiske 

ydelser givet efter SEL § 83. Det skal bemærkes, at tildelingen af ydelsen 

altid vil foregå ud fra en individuel vurdering  

  

For en uddybning af arbejdsgruppens anbefalinger se vedlagte bilag.  

  

  

Indstilling 

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget godkender 

anbefalingerne 

 

Beslutning Socialudvalget den 3. november 2010  

Udsættes. 

 

Bilag 

Evaluering af ydelses- og kvalitetskatalog for SEL § 85 (dok.nr.128051/10) 
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9. Forslag fra Ældrerådet om udvidelse af det kommunale 

køkkens sortiment til også at omfatte levering af varm mad til 

borgere i eget hjem 

 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet har i brev af 30. september 2010 foreslået Socialudvalget, at det 

kommunale køkken får mulighed for at udvide sit madtilbud til også at omfatte 

levering af varm mad til borgere, der er bevilget madservice. Der tænkes her på en 

ordning, hvor den producerede kølemad varmes op og leveres til borgeren dagligt.  

Ældrerådets baggrund for forslaget er:  

 der er mange borgere der gerne vil have varm mad hver dag  

 kommunen kan tilbyde flere valgmuligheder (kølevacuum, varmholdigt mad 

mv.)  

 kvaliteten af madservice kan højnes, idet de private leverandørere ifm. 

kvalitetsopfølgningen af madservice, ikke fik de store Smileys for så vidt 

angår madens temperatur og de hygiejniske forhold. To væsentlige 

områder for de ældres velvære.  

 større konkurrence mellem private leverandører og den kommunale 

leverandør  

 vel vidende at det er uden for Ældrerådets "ressortområde", giver forslaget 

også mulighed for fremtidig levering af mad til børneinstitutioner mv..  

  

På baggrund af denne henvendelse, har forvaltningen undersøgt, hvordan 

økonomien ser ud i en tilsvarende ordning i Jammerbugt Kommune, hvor 

kølemaden opvarmes under transport på vej ud til borgeren.  

  

Varm mad er produceret som kølemad med udkørsel 365 dage om året. Prisen på 

selve produktionen af maden er uændret, mens udkørslen kræver en specialind-

rettet bil der leases. Udgiften hertil er beregnet til 23,50 kr.,  pr. udkørt varm mad 

portion. Prisen pr. kørsel for den nuværende kølevacuum mad er 36,71 kr. pr. 

drop/stop pr. uge.  

  

Sammenligning af prisniveau:  

                                       

  Årlig udgift  

  Kølevaccuum 

(nuværende udgift) 

Varm mad Merudgift  

120 drop/stop 229.070 1.029.300 800.230 

160 drop/stop 305.427 1.372.400 1.066.973 

200 drop/stop 381.784 1.715.500 1.333.716 
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120 drop/stop = 30% af visiterede borgere i madservice 

160 drop/stop = 40%  

200 drop/stop = 50% 

  

Her ud over er der ca. 300 borgere der får leveret madservice fra privat leverandør. 

Disse borgere får i forvejen leveret varm mad uden merudgift for kommunen. Derfor 

vil forslaget have den konsekvens, at disse leverandører også skal have en meraf-

regning af pris. Dette vil med det nuværende antal borgere, som har privat leveran-

dør, koste en merudgift på ca. netto 2. mio. kr.  

  

Hvis udvalget ønsker at fremme Ældrerådets forslag, skal der tages stilling til finan-

siering af merudgiften.  

 

Indstilling 

Til drøftelse. 

 

Beslutning Socialudvalget den 3. november 2010  

Forslaget henvises til budget forhandlingerne 2012.  

 

Bilag 

Henvendelse til Socialudvalget vedr. produktion af kølemad  (dok.nr.115510/10) 
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10. Formanden orienterer 
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11. Eventuelt 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Peter E. Nielsen 
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Carsten Sørensen 
   

 

      

John Christensen 
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Jørgen Tousgaard 
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