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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 Tværgående ungeteam er unge mellem 15 og 24 år med mere end 

et problem i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Teamet skal sikre, 

at de unge tilbydes en individuel, ubureaukratisk 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 medlemmer 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 Tværgående Ungeteam er inviteret til at deltage i punktet kl. 15.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 

orienteringen til efterretning.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/656 

 Forvaltning: BKF/AMC 

 Sbh: mskp 

 Besl. 

komp: LBR/SOU/BUU/AMU/SUU 
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Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 2. februar 2011  

Det Tværgående Ungeteam gav en kort redegørelse, og orienteringen blev taget til 

efterretning.  

  

Fraværende: Cai Møller, Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lotte Keller 

Christensen og René Johansen.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. februar 2011  

Udvalget tager orienteringen til efterretning.  

Udvalget ønsker handleplan til opfølgning.  

  

Fraværende: ingen 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. februar 2011 

Til orientering.  

Udvalget forudsætter konkrete handleplaner og initiativer.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011  

Som opfølgning på udvalgsmødet i februar vil Tværgående Ungeteam orientere om 

status og det fremadrettede arbejde i Tværgående Ungeteam. 

  

Ultimo april deltog chefer fra relevante fagcentre i et forandringsseminar sammen 

med Koordinationsgruppen for Tværgående Ungeteam. Inspirationen herfra 

inddrages i den fremadrettede proces - herunder udarbejdelse af handleplan til 

opfølgning.  

  

Primo maj påbegyndtes arbejdet med behandlingen af konkrete sager i det 

Tværgående Ungeteam.  

  

I mødet orienteres ligeledes om status på deltagelsen i KL´s Ungepartnerskab og 

Implementering af Ungepakken.  

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011  

Direktør med ansvar for skole og ungdom, Center for Familie, Direktør med ansvar 

for Center for Sundhed og Handicap samt Center for Social og 

Sundhedsmyndighed og Direktør med ansvar for Center for Arbejdsmarked 

indstiller, at orienteringen tages til efterretning.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 30. maj 2011  

Til orientering.  

 

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 1. juni 2011 

Orienteringen taget til efterretning. 

Nulpunktsanalysen vil efterfølgende blive udsendt til medlemmerne.  

  

Fraværende: Jytte Møller Pedersen, Lingathasan Ramalingam Sornalingam, Jacob 

Randrup og Søren Larsen (i stedet deltog Anne Marie Frederiksen).   
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Beslutning Socialudvalget den 1. juni 2011  

Britta Andersen og Margaretha Cedergren deltog under punktet.  

  

Socialudvalget anbefaler, at der nedsættes en politisk fø lgegruppe. 

Orienteringen taget til efterretning.  
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2. Orientering vedrørende fleksibelt handicaptilbud - 

Koktvedstien 

 

Sagsfremstilling 

Den 1. december 2011 er Frederikshavn Kommune klar til at tage imod 15 borgere 

i det nyetablerede fleksible handicaptilbud på Koktvedvej. Tilbuddet får beliggenhed 

i umiddelbar nærhed af Frederikshavn Kommunes nuværende specialtilbud 

”Koktvedparken” på handicapområdet. Der er imidlertid ikke tale om en udvidelse af 

Koktvedparken, som er et tilbud til borgere med svær udviklingshæmning. 

Målgruppen for det nye tilbud er bredere og kan rumme borgere med særlige og 

meget komplekse handicaps. For at markere at tilbuddet ikke er en udvidelse af 

Koktvedparken – og for at undgå at der meget uhensigtsmæssigt skal laves om på 

husnumrene hos de borgere der bor i Koktvedparken – er der anmodet om, at 

tilbuddets beliggenhed kan få vejnavnet ”Koktvedstien”, således at det fremover 

bliver tilbuddets stednavn og benævnelse.  

Målgruppen til Koktvedstien er borgere med en varigt og betydeligt nedsat 

funktionsevne, som ikke umiddelbart kan rummes i et af kommunens i forvejen 

eksisterende botilbud på handicap eller psykiatriområdet. Det er et tilbud som kan 

gives til borgere som har særlige komplekse problemstillinger, herunder 

problemskabende adfærd eller særligt psykisk sårbare, eller borgere med behov for 

nærmere udredning. Tilbud til borgere med disse særlige komplekse 

problemstillinger gives ofte som såkaldte ”enkeltmandstilbud” eller 

særforanstaltninger. Koktvedstien er således et tilbud der rummer flere 

særforanstaltninger samlet under ét med deraf mulighed for optimal 

ressourceudnyttelse samt faglig udvikling.  

Baggrunden for at etablere et fleksibelt handicaptilbud er kort opsummeret en 

anbefaling fra KL og Finansministeriet, som – med henblik på kommunernes 

mulighed for at påvirke det stærke udgiftspres, der er på køb af pladser i andre 

kommuner – angiver muligheden for at etablere mere fleksible og generelle lokale 

tilbud til borgere med særlige handicaps. Udover at borgeren herved vil få et tilbud 

som tilrettelægges individuelt i forhold til den enkelte, kan det også være med til at 

understøtte, at borgeren kan forblive i egen kommune med de fordele det 

indebærer i form af fastholdelse af netværk mv. Etableringen af Koktvedstien er 

således også i god tråd med Frederikshavn Kommunes overordnede vision for 

voksen socialområdet om, at kommunens indsats skal fremme borgerens mulighed 

for at leve sit liv med kvalitet og i det nærmiljø, hvor de har levet deres liv.  

  

Et fleksibelt handicaptilbud = tilbud der kan rumme flere særforanstaltninger  

Et fleksibelt tilbud som kan rumme en bred målgruppe af borgere med særlige og 

meget komplekse problemstillinger betyder, at diagnoser ikke kan anvendes som 

selvstændigt visitationskriterium til Koktvedstien. Det skal for det første ses i forhold 

til at spektret indenfor de forskellige diagnoser og deres fremtrædelsesform er 

meget brede, og for det andet fordi det er nødvendigt at se på kombinationen af 

diagnose og funktionsnedsættelse samt det enkelte menneskes behov for støtte. 

Udgangspunktet for de borgere som visiteres til Koktvedstien er derfor den enkelte 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/615 

 Forvaltning:  

 Sbh: mepd 

 Besl. komp: SOU 
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borgers behov i forhold til en individuelt tilrettelagt socialpædagogisk tilgang.  

Betydningen af at tilbuddet er ”fleksibelt” skal ikke mindst også ses i forhold til 

stedets fysiske rammer og indretning. Koktvedstien bliver opført som et botilbud 

med 15 boliger og tilhørende servicearealer. Botilbuddet er opdelt i 3 bygninger 

med 5 boliger i hver, som er forbundet via uopvarmede glasgange og med de 

fælles servicearealer. De enkelte boliger er på i alt 75 m2 inklusive andel af sociale 

fællesarealer for hver 5. bolig, der kan opsøges og anvendes efter behov og 

funktionsevne hos den enkelte. Borgeren har således mulighed for efter behov at til 

og fravælge de sociale aspekter, der kan være forbundet med at bo i et botilbud. 

Denne ”valgmulighed” er medvirkende til at tilbuddet kan gives som et 

enkeltmandstilbud, hvor den socialpædagogiske indsats kun er koncentreret 

omkring den enkelte borger. Den enkelte borger kan kort sagt efter behov skærmes 

i forhold til andre borgere, både af hensyn til borgeren selv eller af hensyn til andre 

borgere – For nærmere beskrivelse af målgruppen henvises til bilag 

Visitationskriterier til Koktvedstien. 

  

Faglige og økonomiske fordele ved at samle flere særforanstaltninger i et tilbud  

Koktvedstien får som nævnt beliggenhed i umiddelbar nærhed til det eksisterende 

specialtilbud Koktvedparken, hvilket i sig selv medfører både faglige og 

økonomiske fordele. Det skal først og fremmest ses i forhold til mulighed for fælles 

ledelse og administration samt mulighed for fleksibel udnyttelse af 

personaleressourcer – jf. særligt fælles udnyttelse af ressourcer til nattevagter. 

Derudover er der også mulighed for at optimere den faglige udvikling ved at flere 

medarbejdere bliver tilknyttet til samme område. Såvel fagligt som økonomisk er 

der således gode muligheder for at opnå den økonomiske og faglige 

bæredygtighed der er nødvendig ved etablering af sociale specialtilbud. Disse 

fordele er også netop dem, der påpeges i forhold til at samle flere 

særforanstaltninger eller enkeltmandstilbud det samme sted (Jf. ”Alternativer til 

enkeltmandsprojek tet” / Danske Regioner 2010). Styrker og fordele der peges på i 

den forbindelse er således: høj specialisering (optimale rammer herfor); 

stordriftsfordele (j f. husleje, administration og personale); fleksibel organisering og 

fysiske rammer (organisering af boligen kan tilpasses borgerens behov); 

(Tvær)faglig sparring; Jobrotation (mulighed for at arbejde med andre borgere i 

perioder hvor personalet har brug for det); Fleksibel personalenormering (mulighed 

for hurtigt at tilpasse personalenormering til det aktuelle behov) samt  Lokal ledelse 

(jf. mulighed for at sikre tæt ledelsesbistand, overblik og medarbejderudvikling).   

  

Den videre proces og visitationsproceduren  

Der er fastlagt en nærmere tids og procesplan for visitering og opstart af 

Koktvedstien. Visitationen til Koktvedstien forestås af sagsbehandlere i 

myndighedsafdelingen på social- og sundhedsområdet i et tæt samarbejde med 

den faglige funktionsleder på området. Der skal i dette samarbejde ske en 

udredning forud for den endelige visitering til Koktvedstien, som beskriver, hvilken 

socialpædagogisk indsats der skal til i forhold til borgeren. Det er en forudsætning 

for visitation til Koktvedstien, som i alle kommunens andre tilbud, at det vurderes, at 

borgerens behov kan afhjælpes med socialpædagogiske virkemidler i henhold til 

Servicelovens bestemmelser. Ved visitationen tages der udgangspunkt i et 

udarbejdet behovsvurderingsskema, som har fokus på borgerens evne til at indgå i 
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et socialt fællesskab, og som yderligere beskriver støttebehov i forhold til personlig 

pleje, praktisk hjælp og personlig støtte – For nærmere beskrivelse af 

visitationsproces se bilag 2 Visitationsprocedure for Koktvedstien – dialogbaseret 

visitationsprocedure  

Der vil på baggrund af de nuværende og konkrete visitationer blive udarbejdet et 

budget for Koktvedstien, som imødekommer de budgetmæssige forudsætninger 

der ligger til grund for etableringen af et lokalt og fleksibelt handicaptilbud.  

  

  

 

Indstilling 

Direktør fo r social, sundhed og velfærdsteknologi indstiller at orienteringen tages til 

efterretning 

 

Beslutning Socialudvalget den 1. juni 2011  

Mette Brandt deltog under punktet. 

  

Jørgen Tousgaard ønsker det tydeliggjort, at borgerne skal sige ja/nej til tilbudet.  

  

Socialudvalget anbefaler, at tilbudet får navnet Koktvedstien.  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

 

Bilag 

Visitationskriterier til Koktvedstien (dok.nr.54761/11) 

Visitationsprocedure for Koktvedstien (dok.nr.54764/11) 
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3. Reduktionernes påvirkning af serviceniveauet 

 

Sagsfremstilling 

De socialdemokratiske medlemmer af Socialudvalget har bedt om en redegørelse 

for ”indvirkningen af de 5 procents reduktion på serviceniveauet og hvorledes det 

rammer Socialudvalget”.  

  

Der er igennem de seneste budgetår foretaget en række omprioriteringer i 

kommunens samlede budget med både reduktioner og udvidelser på 

socialudvalgets område. Der er herunder også udmeldt rammereduktioner, der er 

udmøntet decentralt. Ved decentral udmøntning af en reduceret ramme er det den 

lokale ledelse, der i samarbejde med de ansatte vurderer, hvordan målet kan nås 

med mindst mulig effekt for borgere og ansatte.   

  

Et samlet og præcist overblik over, hvilke løsninger der er fundet for at kunne 

overholde reducerede rammer, vil være meget ressourcekrævende.  

Der er lokalt set på muligheder for mere rationelle arbejdsgange (effektiviseringer), 

omprioriteringerne i opgaverne – men givetvis også tilpasninger i serviceniveauet, 

hvor det har været nødvendigt og muligt. 

  

Af konkrete eksempler på det sidstnævnte kan peges på:  

·         I Koktvedparken er der reduceret væsentligt i aftendækningen. I 

tidsrummet kl.  22 – 23 findes nu kun 1 medarbejder plus nattevagten til 

dækning af 4 huse, hvor der tidligere var 1 medarbejder i hvert hus. 

Aftenrytmen er væsentligt ændret.  

·         Der er sket tilsvarende ændringer flere steder i ældreområdet.    

·         I Bofællesskaberne i Handicapafdelingen kan borgeren ikke fremover 

tilbydes støtte i sociale sammenhænge i fritiden udenfor bofællesskabet.  

·         Mulighederne for individuelle hensyn er minimeret væsentligt.  

·         Ledelsen er flere steder reduceret. Dette medfører, at de decentrale 

afdelinger kun har ledertilstedeværelse i begrænset omfang.  

·         Reduktion i supervision og kollegial sparring.  

·         Der er reduceret i personalets uddannelsesmuligheder.  

·         Vikardækning er minimeret. 

·         Der henvises derudover til de særlige forudsætninger indregnet i budget 

2011, som udvalget tidligere er orienteret om.  

  

Det bemærkes, at den øgede effektivitet som spejlbillede har, at der flere steder 

trækkes hårdere på ledere og personale, og at den lokale ledelse skal være meget 

opmærksomme på risikoen for udbrændthed og stress, der ud over de 

menneskelige omkostninger risikerer at indebærer et øget sygefravær.  

  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/191 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU 
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Indstilling 

Direktøren med ansvar for Sundhed & Handicap, Ældre og Social og Sundheds 

Myndighed indstiller, at Socialudvalget orienteres.  

 

Beslutning Socialudvalget den 1. juni 2011 

Orienteringen taget til efterretning. 
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4. Ændrede procedurer for tilsyn med plejeboligerne i 

Frederikshavn Kommune 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 11/4871 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: lald 

 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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