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1. Samarbejdsaftale for tværkommunalt samarbejde på 

misbrugsbehandlingsområdet 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af, at opgaverne i Region Nordjyllands Misbrugscenter overgår til 

kommunal drift pr. maj 2011, forelægges et udkast til en aftale mellem Jammerbugt, 

Frederikshavn, Læsø og Hjørring Kommuner om et tværkommunalt samarbejde om 

dele af misbrugsbehandlingen.  

  

Baggrund 

Opgaverne i Region Nordjyllands Misbrugscenter overgår til kommunal drift pr. 1. 

maj 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 Hjørring, Frederikshavn, Læsø og Jammerbugt 

Kommuner besluttet at se på, om nogle af de opgaver, som kommunerne overtager 

fra regionen, med fordel kan løses i et fællesskab mellem kommunerne.  

  

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

en høj faglig kvalitet ved at samle misbrugsbehandlingen i et tværkommunalt 

behandlingscenter, da kommunerne hver for sig har forholdsvis få misbrugere.  

  

Byrådet godkendte den 24. november 2010 principperne for et tværkommunalt 

samarbejde, og der foreligger nu et forslag til en samarbejdsaftale, som er 

udarbejdet af en tværkommunal administrativ styregruppe.  

  

Samarbejdsaftalens indhold 

Samarbejdsaftalen har til formål at opfylde de deltagende kommuners forpligtelse 

på området, således at udførelsen af de i samarbejdsaftalens skitserede opgaver 

varetages af det tværkommunale behandlingscenter.   

  

Ydelser omfattet af aftalen 

Aftalen indebærer, at det tværkommunale behandlingscenter varetager følgende 

opgaver:  

  

o Ambulant behandling - individuelle samtaler, stof og alkohol  

o Dagbehandling - gruppesamtaler, stof og alkohol  
o En særlig indsats overfor unge misbrugere.  
o Pårørende samtaler 

  

Det skal bemærkes, at de kun er visse behandlingsydelser, der varetages gennem 

det tværkommunale samarbejde. Opgaver som eksempelvis udredning af 

misbrugere, substitutionsbehandling og åben anonym rådgivning vil fremover blive 

løst i den enkelte kommune. Det tværkommunale behandlingscenter tilbyder ej 

heller døgnbehandling, som fortsat tilbydes af regionen eller privat aktør.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/19976 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: SOU/ØU/BR 
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Organisering og styring 

Det tværkommunale samarbejde er baseret på, at misbrugsbehandlerne har 

ansættelsesforhold i de deltagende kommuner, men arbejder i det tværkommunale 

behandlingscenter og dermed løser opgaver for de deltagende kommuner.  

  

Bemyndigelsen til at lede og fordele arbejdet er uddelegeret til en projektleder, som 

har det daglige faglige, økonomiske og koordinerende ansvar for driften.  

  

Det overordnede ansvar for styring og ledelse af det tværkommunale samarbejde 

er forankret i en styregruppe bestående af en direktør og en fagchef fra hver af de 

deltagende kommuner. 

  

Kommunal medfinansiering 

De deltagende kommuners betaling fastsættes på baggrund af en forholdsmæssig 

fordeling af udgifterne til det tværkommunale samarbejde. Som fordelingsfaktor 

anvendes indbyggertallet. 

  

Aftalens varighed 

Aftalen træder i kraft 1. maj 2011 og løber til og med 31. december 2013. Aftalen er 

uopsigelig i denne aftaleperiode. Aftalen løber herefter 1 år af gangen.  

  

Høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd vil foreligge til mødet. 

  

Ann Liljenberg og Charlotte Egeblad deltager under punktet.  

 

Økonomiske konsekvenser  

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

kommuners forbrug til opgaverne i Region Nordjyllands Misbrugscenter i 2009. 

Frederikshavn Kommunes andel af udgifterne udgør ca. 2,2 mio. kr., som afholdes 

af Socialudvalgets område.  

 

Personalemæssige konsekvenser 

Den personalemæssige ramme i det tværkommunale behandlingscenter er 

normeret til 11 fuldtidsstillinger fordelt på 12 medarbejdere.  

  

Kommunerne overtager medarbejderne i Region Nordjyllands Misbrugscenter, 

hvorfor der som udgangspunkt ikke er behov for nyansættelser. Der er imidlertid 

behov for snarlig ansættelse af en projektleder til at medvirke i tilrettelæggelsen af 

den fremtidige indsats og varetagelse af det daglige driftsansvar i 

behandlingscentret. Derfor opslås med forbehold for politisk godkendelse af 

samarbejdsaftalen en projektlederstillingen til besættelse ultimo januar med henblik 

på tiltrædelse 1. marts 2011.  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren instiller til Byrådets godkendelse 
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 At samarbejdsaftalen godkendes 

 

Beslutning Ældrerådet den 11. januar 2011  

  

Ældrerådets høringssvar  

Ældrerådet anbefaler, at samarbejdsaftalen godkendes. Såfremt aftalen evalueres i 

forbindelse med udløb, ønsker Ældrerådet evalueringen tilsendt.  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 11. januar 2011  

Handicaprådet anbefaler 

- at styregruppen udvides med repræsentant fra "drifts folkene"  

- at evalueringen beskrives klart - herunder hvem evaluerer - hvordan evalueres - 

og at evalueringen sker løbende (herunder økonomi)  

Handicaprådet tiltræder iøvrigt aftalen.  

 

Beslutning Socialudvalget den 12. januar 2011  

Anbefales godkendt overfor Byrådet. Der foretages evaluering ifølge planen, som 

følger:  

"Arbejdet følges tæt med systematisk erfaringsopsamling, der kan anvendes som 

grundlag for de nødvendige justeringer. Der opstilles på forhånd præcise 

evalueringsmål til brug ved opsamlingen". 

 

Bilag 

Bilag til samarbejdsaftale om tværkommunalt samarbejde om misbrugsbehandling (dok.nr.13/11) 
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2. Fremtidig struktur på udsatte- og misbrugsområdet 

 

Sagsfremstilling 

Baggrund 

Omlægninger på området for socialt udsatte og opgave- og 

medarbejderoverdragelse fra regionen på området omkring misbrugsbehandling 

betyder, at de to områder skal tænkes ind i den eksisterende opgavevaretagelse på 

social- og sundhedsområdet. 

Byrådet besluttede med budget 2010 at reducere i området for socialt udsatte. 

Socialhuset TemaTeam blev nedlagt og pt. er der ansat 2 deltidsmedarbejdere til 

løsning af opgaver efter Servicelovens §§ 99 og 85. § 99 er den opsøgende indsats 

overfor de mest socialt udsatte, mens § 85 er socialpædagogisk støtte. Med til 

dette team hører desuden en 3. medarbejder på fuld tid, som tidligere var en del af 

Socialhuset TemaTeam. Forvaltningen arbejder på at etablere et værested som 

erstatning for det værested, som tidligere har eksisteret. Her indtænkes den 3. 

medarbejder.  

Samtidig med dette overtager Frederikshavn Kommune pr. 1. maj 2011 en række 

opgaver samt medarbejdere fra Regionens Misbrugscenter. En del af disse 

opgaver planlægges varetaget i et tværkommunalt oprettet behandlingscenter. De 

resterende opgaver skal tænkes ind i forvaltningens organisation.   

De opgaver Frederikshavn Kommune selv skal varetage på 

misbrugsbehandlingsområdet er substitutionsbehandlingen efter Sundhedslovens § 

142.  Derudover skal kommunen varetage åben anonym rådgivning og vejledning 

om alkohol og stofmisbrug, misbrugsudredning, indberetning til diverse databaser 

samt forebyggelse af hepatitis C blandt personer med stofmisbrug.     

Forslag til organisering 

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at der oprettes en afdeling under 

Sundheds- og Handicapafdelingen, som løser udføreropgaverne på udsatte- og 

misbrugsområdet. Afdelingen består af 2 enheder, som hhv. arbejder med den 

sociale indsats og den misbrugsbehandlingsmæssige indsats. Enheden som 

arbejder med social indsats har fokus på omsorg og forbedring af borgerens 

sociale og helbredsmæssige livskvalitet, mens enheden, der arbejder med den 

behandlingsmæssige indsats fokuserer på decideret behandling af misbruget. 

Enheden for social indsats består af 2 deltidsmedarbejdere og 

fuldtidsmedarbejder. Det foreslås at disse fremadrettet udfører det opsøgende 

arbejde i forhold til målgruppen (SEL § 99) samt arbejdet med et eventuelt 

fremtidigt værested. Idag udfører disse medarbejdere desuden ca. 10-15 ugentlige 

timers socialpædagogisk støtte (SEL § 85). Disse timer tages frem adrettet fra 

visitationsbudgettet for § 85. I løbet af første halvår 2011 vurderes det om opgaven 

kan rummes i nuværende visitationsbudget. I modsat fald fremføres problematikken 

i forbindelse med planlægningen af budget 2012.  

For at understøtte borgere med dobbeltdiagnose samt give bæredygtighed og 

fleksibilitet i opgaveløsningen foreslås det, at der etableres et formaliseret 

samarbejde mellem SKP-teamet og Socialpsykiatriens støttekontaktkorps 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/41 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: SOU/ØU/BR 
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omkring socialpædagogisk støtte.  

  

Enheden for misbrugsbehandling med rådgivning, udredning og behandling består 

af de medarbejdere, som overdrages til Frederikshavn Kommune fra Regionens 

Misbrugscenter pr. 1. maj 2011, og som Frederikshavn Kommune ikke har udlånt til 

det fælleskommunale misbrugsbehandlingscenter. Der er tale om 1 

misbrugsudreder, 2 behandlere, der varetager substitutionsudlevering samt en 

fleksjobber, som varetager forskellige opgaver i relation til 

substitutionsudleveringen.  

  

Fysisk placering 

I dag er Regionens Misbrugscenter placeret i Vestergade i forlængelse af Sygehus 

Vendsyssel. En fortsættelse af indsatserne fra denne lokation betyder, at 

Frederikshavn Kommune skal indgå en aftale med regionen om leje af bygningen. 

Forvaltningen vurderer ikke, at Regionens udspil til lejeaftale er optimalt.  Det 

foreslås derfor, at Frederikshavn Kommune fortsætter aftalen om leje af en af de 

bygninger, som tidligere har været anvendt til værested.  

Fra start vil bygningen komme til at rumme Behandlingscenter Nordenfjord samt 

den kommunale substitutionsudlevering. Den åbne anonyme rådgivning, 

misbrugsudredning  samt SKP-teamet får ligeledes base i bygningen.  

Det er planen, at bygningen på sigt vil komme til at rumme 

substitutionsudleveringen først på dagen inklusiv substitutionscaféen samt et åbent 

uvisiteret værested fra senere på dagen.  

Det er ikke muligt at etablere det åbne uvisiterede værested i bygningen fra start, 

idet det ikke skønnes hensigtsmæssigt at lægge et værested, hvor der kommer 

aktive misbrugere i samme bygning, som borgere i misbrugsbehandlin g.  

Substitutionsudleveringen kan placeres i bygningen, idet brugerne af dette tilbud 

kun kommer i et bestemt tidsrum tidligt på dagen, og hvor det er muligt at 

planlægge den øvrige behandlingsindsats til andre tidspunkter.  

  

Forvaltningen arbejder med på sigt at finde midler til andre egnede lokaler til 

Behandlingscenter Nordenfjord og de kommunale indsatser, som skal placeres i 

fysisk nærhed heraf (åben anonym rådgivning samt misbrugsudredning). Lokalerne 

skal findes andetsteds i kommunen – evt. i frigjorte lokaler i forbindelse med den 

ændrede skolestruktur eller andre kommunale lokaler.  

  

Implementering 

De opgaver, der overdrages fra Regionens Misbrugscenter, skal være i drift 1. maj 

2011. Derfor foreslås det, at afdelingen oprettes med start fra denne dato. Det 

vedhæftede bilag indeholder en plan for implementering med dette mål for øje. Der 

lægges vægt på medarbejderinddragelse i planlægning og implementering.  

  

Handicappolitiske konsekvenser 

Uanset hvilken beliggenhed opgaverne udføres fra, vil der blive sikret 

tilgængelighed for borgere med nedsat fysisk funktionsevne.  

  

 

Økonomiske konsekvenser  
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Forvaltningen forventer, at de skønnede udgifter for 2011 kan afholdes indenfor det 

afsatte budget for 2011 (heri er medtaget reduktionen på 1.150.000 kr. jf.  

genåbningen af budget 2010). Ved placering af værested i kommunale lokaler 

forventes det at omkostningerne til dette kan afholdes indenfor budgettet.  

For 2012 + overslagsår er budgettet yderligere reduceret med 850.000 kr. jf. 

genåbningen af budget 2010. Her forventes de skønnede udgifter tillige at kunne 

afholdes indenfor budgettet. Dog med følgende forbehold: I forbindelse med 

overtagelse af misbrugscentret forventes kommunen at skulle dække et underskud 

på 1.650.000 kr. Dette er indarbejdet i budget 2012. Det forventes dog, at dette 

underskud bliver større, hvilket kan resultere i et merforbrug på området.  

Ved fortsættelse af lejemålet på tidligere anvendt bygning kræves ingen 

deponering. 

  

  

  

 

Organisatoriske konsekvenser 

Der etableres en afdeling under Sundheds- og Handicapafdelingen: Afdelingen for 

Socialt Udsatte og Misbrugsbehandling, som rummer de to enheder: Enheden for 

social indsats og enheden for misbrugsbehandling med rådgivning, udredning og 

behandling.  

De ansatte i afdelingen består af det nuværende SKP team på 2 deltidsansatte 

samt en fuldtidsansat. Herudover knyttes de medarbejdere som overdrages til 

Frederikshavn kommune fra Regionens Misbrugscenter, og som ikke indgår i det 

fælleskommunale behandlingscenter. Med i overdragelsen fra Regionen følger en 

leder, som skal varetage ledelsen af afdelingen i Frederikshavn Kommune. 

Lederen indgår i ledergruppen i Sundheds- og Handicapafdelingen. Afdelingen 

repræsenteres i Sundheds- og Handicapafdelingens MED-udvalg, ligesom det 

lokale MED-arbejde organiseres i Afdelingen for Socialt Udsatte- og 

Misbrugsbehandling.  

  

 

Indstilling 

Det indstilles til Byrådets godkendelse, at 

·         Afdelingen for socialt udsatte og misbrugsbehandling oprettes som 

beskrevet  

  

  

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 11. januar 2011 

  

Ældrerådets høringssvar  

Ældrerådet anbefaler forslaget og støtter den fremtidige struktur på området.  
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Beslutning Handicaprådet den 11. januar 2011  

Høringssvar fra Handicaprådet: 

Handicaprådet anbefaler, at der forsøges skabt en fælles kultur mellem de 

kommunale del og regionen 

Handicaprådet ser det som et problem, at substitutionsbehandlingen samt åben 

konsulentation er på samme lokalitet. 

Handicaprådet ønsker sikkerhed for, at evt. budgetoverskridelser på 

misbrugsområdet ikke kommer til at få konsekvens for øvrige områder i Sundhed 

og handicap.  

Handicaprådet ønsker gerne løbende økonomiorientering - specifikt vedr. dette 

område.  

 

Beslutning Socialudvalget den 12. januar 2011  

Anbefales godkendt overfor Byrådet.  

 

Bilag 

Bilag: Fremtidig struktur på udsatte- og misbrugsbehandlingsområdet (dok.nr.12/11) 
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3. Henvendelse fra byrådsmedlem Birgit Hansen vedr. 

fremtidigt tilbud for socialt udsatte. 

 

Sagsfremstilling 

Birgit Hansen ønsker sag optaget på Socialudvalgets dagsorden vedr.  

- fremtidigt tilbud til socialt udsatte efter lukning af Tema-Team 

- hvordan anvendes det afsatte beløb på området  

- evaluering af året, der er gået  

- behov/pris for et værested.  

  

 

Indstilling 

De stillede spørgsmål vil blive tilstræbt besvaret i forbindelse med behandling af 

punkterne 1 og 2 på Socialudvalgets dagsorden.  

 

Beslutning Socialudvalget den 12. januar 2011  

Forvaltningen undersøger mulighed for hurtig etablering af Værested, herunder de 

afledte økonomiske konsekvenser. 

Sagen fremlægges på Socialudvalgets møde i februar.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/19976 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: SOU 
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5. 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.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Socialudvalget den 12. januar 2011  

Der blev på Socialudvalgets møde d. 1.12. 2010 besluttet atforvaltningen 

udarbejder en ny status til dette møde.  

  

Afdelingsleder for Handicapafdelingen Birgit Elgaard deltager under behandling af 

punktet.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2483 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: brel 

 Besl. komp: SOU 
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Indstilling - Socialudvalget den 12. januar 2011  

Til orientering 

 

Beslutning Socialudvalget den 12. januar 2011  

Taget til orientering.  

 

Sagsfremstilling 

Ultimo 2009 påbegyndte en styregruppe og en arbejdsgruppe arbejdet i forhold til 

indføring af central visitation til sygepleje i Frederikshavn Kommune.  

  

Formålet med central visitation til sygepleje er, at sikre et ensartet serviceniveau på 

området samt få dokumenteret sygeplejeydelserne og sikre en effektiv styring. 

Samtidig vil det synliggøre og dokumentere evt. nye opgaver fra Regionen og de 

praktiserende læger. 

  

Central visitation til sygepleje gennemføres ved hjælp af en modi ficeret BUM-model 

og der er med baggrund i Sundhedslovens § 139 udarbejdet et ydelseskatalog og 

en kvalitetsstandard som er udtryk for serviceniveauet på området.  

Se bilag ”Kvalitetsstandard og ydelseskatalog for sygeplejen 2010”.  

  

Den videre proces 

Fra 1. januar 2011 til 31. februar 2011 gennemføres et pilotprojekt i Område Nord 

hvor man tester modellen i forhold til visitation af sygeplejeydelserne. I 

pilotperioden udarbejdes grundlaget, herunder takster og guidelines for 

samarbejdet mellem Myndighed og udfører, således man den 1. marts breder det 

ud i hele kommunen.   

  

Høringssvar fra Ældrerådet vil foreligge til mødet.  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Socialudvalget anbefaler byrådet at godkende 

serviceniveauet for sygeplejen, som er beskrevet i ”Kvalitetsstandard og 

ydelseskatalog for sygeplejen 2010”.  
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Beslutning Ældrerådet den 11. januar 2011  

Ældrerådets høringssvar  

Ældrerådet roser det store arbejde, der er lagt i udarbejdelse af kvalitetsstandard 

og ydelseskatalog for sygeplejen. Ældrerådet vurderer, at redskaberne vil give et 

løft i plejen med øget fokus på kvaliteten samt et mere ensartet serviceniveau.  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 12. januar 2011  

Anbefales godkendt overfor Byrådet.  

 

5. Godkendelse af serviceniveauet for sygeplejen i forbindelse 

med iværksættelse af central visitation til sygepleje 

 

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 

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/45 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: mank 

 Besl. komp: SOU/BR 
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Beslutning Socialudvalget den 1. december 2010  

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

 

Supplerende sagsfremstilling - Socialudvalget den 12. januar 2011  

Der blev på Socialudvalgets møde d. 1.12. 2010 besluttet atforvaltningen 

udarbejder en ny status til dette møde.  

  

Afdelingsleder for Handicapafdelingen Birgit Elgaard deltager under behandling af 

punktet.  

  

 

Indstilling - Socialudvalget den 12. januar 2011  

Til orientering 

 

Beslutning Socialudvalget den 12. januar 2011  

Taget til orientering.  

 

Sagsfremstilling 

Ultimo 2009 påbegyndte en styregruppe og en arbejdsgruppe arbejdet i forhold til 

indføring af central visitation til sygepleje i Frederikshavn Kommune.  

  

Formålet med central visitation til sygepleje er, at sikre et ensartet serviceniveau på 

området samt få dokumenteret sygeplejeydelserne og sikre en effektiv styring. 

Samtidig vil det synliggøre og dokumentere evt. nye opgaver fra Regionen og de 

praktiserende læger. 

  

Central visitation til sygepleje gennemføres ved hjælp af en modificeret BUM-model 

og der er med baggrund i Sundhedslovens § 139 udarbejdet et ydelseskatalog og 

en kvalitetsstandard som er udtryk for serviceniveauet på området.  

Se bilag ”Kvalitetsstandard og ydelseskatalog for sygeplejen 2010”.  

  

Den videre proces 

Fra 1. januar 2011 til 31. februar 2011 gennemføres et pilotprojekt i Område Nord 

hvor man tester modellen i forhold til visitation af sygeplejeydelserne. I 

pilotperioden udarbejdes grundlaget, herunder takster og guidelines for 

samarbejdet mellem Myndighed og udfører, således man den 1. marts breder det 

ud i hele kommunen.   

  

Høringssvar fra Ældrerådet vil foreligge til mødet.  
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Indstilling 

Direktøren indstiller, at Socialudvalget anbefaler byrådet at godkende 

serviceniveauet for sygeplejen, som er beskrevet i ”Kvalitetsstandard og 

ydelseskatalog for sygeplejen 2010”.  

  

Beslutning Ældrerådet den 11. januar 2011  

Ældrerådets høringssvar  

Ældrerådet roser det store arbejde, der er lagt i udarbejdelse af kvalitetsstandard 

og ydelseskatalog for sygeplejen. Ældrerådet vurderer, at redskaberne vil give et 

løft i plejen med øget fokus på kvaliteten samt et mere ensartet serviceniveau.  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 12. januar 2011  

Anbefales godkendt overfor Byrådet.  

 

Bilag 

Bilag 1- Forside - kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2010 (dok.nr.244/11) 

Bilag 2 - Indledning - Kvalitetstandard for sygepleje (dok.nr.249/11) 

Bilag 3 - Kvalitetsstandarder for sygepleje 2010 (dok.nr.398/11) 

Bilag 4 - Ydelseskatalog 2010 (dok.nr.413/11) 
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6. Socialplaner på ældre-, handicap- og psykiatriområdet 

 

Sagsfremstilling 

Jørgen Tousgaard og Birgit Hansen, S har fremsat følgende forslag 

til Socialudvalget:  

  

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

socialplaner 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 

ønsker, 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 borgere."  

  

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  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9642 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: SOU 
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Godkendt med de faldne bemærkninger.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Socialudvalget den 12. januar 2011  

På grund af personalemæssige ændringer har det været nødvendigt at lave en ny 

tidsplan.  

 

Indstilling - Socialudvalget den 12. januar 2011  

At ny tidsplan godkendes.  

 

Beslutning Socialudvalget den 12. januar 2011  

Godkendt som indstillet. 

 

Bilag 

Tids- og procesplan for ældreområdet (dok.nr.5154/11) 

Revideret tidsplan for Handicapområdet (dok.nr.7876/11) 
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7. Botilbudet Norden – Ansøgning om godkendelse af 

regnskab 2009 og budget 2011 – herunder pladsprisen for 2011  

 

Sagsfremstilling 

Der har i 2010 været 4 tilsynsbesøg på Botilbuddet Norden, og alle er forløbet uden 

bemærkninger.  

  

Der er for nylig indleveret en ansøgning til Den Tværkommunale Godkendelses - og 

Tilsynsafdeling (GOT) om en udvidelse af målgruppen til også at omhandle unge 

mindre belastede psykisk syge med diagnosen skizofreni. Sådanne ansøgninger 

bliver behandlet,  efterhånden som de indkommer.   

  

Samarbejdet med Norden forløber tilfredsstillende og der er en god og åben dialog.  

I forbindelse med de nye handlekommuneregler, vil de fleste kommuner selv 

overtage sagsbehandlingen af de unge, der er placeret på Norden. Dette betyder, 

at Frederikshavn kommune i fremtiden kun i begrænset omfang vil have et direkte 

samarbejde med botilbuddet.  

  

Vedr. regnskab 2009  

  

Revisor tager forbehold for, om Norden kan ”inddrive” deres tilgodehavende hos 

Nordlys og Nordjyllands Husholdningsskole. 

I forhold til økonomistyringen af ”Øvrige udgifter” er der opfordret til at følge 

budgettet mere nøje, således at der ikke sker større overskridelser.  

  

Vedr. budget 2011 – herunder pladsprisen for 2011  

  

Jfr. budget forslaget bliver pladsprisen for 2011 kr. 58.527 pr. måned, hvilket ligger 

under niveauet for sammenlignelige botilbud.  

  

For pladser til unge under 18 år (op til 3 unge), tillægges kr. 3.648 pr. måned (til 

dækning af lomme- og tøjpenge, hjemrejser m.v.), således at denne pris udgør kr. 

62.175 pr. måned. 

  

Taksterne er generelt faldende i forhold til 2010. 

  

Der er indarbejdet afskrivninger på brandalarmen, ligesom GOT forbeholder sig 

retten til at tage budgetposten op vedr. behandlingsture.  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/130 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU 
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Direktøren indstiller at: 

  

         Socialudvalget godkender regnskab for 2009 

         Socialudvalget godkender budget 2011 – med GOT`s forbehold 

 

Beslutning Socialudvalget den 12. januar 2011 

Godkendt som indstillet. 

 

Bilag 

Norden - Budget 2011 - Brandalarm tilbud.pdf (dok.nr.1426/11) 

Norden - Budget 2011 - Norden Budget 2011.pdf  (dok.nr.1424/11) 

Norden - Budget 2011 - Norden udkast budgetgodkendelse 2011.doc (dok.nr.1422/11) 

Norden - Regnskab 2009 - Revisionsprotokol 2009.pdf  (dok.nr.1416/11) 

Norden - Regnskab 2009 - Årsrapport 2009.pdf  (dok.nr.1414/11) 

Norden - Regnskab 2009 - Norden - Udkast til godkendelse - Regnskab 2009.doc (dok.nr.1413/11) 
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8. Formanden orienterer 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU 
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9. Eventuelt 

 

 
 Lukket 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 
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