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1. Orientering vedr. Tværgående Ungeteam 

 

Sagsfremstilling 

Som efterfølger til KL´s fælles kommunale projekt UTA (Ungdomsuddannelse til 

Alle) og UngeTeamet i Arbejdsmarkedsforvaltningen er Tværgående Ungeteam 

opstartet pr. 1. januar 2011. Teamet skal medvirke til at nå 95 %-målsætningen:  

 95 % af en ungdomsårgang skal have gennemført en ungdomsuddannelse 
i 2015 

Opfyldelsen af målsætningen skal ske gennem en helhedsorinteret indsats på 

tværs af Børne- og Kulturforvaltningen, Arbejdsmarkedsforvaltningen, Social - og 

Sundhedsforvaltningen samt Ungdommens Uddannelsesvejledning.  

Målgruppen for teamet er unge mellem 15 og 24 år med mere end et problem i 

henhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Teamet skal sikre, at de unge 

tilbydes en individuel, ubeaukratisk og løsningsorienteret sagsbehandling.  

Som en del af arbejdet deltager Tværgående Ungeteam i to projekter under KL:  

Implementering af ungepakken samt KL´s Ungepartnerskab. I begge projekter er 

der fokus på unge mellem 15 og 24 år. 

  

Hvor er teamet pt. 

Teamet består på nuværende tidspunkt af koordineringsgruppen samt leder af UU 

Vendsyssel. I løbet af februar skal teamet udvides så det består af medl emmer fra:  

 Børne- og Kulturforvaltningen  

 Arbejdsmarkedscentret  

 Familieafdelingen  

 Sundhed- og Handicapafdelingen  

 Socialforvaltningen  
 Leder af UU Vendsyssel 

Herefter skal teamet sætte rammerne for det fremtidige arbejde og indsats. 

Efterfølgende orienteres alle relevante parter om teamet. Teamet skulle gerne blive 

et naturligt referencepunkt, for alle medarbejdere der arbejder med unge som 

målgruppe.  

Teammedlemmerne har til opgave at udpege ad hoc medlemmer på de enkelte 

sager, hvor på det er nødvendigt.  

Primo maj påbegyndes arbejdet behandlingen af konkrete sager i det Tværgående 

Ungeteam. 

  

Britta Andersen deltager i mødet med Socialudvalget.  

  

 

Indstilling - Socialudvalget den 2. februar 2011 

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.  

 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/656 

 Forvaltning: BKF/AMC 

 Sbh: mskp 

 Besl. 

komp: LBR/SOU/BUU/AMU/SUU 
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Beslutning Socialudvalget den 2. februar 2011  

Orienteringen blev taget til efterretning.  

Der blev udtrykt glæde ved det tværgående og helhedsorienterede samarbejde på 

tværs af fagcentrene og stor ros til indsatsen.  

 

 

Bilag 

Orienteringsbrev vedr. Tværgående Ungeteam januar (dok.nr.8436/11) 

Tidsplan for tværgående Ungeteam frem til maj 2011 (dok.nr.8434/11) 
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2. Registrering af magtanvendelse og andre indgreb i 

selvbestemmelsesretten i 2010 

 

Sagsfremstilling 

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

omfatter personer med betydelig og varig nedsat funktionsevne, der modtager 

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

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

  

Magtanvendelserne i 2010 har alle fundet sted i bo- eller dagbeskæftigelsestilbud, 

jfr. Servicelovens § 107/108 eller Servicelovens § 103/104.  

  

Det har samtidig i 2010 været nødvendigt at iværksatte en flytning uden samtykke, 

jfr. Servicelovens § 129 vedr. en dement borger.  

  

Formålet med Servicelovens regler er at begrænse magtanvendelse og andre 

indgreb i selvbestemmelsesretten mindst muligt.  

  

Målet er, at medarbejderne kan varetage de socialpædagogiske opgaver uden at 

anvende magt. 

  

Der er såvel i handicapafdelingen som indenfor socialpsykiatrien fokus på at 

undervise og oplyse medarbejderne om magtanvendelseslovgivningen.  

  

Hvis et indgreb i selvbestemmelsesretten er absolut nødvendigt for at undgå 

omfattende personskade, er det en betingelse, at man forsøger med den form for 

tvang, der er den mindst indgribende.  

  

Når der alligevel opstår situationer, hvor der må anvendes magt, er der stor 

opmærksomhed på at bruge disse tilfælde som et pædagogisk redskab. Det er 

herefter vigtigt, at medarbejderne får erfaring og lærer af magtanvendelserne, 

således at de i fremtiden kan undgå at anvende magt.  

  

Handicapområdet (udviklingshæmmede): 

Der er i specialtilbuddene Koktvedparken og  Skawklit registreret 9 

magtanvendelser over for 6 borgere. 5 af disse tilfælde vedrører 2 demente 

borgere, der nu er flyttet til  demenstilbud. Endvidere er 3 magtanvendelser sket i 

forbindelse med nødvendige læge- og tandlægebesøg.  

I forhold til 2009 er der sket et fald i antallet på 4, hvilket primært skyldes, at de 2 

demente borgere er blevet placeret i mere relevante tilbud.  

På bofællesskabsområdet er der registreret 5 magtindberetninger, hvilket er en 

stigning på 4 i forhold til 2009. Der har været anvendt magt overfor 2 borgere, hvor 

den ene er flyttet til et specialtilbud.  

I forbindelse med dagbeskæftigelse er der registreret 1 magtanvendelse. 

Samtidig har der været 2 magtindberetninger i forbindelse med dagbeskæftigelse i 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/16244 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: aler 

 Besl. komp: SOU 
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anden kommune.  

Der har således været i alt 17 magtanvendelser indenfor hele handicapområdet, 

hvilket er 5 mindre end sidste år.  

  

Det socialpsykiatriske område: 

Der er på Mariested registreret 13 magtanvendelser overfor 2 borgere, hvoraf de 

11 vedrører den samme borger. Denne borger er så problematisk og stærkt 

udadreagerende, at der er bevilget mange særydelser, således at hun nu har 

døgnbemanding. Den socialfaglige vurdering er, at hun ikke vil kunne passes bedre 

i andre døgntilbud – heller ikke udenfor Frederikshavn kommune.  

Det skal dog bemærkes, at 10 af de 11 magtanvendelser fandt sted i første halvår 

af 2010, således at der kun har været tale om 1 tilfælde siden den 18. maj 2010.  

Forv 

  

 

Indstilling 

At indberetningen tages til efterretning.  

 

Beslutning Handicaprådet den 27. januar 2011 

Handicaprådet ser det som positivt, at antallet af magtanvendelser er faldende.  

Handicaprådet sætter stor pris på, at det er faglært personale, der løser 

konflikterne.  

Indberetningen taget til efterretning.  

Afbud: Peter Nielsen - i stedet mødte Christina L. Henriksen, Jane Olesen - i stedet mødte 

Jørgen Anker Simonsen. 

 

Indstilling - Socialudvalget den 2. februar 2011 

Direktøren indstiller, at indberetningen tages til efterretning.  

 

Beslutning Socialudvalget den 2. februar 2011  

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

Magtindberetning 2010 (dok.nr.8673/11) 
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3. Tilsyn på de kommunale tilbud indenfor handicap og 

psykiatri. 

 

Sagsfremstilling 

Anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg i 2010 

Jfr. Retssikkerhedslovens § 16 skal der, som led i kommunens lovpligtige tilsyn 

aflægges tilsynsbesøg på de kommunale tilbud indenfor handicap og psykiatri, jfr. 

Servicelovens  §§103, 104, 107 og 108.  

Der har tidligere været aflagt 2 årlige tilsynsbesøg – 1 anmeldt og 1 uanmeldt.  

  

Tilsynene sker på baggrund af kravene til bl.a. støtte og omsorg samt optimal 

udvikling af den enkelte borgers færdigheder, jfr. Servicelovens bestemmelser.  

Formålet er således at påse, at borgerne får den hjælp, de har ret til og krav på ud 

fra kommunens serviceniveau, og samtidig vurdere den måde, hvorpå hjælpen 

ydes. 

  

På grund af kritik fra Ombudsmanden vedr. en alt for lang ekspeditionstid for 

godkendelse af nye private opholdssteder (primært for børn og unge), beslutted e 

direktørerne fra de implicerede kommuner i sommeren 2010, at ressourcerne hos 

Den tværkommunale Godkendelses- og tilsynsafdeling – GOT, skulle omfordeles. 

  

GOT skulle bruge færre ressourcer på tilsynsbesøg på de kommunale tilbud, og 

dette har betydet, at nogle af tilbuddene kun har haft 1 besøg i 2010.  

  

Vedr. 2011 er det i øvrigt besluttet, at alle kommunale tilbud kun skal have 1 

tilsynsbesøg.  

  

Tilsynsbesøgene er derfor foregået forskelligt, afhængigt af om der er foretaget 1 

eller 2 besøg.  

  

Hovedkonklusionerne fra tilsynsbesøgene i 2010:  

  

Handicapområdet: 

  

Specialtilbuddene/Kæden består af Botilbuddet Koktvedparken, incl. 

dagbeskæftigelsestilbud for de svageste borgere, 2 enkeltmandsprojekter og 

Botilbuddet Skawklit. Specialtilbuddene, jfr. Servicelovens § 108, er omfattet af 

Rammeaftalen med Regionen.  

  

Tilsynsbesøgene konkluderer bl.a. at  

         beboerne har et faldende funktionsniveau, og bliver tiltagende 

plejekrævende 

         for de ældste beboere og beboerne med det laveste funktionsniveau 

lægges der mere vægt på livskvalitet end udvikling  

         de fysiske rammer er gode og tidssvarende i hele Koktvedparkens tilbud, 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3491 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: aler 

 Besl. komp: SOU 
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hvorimod forholdene på Skawklit ikke et tidssvarende. Med etablering af et 

nyt fælles botilbud til handicappede i Skagen vil dette problem blive løst  

         der er et rigtig godt samarbejde med de pårørende, og en generel 

tilfredshed i beboergrupperne 

         medarbejderne er veluddannede, engagerede og fleksible, og har en 

respektfuld tilgang til beboerne 

         beboerne har en tryg og meningsfuld hverdag 

  

Bofællesskaberne (j fr. Servicelovens § 107) består af i alt 14 enheder fordelt i hele 

kommunen. Bemandingen i bofællesskaberne er indrettet efter, at alle beboere, der 

har brug for personaledækning, er i dagbeskæftigelse fra kl. ca. 9,00 til kl. ca. 

14,30. Ikke alle bofællesskaber har nattevagt/tilkaldevagt eller tilsyn fra 

hjemmeplejen.  

Problemet med, at beboerne bliver ældre og dårligere fungerende, er tiltagende, 

specielt i de små bofællesskaber. Med bygningen af nye, større bofællesskaber i 

såvel Frederikshavn som i Skagen, skulle der kunne skabes en me re fleksibel 

hverdag også for de beboere, der på grund af alder eller dårligt funktionsniveau, 

ønsker at opholde sig i deres boliger frem for at være i dagbeskæftigelse.  

Dette problem vil blive løst i forbindelse med indflytning i de nye og større 

bofællesskaber, hvor der vil blive bedre personaledækning. Samtidig vil der blive 

tilknyttet nattevagt. 

  

Personalet i bofællesskaberne har i en lang periode klaget over manglende ledelse 

– herunder dårlig kommunikation og usikre retningslinier. Dette er i stort set alle 

tilsynsrapporterne for 2010 vendt til en positiv holdning til den nye 

ledelse/ledelsesstil. Det vurderes derfor, at der ikke længere er ledelsesmæssige 

problemer i bofællesskaberne.   

  

Tilsynsbesøgene beskriver bl.a. at 

         beboerne er blevet mere plejekrævende, hvilket betyder større belastning 

af personalet, og mangel på personaleressourcer  

         der er fokus på at skabe hjemlige forhold og på sund kost og motion   

         beboernes medbestemmelse og medinddragelse vægtes højt med 

udgangspunkt i ”hjælp til selvhjælp”  

         beboerne har en tryg og meningsfuld hverdag, og modtager støtte og 

omsorg ud fra den enkeltes behov – med hensyn til fællesskabet  

         der er et godt samarbejde med de pårørende  

         medarbejderne er fagligt kompetente og engagerede, og har et indgående 

kendskab til den enkeltes behov 

         manglende nattevagt/tilkaldevagt i nogle små bofællesskaber skaber 

utryghed blandt beboerne. Der arbejdes på at løse dette problem  

  

Dagbeskæftigelsen ( jfr. Servicelovens § 104) består af 1 stort tilbud ”Gimle” med 

p.t. ca. 100 brugere i Frederikshavn, 1 tilbud i Sæby (bestående af 2 små enheder 

– ”Aktiviteten” med 12 – 15 brugere og ”Røret” med 9 brugere) og 1 tilbud i Skagen 

– ”BV Nordstjernen” med ca. 25 brugere). ”Gimle” og ”BV Nordstjernen” er omfattet 

af Rammeaftalen med Regionen.  
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På ”Gimle” er der for ca. 1 år siden udarbejdet en rapport fra Arbejdstilsynet p.gr.a. 

arbejdsmiljøproblemer, som til en vis grad skyldtes varsling om besparelser og 

fyringer i Frederikshavn kommune. Arbejdstilsynets rapport har resulteret i, at der 

er blevet udfærdiget en handlings- og tidsplan, som følges. Dette har haft en 

afgørende betydning for medarbejdernes trivsel, og dermed på hele arbejdsmiljøet, 

som nu vurderes at være godt.  

  

Resultatet af tilsynsbesøgene 

         på ”Gimle” er der meget stor spredning i de enkelte brugeres støttebehov 

– nogle har et funktionsniveau svarende til 2 – 3 års alderen, hvorimod 

andre selv kommer kørende i bil  

         der arbejdes på ”Gimle” med udvikling af tilbuddet, således  at der bliver en 

projektorienteret del kombineret med en daghøjskole  

         der gøres generelt en engageret indsats i bestræbelserne på at give 

brugerne et individuelt tilrettelagt aktivitetstilbud i trygge rammer  

         medarbejderne er veluddannede og samarbejder godt med såvel 

pårørende som med personalet i bofællesskaberne for at skabe et 

helhedsorienteret tilbud til brugerne  

         der er fokus på brugerindflydelse, og brugerne medinddrages respektfuldt 

og omsorgsfuldt i det omfang, det er muligt og fagligt forsvarligt 

         dagbeskæftigelsestilbuddene er tilrettelagt således, at brugerne igennem 

hjælp og støtte får mulighed for at udvikle eller vedligeholde deres 

færdigheder 

  

Socialpsykiatrien 

  

De socialpsyk iatriske støttecentre. Frederikshavn kommune har 3 socialpsykiske 

støttecentre – beliggende i hhv. Frederikshavn, Skagen og Sæby. Støttecenter 

Frederikshavn råder over i alt 20 boliger til psykisk syge borgere, der ikke kan bo i 

egen bolig uden opsyn. 2 af disse boliger fungerer som aflastnings-/akutboliger. 

Her kan psykisk syge borgere bo i op til 3 måneder, hvor de har mulighed for at 

komme i kontakt med støttecentrets personale. 

Støttecenter Frederikshavn indeholder endvidere et uvisiteret ”værested” 

(Skansegårdens tidligere brugere) og ”Lilleskolen”, som er en selvejende institution, 

der drives i tæt samarbejde med SIND.  

Støttecentrene har ansvaret for at tilbyde visiterede psykisk syge borgere aktivitets - 

og samværstilbud, jfr. Servicelovens § 104. Endvidere skal de sørge for, at  der 

bliver udført opsøgende arbejde, jfr. Servicelovens § 99 (uvisiteret), og bostøtte i 

borgerens eget hjem, jfr. Servicelovens § 85 (visiteret ).  

  

Tilsynsbesøgene konkluderer bl.a. at  

         brugerne har medindflydelse vedr. aktiviteter, åbningstider m.v. via 

brugerråd 

         der er oprettet en tværgående aktivitetsgruppe med deltagelse fra de 3 

støttecentre og ”Mariested” 

         det har været nødvendigt med ændrede åbningstider p.gr.a. besparelser  
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         der er utidssvarende forhold for brugerne på Støttecenter Skagen  

         der pågår et uddannelsesforløb for hele personalet i Socialpsykiatrien via 

”Dobbeltdiagnoseprojektet”, som er forankret i Støttecenter Frederikshavn 

         der ønskes flere tilbud til bl.a. ungegruppen (Frederikshavn) og til 

mandegruppen (Skagen) 

  

Den socialpsykiatriske boform ”Mariested” incl. ”De 4 årstider” er Frederikshavn 

kommunes tilbud til borgere med svære sindslidelser, der har brug for et 

specialiseret døgntilbud, jfr. Servicelovens § 108. ”Mariested” er et tidligere 

amtsplejehjem, og er omfattet af Rammeaftalen med Regionen.  

Første spadestik til det nye ”Mariested”, hvor bl.a. de nuværende beboere på ”De 4 

årstider” fysisk flyttes sammen med beboerne på ”Mariested”, fandt sted den 7. maj 

2010, og byggeriet forventes at være færdigt i september 2012.  

  

Tilsynsbesøgene beskriver at 

         der er en mærkbar bedring i fht. en meget belastet, impulsstyret borger, 

p.gr.a. dels tilknytning af betydelig flere personaleressourcer og dels 

uddannelse af personalet i neuropædagogik og neuropsykologi. Antallet af 

magtanvendelser og skadesindberetninger er faldet væsentligt  

         beboerne inddrages mest muligt i alle vigtige beslutninger, herunder også 

i forhold til byggeriet 

         beboersammensætningen er ændret, idet der nu også bor personer med 

dobbeltdiagnoser i den socialpsykiatriske boform (der må dog ikke være 

aktivt misbrug på stedet)  

         beboerne er meget tilfredse med at være på ”Mariested”, men glæder sig 

til at få nogle bedre og større boliger 

         der udelukkende er ansat uddannet personale – og at personalet har en 

meget høj faglighed 

         ledelsen har stor opmærksomhed på arbejdsmiljøet  

  

Resultaterne af tilsynsbesøgene i 2010 forelægges Handicaprådet til høring.    

  

  

  

Jfr. Retssikkerhedslovens § 16 skal der, som led i kommunens lovpligtige tilsyn 

aflægges tilsynsbesøg på de kommunale tilbud indenfor handicap og psykiatri, jfr. 

Servicelovens  §§103, 104, 107 og 108.  

Der har tidligere været aflagt 2 årlige tilsynsbesøg – 1 anmeldt og 1 uanmeldt.  

  

Tilsynene sker på baggrund af kravene til bl.a. støtte og omsorg samt optimal 

udvikling af den enkelte borgers færdigheder, jfr. Servicelovens bestemmelser.  

Formålet er således at påse, at borgerne får den hjælp, de har ret til og krav på ud 

fra kommunens serviceniveau, og samtidig vurdere den måde, hvorpå hjælpen 

ydes. 

  

På grund af kritik fra Ombudsmanden vedr. en alt for lang ekspeditionstid for 

godkendelse af nye private opholdssteder (primært for børn og unge), besluttede 
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direktørerne fra de implicerede kommuner i sommeren 2010, at ressourcerne hos 

Den tværkommunale Godkendelses- og tilsynsafdeling – GOT, skulle omfordeles. 

  

GOT skulle bruge færre ressourcer på tilsynsbesøg på de kommunale tilbud, og 

dette har betydet, at nogle af tilbuddene kun har haft 1 besøg i 2010.  

  

Vedr. 2011 er det i øvrigt besluttet, at alle kommunale tilbud kun skal have 1 

tilsynsbesøg.  

  

Tilsynsbesøgene er derfor foregået forskelligt, afhængigt af om der er foretaget 1 

eller 2 besøg.  

  

Hovedkonklusionerne fra tilsynsbesøgene i 2010:  

  

Handicapområdet: 

  

Specialtilbuddene/Kæden består af Botilbuddet Koktvedparken, incl. 

dagbeskæftigelsestilbud for de svageste borgere, 2 enkeltmandsprojekter og 

Botilbuddet Skawklit. Specialtilbuddene, jfr. Servicelovens § 108, er omfattet af 

Rammeaftalen med Regionen.  

  

Tilsynsbesøgene konkluderer bl.a. at  

         beboerne har et faldende funktionsniveau, og bliver tiltagende 

plejekrævende 

         for de ældste beboere og beboerne med det laveste funktionsniveau 

lægges der mere vægt på livskvalitet end udvikling  

         de fysiske rammer er gode og tidssvarende i hele Koktvedparkens tilbud, 

hvorimod forholdene på Skawklit ikke et tidssvarende. Med etablering af et 

nyt fælles botilbud til handicappede i Skagen vil dette problem blive løst  

         der er et rigtig godt samarbejde med de pårørende, og en generel 

tilfredshed i beboergrupperne 

         medarbejderne er veluddannede, engagerede og fleksible, og har en 

respektfuld tilgang til beboerne 

         beboerne har en tryg og meningsfuld hverdag 

  

Bofællesskaberne (j fr. Servicelovens § 107) består af i alt 14 enheder fordelt i hele 

kommunen. Bemandingen i bofællesskaberne er indrettet efter, at alle beboere, der 

har brug for personaledækning, er i dagbeskæftigelse fra kl. ca. 9,00 til kl. ca. 

14,30. Ikke alle bofællesskaber har nattevagt/tilkaldevagt eller tilsyn fra 

hjemmeplejen.  

Problemet med, at beboerne bliver ældre og dårligere fungerende, er tiltagende, 

specielt i de små bofællesskaber. Med bygningen af nye, større bofællesskaber i 

såvel Frederikshavn som i Skagen, skulle der kunne skabes en mere fleksibel 

hverdag også for de beboere, der på grund af alder eller dårligt funktionsniveau, 

ønsker at opholde sig i deres boliger frem for at være i dagbeskæftigelse.  

Dette problem vil blive løst i forbindelse med indflytning i de nye og større 

bofællesskaber, hvor der vil blive bedre personaledækning. Samtidig vil der blive 
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tilknyttet nattevagt. 

  

Personalet i bofællesskaberne har i en lang periode klaget over manglende ledelse 

– herunder dårlig kommunikation og usikre retningslinier. Dette er i s tort set alle 

tilsynsrapporterne for 2010 vendt til en positiv holdning til den nye 

ledelse/ledelsesstil. Det vurderes derfor, at der ikke længere er ledelsesmæssige 

problemer i bofællesskaberne.   

  

Tilsynsbesøgene beskriver bl.a. at 

         beboerne er blevet mere plejekrævende, hvilket betyder større belastning 

af personalet, og mangel på personaleressourcer  

         der er fokus på at skabe hjemlige forhold og på sund kost og motion   

         beboernes medbestemmelse og medinddragelse vægtes højt med 

udgangspunkt i ”hjælp til selvhjælp”  

         beboerne har en tryg og meningsfuld hverdag, og modtager støtte og 

omsorg ud fra den enkeltes behov – med hensyn til fællesskabet  

         der er et godt samarbejde med de pårørende  

         medarbejderne er fagligt kompetente og engagerede, og har et indgående 

kendskab til den enkeltes behov 

         manglende nattevagt/tilkaldevagt i nogle små bofællesskaber skaber 

utryghed blandt beboerne. Der arbejdes på at løse dette problem  

  

Dagbeskæftigelsen ( jfr. Servicelovens § 104) består af 1 stort tilbud ”Gimle” med 

p.t. ca. 100 brugere i Frederikshavn, 1 tilbud i Sæby (bestående af 2 små enheder 

– ”Aktiviteten” med 12 – 15 brugere og ”Røret” med 9 brugere) og 1 tilbud i Skagen 

– ”BV Nordstjernen” med ca. 25 brugere). ”Gimle” og ”BV Nordstjernen” er omfattet 

af Rammeaftalen med Regionen.  

  

På ”Gimle” er der for ca. 1 år siden udarbejdet en rapport fra Arbejdstilsynet p.gr.a. 

arbejdsmiljøproblemer, som til en vis grad skyldtes varsling om besparelser og 

fyringer i Frederikshavn kommune. Arbejdstilsynets rapport har resulteret i, at der 

er blevet udfærdiget en handlings- og tidsplan, som følges. Dette har haft en 

afgørende betydning for medarbejdernes trivsel, og dermed på hele arbejdsmiljøet, 

som nu vurderes at være godt.  

  

Resultatet af tilsynsbesøgene 

         på ”Gimle” er der meget stor spredning i de enkelte brugeres støttebehov 

– nogle har et funktionsniveau svarende til 2 – 3 års alderen, hvorimod 

andre selv kommer kørende i bil  

         der arbejdes på ”Gimle” med udvikling af tilbuddet, således  at der bliver en 

projektorienteret del kombineret med en daghøjskole  

         der gøres generelt en engageret indsats i bestræbelserne på at give 

brugerne et individuelt tilrettelagt aktivitetstilbud i trygge rammer  

         medarbejderne er veluddannede og samarbejder godt med såvel 

pårørende som med personalet i bofællesskaberne for at skabe et 

helhedsorienteret tilbud til brugerne  

         der er fokus på brugerindflydelse, og brugerne medinddrages respektfuldt 
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og omsorgsfuldt i det omfang, det er muligt og fagligt forsvarligt 

         dagbeskæftigelsestilbuddene er tilrettelagt således, at brugerne igennem 

hjælp og støtte får mulighed for at udvikle eller vedligeholde deres 

færdigheder 

  

Socialpsykiatrien 

  

De socialpsyk iatriske støttecentre. Frederikshavn kommune har 3 socialpsykiske 

støttecentre – beliggende i hhv. Frederikshavn, Skagen og Sæby. Støttecenter 

Frederikshavn råder over i alt 20 boliger til psykisk syge borgere, der ikke kan bo i 

egen bolig uden opsyn. 2 af disse boliger fungerer som aflastnings-/akutboliger. 

Her kan psykisk syge borgere bo i op til 3 måneder, hvor de har mulighed for at 

komme i kontakt med støttecentrets personale. 

Støttecenter Frederikshavn indeholder endvidere et uvisiteret ”værested” 

(Skansegårdens tidligere brugere) og ”Lilleskolen”, som er en selvejende institution, 

der drives i tæt samarbejde med SIND.  

Støttecentrene har ansvaret for at tilbyde visiterede psykisk syge borgere aktivitets - 

og samværstilbud, jfr. Servicelovens § 104. Endvidere skal de sørge for, at  der 

bliver udført opsøgende arbejde, jfr. Servicelovens § 99 (uvisiteret), og bostøtte i 

borgerens eget hjem, jfr. Servicelovens § 85 (visiteret ).  

  

Tilsynsbesøgene konkluderer bl.a. at  

         brugerne har medindflydelse vedr. aktiviteter, åbningstider m.v. via 

brugerråd 

         der er oprettet en tværgående aktivitetsgruppe med deltagelse fra de 3 

støttecentre og ”Mariested” 

         det har været nødvendigt med ændrede åbningstider p.gr.a. besparelser  

         der er utidssvarende forhold for brugerne på Støttecenter Skagen  

         der pågår et uddannelsesforløb for hele personalet i Socialpsykiatrien via 

”Dobbeltdiagnoseprojektet”, som er forankret i Støttecenter Frederikshavn 

         der ønskes flere tilbud til bl.a. ungegruppen (Frederikshavn) og til 

mandegruppen (Skagen) 

  

Den socialpsykiatriske boform ”Mariested” incl. ”De 4 årstider” er Frederikshavn 

kommunes tilbud til borgere med svære sindslidelser, der har brug for et 

specialiseret døgntilbud, jfr. Servicelovens § 108. ”Mariested” er et tidligere 

amtsplejehjem, og er omfattet af Rammeaftalen med Regionen.  

Første spadestik til det nye ”Mariested”, hvor bl.a. de nuværende beboere på ”De 4 

årstider” fysisk flyttes sammen med beboerne på ”Mariested”, fandt sted den 7. maj 

2010, og byggeriet forventes at være færdigt i september 2012.  

  

Tilsynsbesøgene beskriver at 

         der er en mærkbar bedring i fht. en meget belastet, impulsstyret borger, 

p.gr.a. dels tilknytning af betydelig flere personaleressourcer og dels 

uddannelse af personalet i neuropædagogik og neuropsykologi. Antallet af 

magtanvendelser og skadesindberetninger er faldet væsentligt  

         beboerne inddrages mest muligt i alle vigtige beslutninger, herunder også 
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i forhold til byggeriet 

         beboersammensætningen er ændret, idet der nu også bor personer med 

dobbeltdiagnoser i den socialpsykiatriske boform (der må dog ikke være 

aktivt misbrug på stedet)  

         beboerne er meget tilfredse med at være på ”Mariested”, men glæder sig 

til at få nogle bedre og større boliger 

         der udelukkende er ansat uddannet personale – og at personalet har en 

meget høj faglighed 

         ledelsen har stor opmærksomhed på arbejdsmiljøet  

  

Resultaterne af tilsynsbesøgene i 2010 forelægges Handicaprådet til høring.    

  

 

Indstilling 

Drøftes og tages til efterretning.  

 

Beslutning Handicaprådet den 27. januar 2011 

Handicaprådet finder det bekymrende, at funktionsniveauet er faldende, når 

personaleressourcerne ikke følger med.  

Handicaprådet påpeger, at der stadig mangler et tilbud til ældre 

udviklingshæmmede.  

Handicaprådet finder det bekymrende med kun 1 årligt t ilsyn. 

Den sammenskrevne fremstilling af sager giver et fornuftigt overblik, og 

Handicaprådet tager indberetningen til efterretning.  

Afbud: Peter Nielsen - i stedet mødte Christina L. Henriksen, Jane Olesen - i stedet mødte 

Jørgen Anker Simonsen. 

 

Indstilling - Socialudvalget den 2. februar 2011 

Direktøren indstiller, at indberetningen tages til efterretning.  

 

Beslutning Socialudvalget den 2. februar 2011  

Indberetningen er taget til efterretning.  
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4. Etablering af værested for socialt udsatte 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 11/41 

 Forvaltning: Sundhed- og 

Handicapcentret 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: SOU 
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5. Formanden orienterer 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU 
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6. Eventuelt 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

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