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1. Vedtagelse af Sundhedsaftalen for 2011-2015 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedsaftalen er en aftale mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Det 

primære formål med aftalen er, at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de 

patient forløb, som går på tværs af de to myndigheder. Det vil sige en sammenhæng og 

koordinering af indsatsen mellem sygehusene, de alment praktiserende læger og 

kommunerne.  

  

Generel Sundhedsaftale 

  

Politisk Sundhedsaftale 

Politiske visioner, strategier og 

mål for aftaleperioden 

  Administrativ aftale 

Overordnede aftaler, 

organisering og 

implementering 

Sundhedsaftaler for de 

6 indsatsområder 

Bilagsmateriale 

 

    

Bilateral aftale mellem 

Region Nordjylland og 

Frederikshavn kommune 

 

  

Den politiske sundhedsaftale  har i sit udgangspunkt fokus på de store udfordringer som det 

nordjyske sundhedsvæsen står overfor. En udfordring som gælder både regionen og kommunerne – 

og ikke mindst den udfordring det er, at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor borgerne 

oplever at modtage sundhedsydelser ubesværet på tværs af kommuner, de alment praktiserende 

læger og sygehusene.  

Omdrejningspunktet, for at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen, er Sundhedsaftalen for 

2011-2015, som nu er klar til politisk behandling i Frederikshavn kommunes Byråd. En 

sundhedsaftale som er udarbejdet, ud fra de erfaringer som kommunerne, sygehusene og de 

praktiserende læger har gjort sig med den nuværende sundhedsaftale.  

Visionen for sundhedsaftalen er; at Nordjylland er et godt sted at være borger, fordi vores 

sundhedsvæsen er sammenhængende, og fordi vi samarbejder om bedre sundhedstilbud til 

borgerne.  

For at virkeliggøre visionen, har Region Nordjylland og de nordjyske kommuner valgt at indgå en 

aftale om at arbejde for:  

At sikre en veltilrettelagt opgaveoverdragelse mellem sektorerne  

At sikre det gode sammenhængende patientforløb 

At sikre det nære sundhedsvæsen er veludviklet  

At mindske den sociale ulighed i sundhed 

 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9856 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bibp 

 Besl. 

komp: SOU/SUU/BUU/

BR 
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At opgaveløsning er af høj faglig kvalitet  

Den politiske sundhedsaftale beskriver således de mangeartede udfordringer som det nordjyske 

sundhedsvæsen står overfor, og ikke mindst beskriver hvordan vi på tværs af sektorerne kan møde 

disse udfordringer med fælles front (Se bilag for aftalens fulde indhold).  

  

Den administrative aftale indeholder de konkrete rammer for samarbejdet på tværs af kommuner, 

alment praktiserende læger og sygehuse. Aftalen er delt i to dele. Dels en del som beskriver 

overordnede aftaler, organisering og opfølgning på sundhedsaftalen, og dels en beskrivelse af de 6 

obligatoriske indsatsområder samt tilhørende bilag:  

Indsatsområde 1: Indlæggelse og udskrivningsforløb 

Indsatsområde 2: Træningsområdet  

Indsatsområde 3: Behandlingsredskaber og hjælpemidler  

Indsatsområde 4: Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet 

forebyggelse 

Indsatsområde 5: Indsatsen for mennesker med sindslidelser 

Indsatsområde 6: Opfølgning på utilsigtede hændelser  

 (Se bilag for aftalens fulde indhold).  

  

Den bilaterale aftale er et supplement til de politiske og den generelle administrative aftale, aftaler 

som opfylder de lovmæssige krav fra Sundhedsstyrelsen. Aftalen indgås mellem den enkelte 

kommune og Region Nordjylland. Den bilaterale aftale træder i kraft fra 1. januar 2011 og gælder 

indtil en ny aftale træder i kraft.  Den bilaterale aftale er struktureret efter de 6 obligatoriske 

indsatsområder.  

Det er imidlertid ikke på alle indsatsområder som Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland har 

haft behov for at indgå lokale aftaler. Til gengæld har der været en række emner som ikke indgår 

under de 6 obligatoriske emner, og som derfor står under ”øvrige emner”. Disse emner og aftalerne 

omkring dem er af afgørende karakter, eksempelvis; aftalen om at der skal arbejdes på at placere de 

palliative team i Frederikshavn kommune for at sikre den bedst mulige medicinske hjælp på Hospice 

Vendsyssel – eller aftalen om at arbejde på at etablere et sundhedshus i Sæby. 

Samlet set består den bilaterale aftale af aftaler inden for følgende emner:  

  

  

Bilaterale aftaler - obligatoriske aftaler:  Bilaterale aftaler – øvrige emner 

Indlæggelse og udskrivning Mobil bioanalytikerordning 

Forebyggelse- og Sundhedsfremme Palliative teams 

Mennesker med sindslidelser Telemedicin 

  Netværk 
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(se bilag for aftalens fulde indhold) 

  

Opfølgning i forhold til den samlede bilaterale aftale foregår primært gennem den Politiske 

Styregruppe. Over de næste 4 år vil det derfor være en central politisk opgave at holde fast ved og 

sikre de bedste forhold for at de ovenstående bilaterale aftaler kan realiseres.  

Afrunding: 

Ovenstående fremstilling har lagt hovedvægt på den politiske del af den generelle sundhedsaftale, 

samt den bilaterale aftale. Begrundelsen er, at aftalerne i de nævnte aftaler ikke er lovregulerede og 

dermed er det her, de store udfordringer ligger til samarbejde.   Og det er her, der løbende skal følges 

politisk op på aftalerne.  

Det er muligt at se alle udkast til Sundhedsaftalerne på følgende link:  

http://www.rn.dk/SundhedOgSygehuse/Sundhedsaftaler/  

Bibi Bording deltager under punktet. 

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller at Børne- og ungeudvalget  anbefaler byrådet at godkende 

Sundhedsaftalen  

Kommunaldirektøren indstiller at Socialudvalget anbefaler byrådet at godkende Sundhedsaftalen  

Kommunaldirektøren indstiller at Sundhedsudvalget anbefaler byrådet at godkende Sundhedsaftalen  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 1. december 2010  

Anbefales godkendt overfor Byrådet.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

Den overordnede administrative aftale2.pdf  (dok.nr.138192/10) 

Den generelle og den Politiske Sundhedsaftale.pdf  (dok.nr.138173/10) 

Bilateral sundhedsaftale Frederikshavn.pdf  (dok.nr.138176/10) 

Endelige udkast til sundhedsaftaler til politisk behandling - Alle Bilag.pdf (dok.nr.138171/10) 

Den Administrative Sundhedsaftale.pdf  (dok.nr.138175/10) 

Høringssvar vedrørende Sundhedsaftalen (dok.nr.142940/10) 

Høringssvar vedr. Sundhedsaftalen 2011 (dok.nr.142257/10) 
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2. Orientering om status for Birketoften 

 

Sagsfremstilling 

Birketoften er nu startet op og alle beboere er efterhånden flyttet ind. Indflytningen 

er forløbet roligt og fredeligt. Der har været et godt samarbejde imellem pårørende 

og personale i den forbindelse.  

  

Ved opstart blev der etableret telefonvagt i de aften- og nattetimer, hvor der ikke er 

personale tilstede/på arbejde. Det betyder, at beboerne har mulighed for at komme 

i kontakt med kompetent personale, som enten hjælper dem via telefonsamtale, 

eller sørger for andre løsninger.  

  

Der har været afholdt fællesmøde med deltagelse af alle pårørende og personalet. 

Mødet var overvejende positivt, og flere tilkendegav almindelig tilfredshed med 

indflytningsforløbet. På mødet blev der givet udtryk for bekymring over, at der ikke 

er personale tilstede på Birketoften i aften- og nattetimerne. Bekymringen er særligt 

rettet imod de situationer, hvor der afholdes fester og der f.eks. er alkohol 

indblandet.  

  

Det er aftalt, at der skal afholdes nyt møde med de pårørende for at afklare 

spørgsmålet vedr. personaledækning i aften- og nattetimerne. Der skal ligeledes 

afholdes et møde med Foreningen "Ligeværd" ved Ingrid Kloster om samme 

spørgsmål.  

  

Afdelingsleder for handicapafdelingen Birgit Elgaard deltager under behandling af 

punktet.  

  

  

 

Indstilling 

Til orientering 

  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 1. december 2010  

Taget til orientering, idet forvaltningen udarbejder en ny status til næste møde.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2483 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: brel 

 Besl. komp: SOU 
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3. Godkendelse af endelig anskaffelsessum - skema B - 24 

almene plejeboliger med tilhørende servicearealer, Kirkevej 21, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Boligforening anmoder om godkendelse af endelig anskaffelsessum 

- skema B - for 24 plejeboliger med tilhørende kommunale servicearealer på 

Kirkevej 21 i Skagen. 

Bygherren oplyser, at byggeriet har været udbudt i licitation, og det har 

efterfølgende været nødvendigt at gennemføre en del besparelser i projektet. 

Projektet omfatter boliger med tilhørende fælleslokaler, fælleshus og kommunale 

servicearealer for personalet.  

Byggeriet forventes påbegyndt, således at aflevering kan ske medio 2012.  

Social- og sundhedsforvaltningen oplyser, at baggrunden for at oprette et samlet 

bofællesskab i Skagen er at opnå nogle økonomiske og faglige gevinster. 

Begrundelsen for at samle de nuværende 4 bofællesskaber skal således ses på 

baggrund af de analyser, der er foretaget dels i regi af en udvidet 

forvaltningsrevision på det sociale område i 2008 af konsulent firmaet Deloitte og 

med afsæt heri efterfølgende nærmere strukturanalyse af bofællesskabsstrukturen 

på handikapområdet.  

Kort opsummeret vurderede Deloitte, at der vil kunne skabes bedre mere 

økonomisk og fagligt bæredygtige botilbud, hvis der tænkes i større enheder, da 

det vil kunne understøtte udvik lingen af kvalitet og differentiering i de leverede 

tilbud, udvik le de faglige miljøer samt sik re fleksibilitet og effek tiv udnyttelse af 

personaleressourcerne. Dette understøttes af nævnte strukturanalyse, som har 

inddraget såvel bruger/pårørendes og medarbejderes synspunkter. Det fremhæves 

også i analysen at fordelene ved at samle eksisterende bofællesskaber til en 

samlet enhed styrker beboernes muligheder for at dyrke sociale netværk. 

Endvidere vil en samlet enhed øge mulighederne for at tilgodese beboernes 

individuelle behov og interesser, dels ved tilstedeværelsen af flere 

personaleressourcer, og dels ved fælles servicearealer samt fællesarealer med 

henblik på socialt samvær mv. Endelig vil større enheder styrke personalets 

muligheder for faglig udvikling og sparring, såvel som at det vil medføre en bedre 

økonomi i forhold til mulighed for døgndækning.   

For at opnå intentionerne om optimal udnyttelse af de økonomiske og faglige 

ressourcer, har det været én af grundidéerne i byggeriet, at der etableres lukkede 

og overdækkede gange mellem boligerne og mellem boligdelene/husene og 

servicearealet. Forbindelsesgangene betyder i den forbindelse, at personalet vil 

kunne tilknyttes det samlede boligbyggeri og dermed kan arbejde fleksibelt i hele 

bofællesskabet. Alternativt vil der skulle ansættes 4 faste personalegrupper med 

tilknytning til hvert enkelt hus. Et andet og meget vægtigt argument for 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6932 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: SOU/ØU/BR 



 
 

 

Socialudvalget - Referat - 01. december 2010 Side 10 af 45 

 

forbindelsesgangene er, at de vil være en forudsætning for, at det under normale 

omstændigheder vil være forsvarligt med kun én nattevagt. Forbindelsesgangene 

er således af stor betydning for personalets sikkerhed, når der færdes mellem 

husene om natten. Opførsel af forbindelsesgangene vil derfor betyde, at 

personalesikkerhed og arbejdsmiljø vil kunne sikres bedst muligt såvel som 

omkostninger til blot én nattevagt – og dermed den besparelse som allerede er 

indregnet i budgettet – vil kunne realiseres. 

For brugerne vil forbindelsesgangene betyde væsentligt forbedrede muligheder for 

frit at kunne bevæge sig indenfor byggeriet og mellem de forskellige huse, hvilket 

vil betyde noget for den enkeltes livskvalitet. 

  

Økonomi  

Det koster 980.650 kr. ekskl. moms at opføre de projekterede forbindelsesgange i 

bofællesskabet. Denne udgift kan ikke afholdes indenfor den afsatte bevilling, men 

udgiften ligger indenfor kvalitetsfondsområdet, hvor kommunen har reserveret 6,2 

mio. kr. som endnu ikke er disponeret.  

  

Social- og sundhedsforvaltningen har efter den afholdte licitation indgået i et tæt 

samarbejde med bygherregruppens rådgivere og teknikere med henblik på at opnå 

betydelige besparelser på det samlede projekt (i alt 3.101.056 kr. inkl. moms). 

Disse besparelser har været nødvendige af hensyn til at nedbringe den kommunale 

anlægsudgift, og er foretaget på stort set alle områder ved udskiftning af materialer 

samt fx fjernelse af alle overdækninger på terrasser. Der er således foretaget 

besparelser på alle områder, hvor det ikke direkte er gået udover bofællesskabets 

funktionalitet for borgerne og de ansatte.  

  

Efter disse besparelser overskrides den kommunalt afsatte anlægsbevilling 

vedrørende servicearealer med 300.000 kr., hvortil kommer udgiften på 980.650 kr. 

til forbindelsesgange - ialt 1.280.650 kr.    

  

Den samlede anskaffelsessum for boligerne og fælleshuset udgør 37.104.000 kr. 

svarende til det bindende maksimumbeløb inkl. energitillæg.    

Der anmodes om godkendelse af en husleje på 1.048 kr./m
2
/årligt.  

Anskaffelsessummen for servicearealerne udgør - såfremt ovenstående udgifter 

medtages - 5.140.650 kr. ekskl. moms.  

Servicearealerne udskilles i en særskilt kommunal ejerlejlighed, og 

der indgås samdriftsaftale med boligforeningen.  

Ved de anførte anskaffelsessummer er der følgende kommunale udgifter:  

Boligerne: 

Grundkapitalindskud, 7 % af anskaffelsessummen: 2.597.280 kr.  

Endvidere stilles garanti for realkreditlånet. Størrelsen heraf kendes p.t. ikke, idet 

garantibeløbet efterfølgende beregnes af kredit foreningen ud fra 

ejendommens værdi.  
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Servicearealerne: 

Anskaffelsessum ekskl. moms (inkl. glasgange 

og fordyrelser)  

5.140.650 

kr. 

Servicearealtilskud, 40.000 kr. pr. bolig  
   960.000 

kr. 

Kommunal nettoudgift  
4.180.650 

kr. 

  

  

  

  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

Udgiften til grundkapitalindskud, 2.597.280 kr. svarer til det afsatte beløb på 

anlægsbudgettet under Socialudvalgets bevilling, men som nu overføres til 

balanceforskydninger under Økonomiudvalget.  

Den oprindeligt estimerede kommunale nettoudgift til servicearealer på 2.900.000 

kr. ekskl. moms er ligeledes afsat på anlægsbudgettet. Forøgelsen af denne 

bevilling på 1.280.650 kr. kan finansieres af de på økonomiudvalgets 

anlægsbudgett reserverede, men ikke disponerede kvalitetsfondsmidler på 6,2 mio. 

kr.  

  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Det forudsættes, at byrådet på møde den 22. december 2010 godkender det 

fremsatte lokalplanforslag  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller til socialudvalget at anbefale økonomiudvalget, at indstille til 

byrådet,  

          at der godkendes en anskaffelsessum på 37.104.000 kr. for boliger med 

fælleshus.  

          at der godkendes en anskaffelsessum på 5.140.650 kr. ekskl. moms for 

de kommunale servicearealer på følgende vilkår:  

o    at de i lov om almene boliger og tilhørende bekendtgørelser 

angivne regler overholdes  

o    at den ved påbegyndelsen af byggeriet godkendte anskaffelsessum 

er bindende for bygherren 

o    at byggeriet påbegyndes senest den 15. januar 2011  

o    at kommunal garanti for realkreditlån behandles særskilt, når 

konkret beregning heraf foreligger 

o    at servicearealerne udskilles i en særskilt kommunal ejerlejlighed  
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Endvidere indstilles,  

         at huslejen på 1.048 kr./m
2
/årligt godkendes  

 at socialudvalgets rådighedsbeløb forøges med 1.280560 kr. finansieret af 

reserverede men    ikke disponerede kvalitetsfondsmidler under 

økonomiudvalgets anlægsbevilling.  

 at Socialudvalgets rådighedsbeløb, som herefter er på 4.180.650 kr., 

frigives.  

 at 2.597.280 kr. overføres fra Socialudvalgets rådighedsbeløb til 

balanceforskydninger under Økonomiudvalget, samt at beløbet frigives.  

  

  

  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 1. december 2010  

Godkendt som indstillet. 

 

Bilag 

Kortbilag Kirkevej (dok.nr.136193/10) 
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4. Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum (skema A) - 12 

almene plejeboliger, Senhjernskadecenter Nord, Højrupsvej, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Boligforening anmoder om godkendelse af en foreløbig 

anskaffelsessum for 12 almene plejeboliger.  

Bygherren oplyser, at projektet er etape 2 af boligdelen i Senhjerneskadecenter 

Nord, Højrupsvej 19, Frederikshavn. Det er forudsat, at boligerne opføres i samme 

størrelse som etape 1. Den foreløbige anskaffelsessum er anslået til 20.169.000 kr. 

inkl. moms, svarende til anskaffelsessummen for boligerne i etape 1.  

Der anmodes om godkendelse af en husleje på 938 kr./m2/årligt.  

Social- og sundhedsforvaltningen oplyser, at byggeriet af etape 1 af 

SenhjerneskadeCenter Nord er påbegyndt. Etape 1 indeholder 12 boliger samt 

servicearealer og kommunale arealer til aktivitetscenter, træning samt 

forskningsaktiviteter. Servicearealer og andre kommunale arealer bliver opført med 

henblik på at kunne servicere borgere fra i alt 24 boliger samt borgere med 

senhjerneskade, der bor i eget hjem (aktivitetscenterdelen mv.).  

Social- og Sundhedsforvaltningen anmoder, i lyset af Byrådets beslutning om, at 

flest mulige borgere fremover skal kunne tilbydes et botilbud i eget kommunalt regi, 

om at igangsætte byggeriet af etape 2 af SenhjerneskadeCenter Nord førend første 

etape står færdig. Etape 2 indeholder byggeriet af yderligere 12 boliger, og udgør 

således det færdig planlagte projekt med i alt 24 boliger. Det færdige projekt vil 

således kunne rumme flere målgrupper indenfor senhjerneskadeområdet. 

Byggeriet af yderligere 12 boliger påtænkes i den forbindelse fx at kunne rumme 

borgere med udadreagerende adfærd. Frederikshavn Kommune har ikke på 

nuværende tidspunkt et passende tilbud til disse borgere. Derudover vil flere af 

boligerne også med fordel kunne anvendes som midlertidige botilbud til 

senhjerneskadede borgere, som skal have afkla ret deres fremtidige behov for 

hjælp.    

  

Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt en fuldstændig afklaring af potentielle 

borgere til senhjerneskadecentret. Men såfremt der alene henses til antallet af 

borgere fra Frederikshavn, som har erhvervet en senhjerneskade, der berettiger til 

at vedkommende skal have et botilbud, er der basis for et tilbud med 24 pladser. 

Her skal det dog nævnes, at borgere, når de er vurderet berettiget til et tilbud efter 

servicelovens § 108 (længevarende botilbud), har frit valg af bolig inden for 

pågældende område - hvor borgeren jf. målgruppe kan rummes og gives et 

passende tilbud. Hvor hurtigt senhjerneskadecentret vil få borgere i alle 24 boliger 

vil derfor afhænge af, hvor mange borgere, som pt. har ophold andre steder og i 

andre kommuner, der selv ønsker at få ophold på SenhjerneskadeCenter Nord. Det 

kan i den forbindelse nævnes, at en del borgere allerede har udtrykt ønske om at 

komme til Frederikshavn og dermed tættere på deres pårørende. Derudover kan 

der j f. senhjerneskadecenter projektets meget unikke kobling til AAU og UCN samt 

det private erhvervsliv – med henblik på direkte forskning der kan udvikle eller 

 
 Åben sag 
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forbedre forholdene for senhjerneskaderamte borgere – også tænkes at være 

potentielle borgere til centret fra andre kommuner.  

  

Såfremt byggeriet af etape 2 igangsættes allerede nu, giver det oplagt en række 

økonomiske fordele. Der kan i den forbindelse fx nævnes, at der vil være 

personalemæssige fordele forbundet med at have en større 

beboersammensætning i form af endnu bredere faglighed og mulighed for optimal 

udnyttelse af disse ressourcer. Der vil også være driftsmæssige fordele, idet 

kommunen på nuværende tidspunkt, hvor servicearealerne og de kommunale 

arealer udgør størsteparten af byggeriet, også har de største udgifter til 

vedligeholdelse af bygninger og arealer – driftsandelen udgør 55 %. Ved at bygge 

næste og sidste etape på 12 boliger ændres denne andel til 35 %, hvilket udgør en 

besparelse på ca. 50.000 kr. pr. år ved almindelig drift. Rent bygningsmæssigt er 

der selvfølgelig også fordele forbundet med at bygge hele centret nu. I den 

henseende vil særligt gener for nye beboere kunne reduceres meget væsentligt, da 

de yderligere 12 boliger forventeligt vil kunne stå færdigt kun ca. 3 måneder efter, 

at de første 12 boliger er taget i brug. Sidst vil der være rent økonomiske 

besparelser dels på skøde, byggekredit, teknikerhonorar mv. samt ikke mindst en 

besparelse på grundkapitalen, der efter 1. januar forventes fordoblet til 14 %.  

  

Ved den anførte anskaffelsessum er der følgende kommunale udgift:  

Grundkapitalindskud, 7% af anskaffelsessummen, svarende til 1.411.830 kr. 

Endvidere stilles garanti for realkreditlånet. Størrelsen heraf kendes ikke p.t., idet 

garantisummen fastsættes af realkreditinstituttet.  

  

Servicearealerne: Der skal ikke opføres yderligere servicearealer, idet der 

ved godkendelse af 1. etape var inkluderet opførelse af servicearealer til alle 24 

boliger.  

  

  

  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

Udgiften til grundkapitalindskud,  1.411.830 kr., kan muligvis finansieres af de på 

Økonomiudvalgets anlægsbudget reserverede men ikke disponerede kvalitetsfondsmidler på 

6,2 mio. kr. De nærmere betingelser herfor undersøges forinden udvalgsbehandlingen. 

De bevillingsmæssige konsekvenser besluttes først endeligt  ved behandlingen af 

sag om godkendelse af den endelige anskaffelsessum  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller til socialudvalget at anbefale overfor økonomiudvalget at 

indstille til byrådet,  

 at der godkendes en foreløbig anskaffelsessum på 20.169.000 kr. 
for boligerne  

 at der afsættes midler til grundkapitalindskud, idet betingelserne for 
anvendelse af kvalitetsfondsmidler forelægges på mødet.    
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 Godkendelsen gives 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 påbegyndelse af byggeriet godkendte 

anskaffelsessum er bindende for bygherren 

       at byggeriet påbegyndes senest den 1. september 2011  

       at sag om garanti for realkreditlån behandles særskilt, når 

konkret beregning foreligger 

   Endvidere indstilles, at der godkendes en foreløbig husleje på 938 kr./m2/ 

årligt.  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 1. december 2010  

Godkendt som indstillet, idet det tilsendte notat indgår som supplement til 

sagsfremstillingen. 

 

Bilag 

Supplerende til Socialudvalgets dagsorden den 1.12.2010 - Økonomiafdelingens udtalelse i forbindelse 

med sagen 12 boliger på højrupsvej.docx (dok.nr.145527/10) 
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5. Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum (skema A) - 29 

almene plejeboliger med tilhørende kommunale servicearealer - 

Gl. Skagensvej, Frederikskhavn 

 

Sagsfremstilling 

Boligforeningen Vesterport anmoder om godkendelse af foreløbig anskaffelsessum 

for 29 almene plejeboliger med tilhørende kommunale servicearealer.  

Bygherren oplyser, at projektet består af 29 boliger, beliggende i 6 b o-enheder. En 

enkelt bo-enhed består af 5 lejligheder, fritliggende på Gl. Skagensvej 1-5.  

De resterende 5 bo-enheder er i henhold til ønske fra Social- og 

sundhedsforvaltningen bundet sammen med kolde gangarealer (glasgange), som i 

givet fald skal finansieres som en del af kommunens servicearealer. Den 

indhentede pris for gangarealerne er uacceptabel høj, og der pågår p.t. 

forhandlinger herom.  

Boligerne er på ca. 60 m2 med 308 m2 fælles boligareal, således at det samlede 

boligareal er på ca. 70 m2 pr. bolig. Byggeriet opføres som lavenergi 2020, hvilket 

indebærer, at der tillægges ekstra 5 m2 på boligens areal (der kan kun ydes 

boligsikring til 65 m2). Servicearealet - ud over glasgangene - er på ca. 193 m2.  

I forbindelse med opførelse af 84 familieboliger på samme areal opføres fælleshus, 

som plejeboligerne får en forholdsmæssig andel af.  

Der oprettes en ejerlejlighedsforening, og etableres samdriftsaftale, som ved øvrige 

leve-bomiljøer. 

Den foreløbige anskaffelsessum for boligerne anslås til 43.907.000 k r. inkl. moms, 

svarende til det bindende maksimumbeløb inkl. energitillæg.  

Den samlede foreløbige anskaffelsessum for servicearealerne (ekskl. 

forbindelsesgange) anslås til 3.541.000 kr. ekskl. moms. 

Der anmodes om godkendelse af en husleje på 935 kr./m2/årligt.  

Bygherren stiller som betingelse, at kommunen godkender skema A for 84 

familieboliger. Ved samlet opførelse er der en væsentlig besparelse i forbindelse 

med udbuddet. Denne sag behandles på samme økonomiudvalgs- og byrådsmøde 

som nærværende sag.  

Ved de anførte anskaffelsessummer er der følgende kommunale udgifter:  

  

Boligerne: 

Grundkapitalindskud, 7 % af anskaffelsessummen, svarende til 3.073.490 kr. 

Endvidere stilles garanti for realkreditlånet. Størrelsen heraf kendes ikke p.t., idet 

garantisummen fastsættes af realkreditinstituttet. 

  

Servicearealerne: 

  

 Anskaffelsessum ekskl. moms (ekskl. evt. udgift 

til glasgange) 

3.541.000 

kr. 

Servicearealtilskud, 40.000 kr. pr. bolig  
1.160.000 

kr. 

 
 Åben sag 
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Kommunal nettoudgift  
2.381.000 

kr. 

  

  

  

  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

Udgiften til grundkapitalindskud,  3.073.490 kr., er afsat på anlægsbudgettet under 

Socialudvalgets bevilling, men skal overføres til balanceforskydninger under 

Økonomiudvalget. Dette vil ske i forbindelse med behandling af skema B.  

Udgiften til servicearealerne finansieres af samme, idet det forudsættes, at den 

samlede udgift til servicearealer inkl. inventar holdes indenfor anlægsbevillingen, 

som er på 3.600.000 kr.  

De bevillingsmæssige konsekvenser besluttes først endeligt ved behandlingen a f 

sag om godkendelse af den endelige anskaffelsessum (Skema B).  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller til socialudvalget at anbefale overfor økonomiudvalget at 

indstille til byrådet,   

         at der godkendes en foreløbig anskaffelsessum på 43.907.000 kr. for boligerne  

         at der godkendes en foreløbig anskaffelsessum på 3.541.000 kr. ekskl. moms 

for de kommunale servicearealer  

 Godkendelsen gives 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 1. april 2011 

      at den kommunale 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 935 kr./m2/ 

årligt.  

  

  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 1. december 2010  

Godkendt som indstillet. 
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6. Opfølgning på Budgetrevision af 30.9.2010 - Opkrævning af 

merbetaling for salg af plejeboligpladser i 2008 

 

Sagsfremstilling 

Fra og med 2008 er der foregået en systematisk visitation af hjælp til beboerne i 

kommunens plejeboliger. Visitationen foregår på baggrund af en række k riterier i 

forhold til plejeboligtype, mens den individuelle udmåling af hjælpen til personlig og 

praktisk hjælp har udgangspunkt i den politisk vedtagne kvalitetsstandard på 

fritvalgsområdet.  

  

Afregningstaksten for hjælp til borgere fra andre kommuner har hidtil svaret til 

fritvalgstaksten Det vil sige, at andre kommuner kun er blevet opkrævet betaling for 

den visiterede tid til personlig pleje og praktisk hjælp, med tillæg for ydelser 

omkring madordningen, samt et bidrag til aktivitetsdelen.  

  

Den direkte borgerrettede tid, der leveres i kommunens plejeboliger udgøres af fire 

parametre - den visiterede tid til personlig og praktisk hjælp, tid i forbindelse med 

madordningen, aktivitetstid og tilgængelighedstid. 

  

Som det fremgår af budgetrevisionen af 30.09.2010 har der vist sig grundlag for 

også at indregne den medgåede aktivitetstid og tilgængelighedstid ved den 

endelige beregning af taksterne for 2009 og dermed taksterne for opkrævningen i 

indeværende år.  Administrationen har afsluttet arbejdet og er klar til at sende de 

endelige afregninger for 2009 og 2010. Merindtægten svarer til det ved 

budgetrevisionen forudsatte: 

                      2009: kr. ca. 1,8 mio. 

                      2010: kr. ca. 1,6 mio. 

  

Der er mulighed for at benytte den tilsvarende opkrævningsmodel for  2008, hvilket 

vil give en yderligere merindtægt på ca. kr. 2,0 mio. Det må forventes at en 

efterregulering af opkrævningen for 2008 vil afstedkomme en del reaktioner og 

spørgsmål fra de berørte kommuner. Der ønskes en politisk stil lingstagen til, 

hvorvidt forvaltningen tillige skal opkræve merbetaling for salg af plejeboligpladser 

for 2008.   

  

  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

At der opkræves merbetaling også for 2008. 

 

 
 Åben sag 
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Beslutning Socialudvalget den 1. december 2010  

Godkendt som indstillet. 

 

 



 
 

 

Socialudvalget - Referat - 01. december 2010 Side 21 af 45 

 

 

7. 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 

opholdssteder 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 

godkendelsesforløb pr. år.                                                

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

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

godkendelsesforløbene med en ventetid på 1 -1½ år fra Godkendelses- og 

Tilsynsafdelingen modtager 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 
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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 

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

servicejusteringens 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 efterfølgende skrevet et notat, hvor han giver 

udtryk for, at han står inde for det fagligt forsvarlige ved servicejusteringen. Begge 

notater vedlægges som bilag.  

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

kommuners 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.  

 

Indstilling - Socialudvalget den 1. december 2010 

Godkendelses- og Tilsynsafdelingens forslaget til justeret serviceniveau indstilles til  

Byrådets godkendelse.  

 

Beslutning Socialudvalget den 1. december 2010  

Godkendt som indstillet. 
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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) 

Høringssvar GOT - Høringssvar Justering af serviceniveau, Tilsyns og 

Godkendelsesafdelingen.DOCX (dok.nr.133057/10) 
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8. Redegørelse for de økonomiske konsekvenser, hvis 

Frederikshavn Kommune udtræder af GOT-samarbejdet  

 

Sagsfremstilling 

Handicaprådet i Frederikshavn Kommune har på baggrund af deres behandling af 

sagen vedrørende nedjusteringen af serviceniveauet for tilsyn på dag- og botilbud 

på voksenområdet, anmodet Socialudvalget om en redegørelse for de økonomiske 

konsekvenser, hvis Frederikshavn Kommune udtræder af GOT-samarbejdet. 

  

Forvaltningen har vedlagt et forslag til en sådan redegørelse som bilag.  

  

En række forudsætninger ligger bag redegørelsen.  

For det første kan Frederikshavn Kommune tidligst udtræde af samarbejdsaftalen 

med de øvrige kommuner pr. 1. januar 2012.  

  

For det andet varetager GOT-afdelingen godkendelses - og tilsynsopgaver på både 

børne- og unge og voksenområdet for Frederikshavn Kommune. Børne - og 

ungeområdet er tilfredse med de ydelser, de modtager fra GOT. I redegørelsen er 

det derfor alene konsekvenserne af voksenområdets eventuelle trækken sig ud af 

samarbejdet, der beskrives. Det er muligt, at det vil få konsekvenser for børne- og 

ungeområdet, hvis dette føres ud i livet. Der har ikke været tid til en nærmere 

drøftelse med børne- og ungeområdet om konsekvenserne.  

  

Det bør også tages med i betragtning, at GOT-afdelingen er blevet til på baggrund 

af en vision om at udvikle det tværkommunale samarbejde i Nordjylland. GOT 

afdelingen bygger af samme grund på en solidarisk finansieringsmodel. 

Frederikshavn Kommune bryder med samarbejdsvisionen ved at trække sig ud af 

samarbejdet. Omvendt ser det ud til, at der er penge at spare for voksenområdet i 

Frederikshavn Kommune på området omkring godkendelser og tilsyn ved at købe 

ydelserne andetsteds.    

  

Endelig er der i redegørelsen inddraget en vurdering af brugerne af GOT-

afdelingens ydelser på voksenområdet – Socialenheden. Vurderingen peger på, at 

enheden er bekymret for konsekvenserne af det nedjusterede serviceniveau. 

Samtidig oplever de, at kvaliteten i GOTs ydelser er stigende, at der nu er skabt en 

stabilitet i forhold til de ansatte, som varetager tilsynene, og at de ansatte er ved at 

have et godt kendskab til de tilbud, de fører tilsyn med.  

 

Indstilling 

Til drøftelse med henblik på videresendelse til Handicaprådet  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 1. december 2010  

Drøftet, idet der indledes dialog med de berørte kommuner inden stillingtagen.  

 

 
 Åben sag 
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Bilag 

Redegørelse vedrørende de økonomiske konsekvenser af Frederikshavn Kommunes udtræden af 

samarbejdet med GOT (dok.nr.140414/10) 
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9. 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 for at få 
telefonisk kontakt til en kommunal medarbejder i tidsrummet ved akut 
behov for hjælp, vejledning og støtte i aften- og nattetimerne samt i 

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 
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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. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Socialudvalget den 1. december 2010 

Sagen høres i Handicaprådet den 25. november 2010 - høringssvar eftersendes 

inden mødet.  

 

Beslutning Socialudvalget den 1. december 2010  

Godkendt.  

 

Bilag 

Evaluering af ydelses- og kvalitetskatalog for SEL § 85 (dok.nr.128051/10) 

Handicaprådets høringssvar (dok.nr.144415/10) 
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10. Ydelses- og kvalitetskatalog for § 85, botilbud på handicap- 

og psykiatriområdet 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af Deloittes udvidede forvaltningsrevision 2008 blev det besluttet at 

indføre kvalitetsstandarder og BUM-model på handicap- og psykiatriområdet samt 

for området for socialt udsatte i Frederikshavn kommune pr 1. januar 2010. 

Formålet med indførelsen af BUM-modellen er at skabe en mere effektiv og 

hensigtsmæssig organisering af de tre områder med en styrket ressourcestyring og 

sikring af et mere ensartet serviceniveau. Samtidig blev det besluttet, at  udarbejde 

ydelses- og kvalitetsstander for socialpædagogisk hjælp efter SEL § 85 i etaper, 

således at ydelses- og kvalitetskataloget for SEL § 85 for hjemmeboende skulle 

træde i kraft 1. januar 2010. Mens  ydelses- og kvalitetskataloget for 

bofællesskaberne på handicapområdet og  specialtilbuddene på handicap- og 

psykiatriområdet skulle vente til henholddsvis 1. januar 2011 og 1. januar 2012.  

  

I forbindelse med udarbejdelsen af ydelses- og kvalitetsstandard for 

bofællesskaberne på handicapområdet har der været nedsat en arbejdsgruppen 

bestående af relevante medarbejdere fra bofællesskabsområdet  og fra 

myndighedsafdelingen. Arbejdsgruppen er kommet langt i sit arbejde med at 

beskrive hvilke ydelser, der skal leveres i bofællesskaberne.  Undervejs i arbejdet 

har det imidlertid det vist sig at være hensigtsmæssigt at inddrage 

specialtilbuddene på handicap- og psykiatriområdet i det videre arbejde, således at 

der bliver lavet en samlet beskrivelse af ydelserne i botilbuddene på handicap - og 

psykiatriområdet.  

  

Social- og Sundhedsforvaltningen har derfor vurderet, at det vil være formålstjenligt 

at færdiggøre ydelses-og kvalitetskataloget for SEL § 85 for bofællesskaberne 

samtidig med udarbejdelsen  for specialtilbuddene på handicap- og 

psykaitriområdet. Dette betyder, at det samlede ydelses- og kvalitetskatalog for 

botilbuddene på handicap- og psykiatriområdet vil kunne træde i kraft pr. 1. januar 

2012. (Se vedlagt procesplan for det videre arbejde)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Til orientering 

 

 
 Åben sag 
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Beslutning Socialudvalget den 1. december 2010  

Taget til orientering.  

 

Bilag 

Procesplan for ydelseskatalog for § 85 botilbud på handicap- og psykiatriområdet (dok.nr.140189/10) 

 



 
 

 

Socialudvalget - Referat - 01. december 2010 Side 30 af 45 

 

 

11. Leverandørkontrakt 2011-12 fritvalgsområdet 

 

Sagsfremstilling 

Social- og sundhedsforvaltningen har udarbejdet udkast til Leverandørkontrakt 

2011-12 på fritvalgsområdet vedrørende personlig og praktisk hjælp samt 

madservice med følgende ændringer:  

1.     Der er lagt op til en 2-årig kontrakt for 2011-12.  

2.     De nuværende 5 områder er ændret til 3 områder, således tilpasset 

Ældreafdelingens områdeinddeling. Område Skagen og Område Fladstrand er 

lagt sammen til Område Nord. Område Frederikshavn By og Område Bangsbo 

er lagt sammen til Område Midt og endelig er Område Sæby omdøbt til 

Område Syd. Enkelte leverandører har således skulle forholde sig til, i hvilke 

områder de fremadrettet vil være godkendt i. 

3.     I forbindelse med at bagvagts funktionen for nødkald er flyttet til 

Beredskabsafdelingen, er der i kontrakten indarbejdet krav om, at alle 

leverandører fremover benytter denne.  

4.     Leverandører af mad bliver forpligtet til fremadrettet at indberette grundlag for 

brugerbetaling via KMD, således at der fremadrettet sker direkte træk i 

brugerens pension. 

  

Der er modtaget tilkendegivelser fra alle leverandører om at fortsætte som 

leverandører. Af bilag 2 fremgår hvilke leverandører, der er godkendt, i hvilke 

områder samt til hvilke ydelser. Herudover er der påført, hvilke ændringer der er i 

forhold til tidligere. 

  

Kontraktudkastet har i henhold til indeværende års kontrakt været til høring hos de 

nuværende leverandører. Blæksprutten Pleje og Omsorg har som den eneste 

leverandør fremsendt bemærkninger jf. bilag 3. 

I forhold til § 6 foreslår Blæksprutten at Uddannelseskravet, som på nuværende 

tidspunkt er en Sundheds- og/eller socialfagliguddannelse, skal opblødes til også at 

omfatte Virksomheds serviceassistenter eventuelt suppleret med en 

efteruddannelse. 

I forhold til § 12 foreslår Blæksprutten at det præciseres, at fristen for at fremsende 

redegørelse og handleplan først løber fra det tidspunkt, hvor leverandøren bliver 

bekendt med misligholdelsen.  

  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9755 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: suko 

 Besl. komp: SOU 



 
 

 

Socialudvalget - Referat - 01. december 2010 Side 31 af 45 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller sagen til drøftelse.  

 

Beslutning Socialudvalget den 1. december 2010  

Drøftet. 

 

Bilag 

Leverandørkontrakt 2011 og 12  (dok.nr.113561/10) 

Leverandøroversigt pr. 01.01.2011 m. ændringer (dok.nr.138394/10) 

Blæksprutten Forlængelse af kontrakt 2011-12  (dok.nr.133694/10) 
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12. Kvalitetsundersøgelse fritvalgsområdet - besvarelse af 

døgndækkende telefoner 

 

Sagsfremstilling 

Stikprøvekontrol – leverandørkontrakt på fritvalgsområdet 2010 

Myndighedsafdelingen har i henhold til § 5 stk. 4 i leverandørkontrakten for 2010 

med stikprøveopkald kontrolleret, hvorvidt de enkelte leverandører opfylder 

kontrakten ved at have et døgndækket fastnettelefonnummer, som besvares 24 

timer i døgnet, og besvaret inden for 5 opringninger.  

Resultatet af stikprøveopkaldene, der er foretaget den 18. november 2010, er 

følgende:  

Leverandør Døgnnummer Dag/antal 

ring 

Aften/antal 

ring 

Nat/antal 

ring 

Område Nord 9845 5283 1 Note 3 1 

Område Midt  9845 5906 1 2 4 

Område Syd 9845 6550 5 2 2 

ABC Service 9895 1551 2 2 3 

AC ren og pleje 9842 8806 2 4 4 

Aktiv Hverdag 9848 4131 2 4 Note 1 

Blæksprutten  7026 7282 1 2 2 

Dansk 

Plejeservice 

9620 0126  1 Note 2 1 

MG 

Hjemmeserv.  

9848 4326 1 2 1 

  

Note 1 – telefonopkaldet blev direkte omstillet til telefonsvarer.  

Note 2 - kald kl. 21.00 ingen besvarelse 20 ring  

               Kald kl. 21.08 ingen besvarelse 20 ring 

               Kald kl. 21.16 besvarelse efter 4 ring       

Note 3 – 3 opkald mellem kl. 21.00 og 21.20 blev direkte omstillet til en 

telefonsvarer.  

Resultatet er generelt meget flot, og der er som det fremgår af ovenstående kun 

enkelte problemer hos tre af leverandørerne. Forvaltningen har udbedt sig 

redegørelser i forhold til de 3 noter.  
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Indstilling 

Til orientering.                 

 

Beslutning Socialudvalget den 1. december 2010  

Taget til orientering.  

 

Bilag 

Redegørelse og handlingsplan Dansk plejeservice. (dok.nr.139512/10) 

Aktiv Hverdag Hjemmeservice redegørelse (dok.nr.141370/10) 

Område nord - Redegørelse Kvalitetsundersøgelse besvarelse af døgndækkende 

telefoner (dok.nr.142123/10) 
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13. Kvalitetsopfølgning - fritvalgsområdet - medarbejdere 

 

Sagsfremstilling 

Med henblik på at undersøge, hvorvidt leverandørerne af praktisk og personlig hjælp, herunder 

madservice, lever op til Leverandørkontrakten for 2009, har Social-, sundheds- og 

arbejdsmarkedsforvaltningen i relation til den årlige kvalitetsopfølgning på fritvalgsområdet, valgt at 

fokusere på § 6 ”Krav til medarbejderne” i kontrakten.  

  

Undersøgelsen har særlig haft til formål at klarlægge i hvilken udstrækning leverandørerne lever op til de i 

kontrakten stillede uddannelseskrav til personalet jf. stk. 1, samt om leverandørerne lever op til kravet om 

"særlige grupper" jf. stk. 3. 

  

Forvaltningen har i juli d.å. anmodet samtlige leverandører om at udfylde og tilbagesende det til formålet 

udarbejdet skema, samt dokumentation i form af kopi af medarbejdernes uddannelsesbeviser, 

uddannelsesplaner eller elevaftaler. På baggrund af leverandørernes tilbagemeldinger, ses følgende 

resultat af opfølgningen.  

  

  

Ad. § 6 stk. 1. UDDANNELSESKRAV  

Personlig og praktisk hjælp 

Medarbejdere, der udfører personlig og praktisk hjælp skal som udgangspunkt have en sundheds - eller 

socialfaglig uddannelse. Ved mangel på ansøgere med en sundheds- eller socialfaglig uddannelse, kan 

leverandøren ansætte ikke-uddannede medarbejdere. Dette forudsætter imidlertid, at der senest seks 

måneder efter ansættelsen af en ikke-uddannet medarbejder, udarbejdes en uddannelsesplan for 

vedkommende. I ferieperioder, i denne sammenhæng afgrænset af kommunens skolers feriekalender, kan 

der i begrænset omfang anvendes ikke-uddannede afløsere.   

  

Leverandøren skal på begæring skriftligt dokumentere over for myndigheden, at medarbejdernes 

kvalifikationer er i overensstemmelse med kontraktens krav, samt at der er foregået oplæring og 

udarbejdet uddannelsesplaner for ikke-uddannede medarbejdere.   

  

Madservice  

Madproduktionen skal foregå med deltagelse af mindst én leder eller medarbejder med en kostfaglig 

uddannelse. Maden udbringes af medarbejdere, som er oplært i håndtering af de krav til leverance, som 

den af leverandøren valgte produktionsform stiller. Det er leverandørens ansvar at sikre udbringning af 

maden. 

  

Leverandører 

  

ABC: 

Har kun 42% af medarbejderne en relevant uddannelse.  58% af medarbejderne er ikke uddannet og der 

mangler uddannelsesplaner på 10 medarbejdere, hvilket s varer til 56% af de ikke uddannede 

medarbejdere.  

  

AC: 
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Har kun 38% af medarbejderne en relevant uddannelse. Hele 62% af medarbejderne er ikke uddannet og 

der mangler uddannelsesplaner på 5 medarbejdere svarende til 50% af de ikke uddannede 

medarbejdere.   

  

Blæksprutten: 

Har 61% af medarbejderne en relevant uddannelse. 39% af medarbejderne er ikke uddannet der 

foreligger udannelsesplan på 5 medarbejdere og der mangler uddannelsesplan på 14 medarbejdere 

svarende til 54% af de ikke uddannede medarbejdere.  

  

Dansk Plejeservice: 

Har 75% af medarbejderne en relevant uddannelse. 25% af medarbejderne er ikke uddannet og der 

mangler uddannelsesplaner på 1 medarbejder svarende til 50% af de ikke uuddannede medarbejdere.  

  

MG Hjemmeservice: 

Har hele 83% af medarbejderne en relevant uddannelse. Kun 17% af medarbejderne er ikke uddannet, af 

disse foreligger der uddannelsesplan på 2 medarbejder og der mangler udannelsesplan på 2 

medarbejdere svarende til 40% af de uudannede medarbejdere.  

  

Vendsyssel rengøring: (varetager kun praktiske opgaver) 

Har kun 25% af medarbejderen en relevant uddannelse. 75% af medarbejderne har ingen uddannelse og 

de har alle været ansat så kort periode, at der ikke er krav om uddannelsesplaner.  

  

Ældreafdelingen, Frederikshavn kommune:  

Har hele 89% af medarbejderne en relevant uddannelse. Kun 11% af medarbejderne er ikke 

uddannet. Der foreligger  dokumentation på, at der er udarbejdet uddannelsesplaner på alle uuddannede 

medarbejdere, der har været ansat over ½ år.  

  

Centralkøkkenet: 

Har hele 93% af medarbejderne en relevant uddannelse. Kun 1 medarbejder er ikke uddannet, men er 

under uddannelse p.t. Den meget høje %-sats skal ses i lyset af at de medarbejdere der forestår 

udbringningen er ansat i Beredskabet, således at Centralkøkkenet udelukkende udfører madproduktionen.  

  

Sindal Kro: 

Har 33% af medarbejderne en relevant uddannelse. Sindal Kro lever således  op til kontrakten.  

  

Dansk-mad Service: 

Har 35% af medarbejderne en relevant udannelse. Dansk-mad Service lever således op til kontrakten.  

  

  

  

  

  

Ad. § 6 stk. 3. SÆRLIGE GRUPPER  

Leverandøren skal sikre, at en del af de stillinger, der anvendes til at opfylde kontrakten, besættes med 

medarbejdere fra særlige grupper, som kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og 

arbejdsvilkår. Kravet er i denne sammenhæng, at leverandøren ud af 25 medarbejdere mindst skal have 

ansat en medarbejder fra særlige grupper. Leverandøren skal på begæring skriftligt dokumentere over for 

myndigheden, at dette er tilfældet.  
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Leverandører 

Da kravet vedr. ansættelse af særlige grupper kun gælder for leverandører med flere end 25 

medarbejdere kan det konstateres at kravet kun er aktuelt for følgende leverandører: ABC, Blæksprutten, 

MG hjemmeservice samt Ældreafdelingen. Her kan vi konstatere at MG Hj emmeservice ikke lever op til 

kontrakten mens både ABC og Blæksprutten lever op til kravene.  

  

For Ældreafdelingen gælder at der kun er indmeldt 9 inden for gruppen, men at størstedelen af disse 

medarbejdere er beskæftiget på aktivitetscentrene og i de grupper der varetager hjælpen i plejeboligerne. 

Disse grupper er ikke medtaget hvorfor der ikke gives en realistisk billede af dette område.  

  

  

  

Opfølgning: 

På baggrund af resultatet af kvalitetsopfølgningen lægges op til, at forvaltningen kontakter samtli ge 

leverandører, med henblik på at modtage en redegørelse og handlingsplan for, hvorledes 

medarbejderstaben planlægges opkvalificeret, således at der leves op til de i kontrakten stillede krav med 

hensyn til uddannelse.  

  

For de Leverandører, som har en størrelse, der indebærer krav om ansættelse fra særlige grupper 

udbedes tillige en redegørelse og handlingsplan for, hvorledes dette sikre fremadrettet, for de 

leverandører der ikke opfylder kravet.  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til orientering og drøftelse i udvalget. 

  

 

Beslutning Socialudvalget den 9. december 2009  

Taget til orientering, dog anmodes de private leverandører af pleje- og praktisk hjælp om at fremsende 

redegørelse for manglende overholdelse af kontraktens ordlyd, samt en handleplan for, hvorledes 

forholdene bliver bragt i orden.  

  

Afbud: Irene Hjortshøj og Frode Thule Jensen. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Socialudvalget den 10. marts 2010  

Med henblik på at undersøge, hvorvidt leverandørerne af personlig og praktisk hjælp, herunder 

madservice, levede op til Leverandørkontrakten for 2009, valgte forvaltningen i relation til den årlige 

kvalitetsopfølgning på fritvalgsområdet, at fokusere på kontraktens § 6 ”Krav til medarbejderne”.  

Kvalitetsopfølgningen havde konkret til formål at klarlægge i hvilken udstrækning leverandørerne levede 

op til de i kontrakten stillede uddannelseskrav til personalet jf. stk. 1, samt om leverandørerne levede op til 

kravet om "særlige grupper" j f. stk. 3. 

Resultatet af forvaltningens kvalitetsopfølgning, der viste at flere af de private leverandører af personlig og 

praktisk hjælp i forhold til § 6 i kontrakten ikke levede op til de stillede krav, blev forelagt Socialudvalget 9. 
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december 2009.  

Socialudvalget anmodede på baggrund heraf de private leverandører af personlig og praktisk hjælp om at 

fremsende en redegørelse for manglende overholdelse af kontraktens ordlyd, samt en handleplan for, 

hvorledes forholdene ville blive bragt i orden.  

Hermed fremlægges de svar forvaltningen efterfølgende har modtaget fra de leverandører, som på 

opfølgningstidspunktet ikke levede op til kontrakten.  

  

ABC Service: 

Kvalitetsopfølgningen viste, at 18 (58%) af medarbejderne på opgørelsestidspunktet ikke havde en 

relevant uddannelse, samt at der heraf for 10 medarbejdere ikke forelå en uddannnelsesplan.  

Redegørelse  

Leverandøren oplyser at der for samtlige uuddannede medarbejdere er udarbejdet en uddannelsesplan. 

Det forholder sig imidlertid sådan, at der er tale om at de uuddannede medar bejdere deltager i interne 

uddannelsesforløb og ikke en anerkendte sundhedsfaglige uddannelser. ABC oplyser at der p.t. er 4 

medarbejdere der udfører arbejde for Frederikshavn kommune der ikke har en relevant social - eller 

sundhedsfaglig uddannelse, men at disse har søgt ind på social- og sundhedsuddannelsen i år.  

Herudover oplyser ABC at der på et ledermøde den 6. januar 2010 er besluttet, at det personale der er 

beskæftiget indenfor ABC Service erhvervs- og industrirengøring også skal tage en social- og 

sundhedsuddannelse. Enkelte har valgt at søge ind den 15. marts 2010 og de øvrige har indgået aftale om 

at søge ind efteråret 2010.   

  

AC-REN OG PLEJE 

Kvalitetsopfølgningen viste, at 10 (62%) af medarbejderne på opgørelsestidspunktet ikke havde en 

relevant uddannelse, samt at der heraf for 5 medarbejdere ikke forelå en uddannnelsesplan.  

Redegørelse  

Leverandøren oplyser i januar 2010 nu kun at have 5 medarbejder uden en relevant uddannelse. Af de 5 

medarbejdere har 4 søgt optagelse på SSH-uddannelsen, men afventer fortsat at komme i betragtning, 

mens 1 medarbejder efter en sygeperiode er blevet indstillet til flexjob og derfor er overgået til ansættelse i 

leverandørens ”særlige gruppe” - jf. kontraktens § 6, stk. 3. 

  

Blæksprutten: 

Kvalitetsopfølgningen viste, at 26 (39%) af medarbejderne på opgørelsestidspunktet ikke havde en 

relevant uddannelse, samt at der heraf for 14 medarbejdere ikke forelå en uddannnelsesplan.  

  

Redegørelse 

Leverandøren oplyser nu at der for 10 af de 14 medarbejdere nu er udarbejdet en uddannelsesplan.  

I forhold til de 4 resterende medarbejdere, der har været fraværende blandt andet grundet sygdom og 

barsel, har forvaltningen bedt om, at modtage en kopi af deres uddannelsesplaner umiddelbart efter at de 

genoptager arbejdet.  

Herudover er der ved en gennemgang af leverandørens bilag konstateret, at der fortsat er 7 

medarbejdere, der ikke har en relevant uddannelse – to serviceassistenter, tre serviceassistentelever, en 

tandteknikassistent samt en zoneterapeut. Forvaltningen har bedt Blæksprutten om yderligere redegørelse 

herfor.  

Det fremgår endvidere, at 2 af de medarbejdere - som leverandøren oplyser har en uddannelsesplan - 

 kun søger på uddannelse som serviceassistent.  

Serviceassistentuddannelsen giver en grundlæggende viden om profess ionel rengøring. Der er tale om en 

erhvervsuddannelse og dermed ikke en social- eller sundhedsfaglig uddannelse som kræves i kontrakten. 

Blæksprutten anmoder imidlertid udvalget om at uddannelseskravet lempes, således at 
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serviceassistentuddannelsen sidestilles med de social- og sundhedsfaglige uddannelser.  

  

Dansk Plejeservice: 

Kvalitetsopfølgningen viste, at 2 (25%) af medarbejderne på opgørelsestidspunktet ikke havde en relevant 

uddannelse, samt at der heraf for 1 medarbejder ikke forelå en uddannnelsesplan.  

Redegørelse 

Leverandøren oplyser at medarbejderen uden en uddannelsesplan ikke længere er ansat i virksomheden.  

  

MG Hjemmeservice: 

Kvalitetsopfølgningen viste, at 5 (17%) af medarbejderne på opgørelsestidspunktet ikke havde en relevant 

uddannelse, samt at der heraf for 2 medarbejdere ikke forelå en uddannnelsesplan.  

MG hjemmeservice levede endvidere ikke op til k ravet om ansættelse af medarbejdere fra ”særlige 

gruppe” 

Redegørelse 

Leverandøren oplyser at de 2 medarbejdere uden en uddannelsesplan i janu ar 2010 har søgt optagelse 

på SSH-uddannelsen, men afventer at komme i betragtning.  

Endvidere oplyser leverandøren nu at have 2 medarbejdere, der er ansat i ”særlige gruppe” - j f. 

kontraktens § 6, stk. 3. 

  

  

 

Indstilling - Socialudvalget den 10. marts 2010 

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at opfølgningen tages til efterretning.  

Forvaltningen anmodes samtidig om løbende at sikre, at leverandørerne lever op til kontraktvilkårene for 

uddannet personale.  

 

Beslutning Socialudvalget den 10. marts 2010  

Godkendt som indstillet - det tilføjes at uddannelseskravene fastholdes generelt.  

  

Afbud fra John Christensen, Christina Lykke Eriksen  

 

Supplerende sagsfremstilling - Socialudvalget den 1. december 2010  

Med henblik på at undersøge, hvorvidt leverandørerne af personlig og praktisk hjælp levede op til 

Leverandørkontrakten for 2009, valgte forvaltningen i relation til den årlige kvalitetsopfølgning på 

fritvalgsområdet, at fokusere på kontraktens § 6: ”Krav til medarbejderne”.  

Kvalitetsopfølgningen havde konkret til formål at klarlægge, i hvilken udstrækning leverandørerne levede 

op til de i kontrakten stillede uddannelseskrav til personalet jf. stk. 1. 

Resultatet af forvaltningens kvalitetsopfølgning, der viste at flere af de private leverandører af personli g og 

praktisk hjælp i forhold til § 6 i kontrakten ikke levede op til de stillede krav, blev forelagt Socialudvalget 9. 

december 2009. 

Socialudvalget anmodede på baggrund heraf de private leverandører af personlig og praktisk hjælp om at 

fremsende en redegørelse for manglende overholdelse af kontraktens ordlyd, samt en handleplan for, 

hvorledes forholdene ville blive bragt i orden.  

Denne redegørelse blev forelagt Socialudvalget 10. marts 2010, og førte til, at Socialudvalget anmodede 
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forvaltningen om løbende at sikre, at leverandørerne lever op til kontraktvilkårene for uddannet personale.  

Som opfølgning på denne beslutning, anmodede forvaltningen kommunens leverandører af personlig og 

praktisk hjælp om at fremsende en ny opgørelse pr. 1. august 2010, der in deholdt følgende oplysninger:  

-          Hvor mange fastansatte medarbejdere udfører opgaver visiteret af Frederikshavn Kommune?  

-          Hvor mange fastansatte medarbejdere har en social eller sundhedsfaglig uddannelse? 

Ansættelsesbrev som bilag.  

-          For hvor mange af de ansatte foreligger der en uddannelsesplan i forhold til en social - eller 

sundhedsfaglig uddannelse? Uddannelsesplan som bilag.  

Undersøgelsen viser:  

-          Generelt lever leverandørerne op til leverandørkontrakten, idet 7 ud af 8 leverandører lever op til 

de uddannelseskrav, der stilles til virksomhedens medarbejdere i kontrakten.  

  

-          I et enkelt tilfælde er begge virksomhedens to medarbejdere uden uddannelse, og kun den ene af 

medarbejderne har en uddannelsesplan. Virksomheden har dog efterfølgende iværksat flere tiltag 

for at efterleve kravene fremadrettet. 

  

-          Ved yderligere fire leverandører har man ansat medarbejdere, som hverken har uddannelse eller 

uddannelsesplan, men de er alle ansat i midlertidige st illinger, der løber mindre end seks 

måneder, eller i flexjob, og det er derfor ikke i strid med kravene i leverandørkontrakten.  

  

-          Endelig er der ved en enkelt leverandør ansat en medarbejder uden uddannelse eller 

uddannelsesplan, men der er tale om specielle omstændigheder i den pågældende sag.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Samlet opgørelse 
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  Antal 

medar

-

bejder

e 

Uddann

et 

Pro

-

cen

t 

Uddan

-

nelses

-plan/ 

søgt 

uddan

-nelse  

Under 

uddannels

e 

Andel 

uden 

uddan

-nelse 

eller 

uddan

-

nelses

-plan 

Tidsbe-

græns

et 

ansæt-

telse 

under 

6 mdr. 

Flexjo

b 

Andel 

uden 

uddan

-nelse 

ansat 

mere 

end 6 

mdr. 

ABC 

  

23 16 70 

% 

7 0 0 

(0 %) 

0 0 0 

(0 %) 

AC 

  

15 11 73 

% 

2 1 1 

(7 %) 

0 1 0 

(0 %) 

Blæksprutte

n 

  

57 31 54 

% 

12 4 10 

(18 %) 

8 2 0 

(0 %) 

Dansk 

Plejeservice 

7 4 57 

% 

0 1 2 

( 29 

%) 

2 0 0 

(0 %) 

MG 

Hjemme-

service 

36 32 89 

% 

4 0 0 

(0 %) 

0 0  0 

(0 %) 

Rengøring 

v. Gurli 

1 1 100 

% 

0 0 0 

(0 %) 

0 0  0 

(0 %) 

Vendsys-sel 

Service 

2 0 0 % 1 0 1 

(50 %) 

0 0 1 

(50 %) 

Ældreaf-

delingen 

Frh. 

Kommune 

512 462 90 

% 

45 0 5 

(1 %) 

4 0 1 

(0 %) 

  

  

  

 

Indstilling - Socialudvalget den 1. december 2010 

Direktøren indstiller, at opfølgningen tages til efterretning.  

 

Beslutning Socialudvalget den 1. december 2010  

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

Samlet oversigt over tilbagemeldinger vedr. kvalitetsopfølgning medarbejdere (dok.nr.137025/09) 

Brev til leverandører om kvalitetsopfølgning (dok.nr.69468/09) 

Skema til leverandørerne  (dok.nr.71918/09) 

Leverandørkontrakt 2009.DOC (dok.nr.574429/08) 
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ABC Service behov for yderligere redegørelse (dok.nr.25138/10) 

Blækspurtten - behov for yderligere redegørelse (dok.nr.25137/10) 

ABC redegørelse 03.03.10 (dok.nr.25127/10) 

Blækspurtten redegørelse januar 2010  (dok.nr.29901/10) 

Blæksprutten redegørelse marts 2010  (dok.nr.29899/10) 

ABC redegørelser december (dok.nr.29974/10) 

Notat vedr. kontraktens § 6 - Krav til medarbejderne (dok.nr.142191/10) 

Høringssvar vedr. Opfølgning på kvalitetsundersøgelse ved leverandører af personligpleje og praktisk hjælp - 142288-

10_v1_Høringssvar vedr. Opfølgning på kvalitetsundersøgelse ved leverandører af personligpleje og praktisk 

hjælp.pdf (dok.nr.142534/10) 
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14. Registrering af magtanvendelse og andre indgreb i 

selvbestemmelsesretten i 2009 

 

Sagsfremstilling 

Reglerne for magtanvendelse findes i Lov om Social Service §§ 124-137 og 

omfatter personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, der får 

personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand m.v., og som ikke giver 

sit samtykke i en foranstaltning efter §§ 125-129.  

Formålet med reglerne er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i 

selvbestemmelsesretten til det mindst mulige.  

  

Målet er, at medarbejderne kan varetage plejeopgaverne uden at anvende magt. 

Derfor har Ældreafdelingen fortsat stor fokus på at udvikle medarbejdernes 

plejemæssige og socialpædagogiske kompetencer, ligesom der er stor fokus på at 

undervise og oplyse medarbejderne om magtanvendelseslovgivningen.  

 I område Nord - Skagen er der registreret 4 tilfælde af magtanvendelse 

overfor 3 borgere.  

 I område Nord - Fladstrand er der registreret 16 tilfælde af magtanvendelse 
overfor 9 borgere.  

 I område Levebo Abildparken/Søparken er der registeret 8 tilfælde af 

magtanvendelse overfor 8 borgere  

 I område Fr.havn By er der registreret 3 tilfælde af magtanvendelse overfor 
2 borgere  

 I område Sæby er der registeret 8 tilfælde af magtanvendelse overfor 8 
borgere  

 På Caspershus er der registreret 13 tilfælde af magtanvendelse overfor 13 
borgere 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at socialudvalget tager sagen til orientering.  

 

Beslutning Socialudvalget den 1. december 2010  

Taget til orientering.  

 

Bilag 

Magtanvendelser - indberetning 2009 (dok.nr.126250/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6993 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU 
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15. Formanden orienterer 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU 
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16. Drøftelse af kommunikationen med Ældrerådet 

 

Beslutning Socialudvalget den 1. december 2010  

Drøftet, idet Ældrerådets kritik vedr. høring tages til efterretning.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 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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