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1. Socialudvalgets budgetrevision pr. 30-06-2011 

 

Sagsfremstilling 

Fagcentercheferne har i samarbejde med Økonomicentret foretaget budgetrevision 

pr. 30/6-11 for Socialudvalgets område, og gennemgået budget og hidtidigt forbrug, 

samt mængder/aktiviteter og andre budgetforudsætninger. På dette grundlag er der 

udarbejdet en redegørelse for de væsentligste afvigelser.  

  

Materialet omfatter således ikke en fuldstændig beskrivelse af udvalgets 

omkostningssteder, men kun de omkostningssteder hvor der er udsigt til 

væsentlige afvigelser, eller hvor andre særlige forhold er regis treret.  

  

I forhold til tidligere år, er også ændringen i sanktionslovgivningen et element som 

har indgået i det administrative oplæg til budgetrevisionen – og indgår derfor også i 

vurderingen af resultatet  

  

 Budgetrevisionen er vedhæftet som bilag.  

  

  

  

Gæster: 

Børge Hansen 

  

  

  

 

Indstilling 

  

Direktøren indstiller at budgetrevisionen med Udvalgets bemærkninger 

videresendes via Økonomiudvalget til Byrådets behandling.  

  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 10. august 2011  

Forvaltningen fremlægger forslag til imødegåelse af budgetoverskridelsen til 

førstkommende møde i udvalget d. 26.8.2011.  

Fraværende: Helle Madsen og John Christensen  

  

 
Bilag 

Socialudvalgets Budgetrevision pr. 30/6 2011 - PDF (dok.nr.79609/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/7341 

 Forvaltning:  

 Sbh: tofi 

 Besl. komp:  
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2. Socialudvalgets drøftelse af budget 2012 

 

Sagsfremstilling 

Direktøren med ansvar for Social og Sundhed, har indenfor den udmeldte 

budgetramme for Socialudvalget område, udarbejdet et administrativt budgetoplæg 

Dette oplæg udgør, sammen med de øvrige områders bidrag, Direktionens 

budget forslag, som udsendes til alle medlemmer af Byrådet.  

I henhold til den vedtagne tidsplan for budgetarbejdet, drøfter de stående udvalg nu 

det administrativt udarbejdede budgetforslag. Socialudvalgets budgetdrøftelser 

gennemføres d. 10. august.  

Budgettet beskrives i bilag, bestående af et hæfte indeholdende en tekstmæssig 

beskrivelse af de enkelte indsatsområder (budgetoplæg/-bemærkninger), samt et 

hæfte indeholdende specifikationer mv.   
  

Materialet, som udsendes til Udvalgets medlemmer Fredag 5 August 2011, vil 

danne grundlag for administrationens præsentation af budget forslaget. Ved 

gennemgangen vil Centerchefer og økonomimedarbejdere deltage.  
Punktet afsluttes med at Udvalget træffer beslutning om formulering af eventuelle 

ændringsforslag til det samlede budget, samt eventuelle øvrige indstillinger til 

Økonomiudvalget  

  

Gæster til Socialudvalgets møde: 

John Kristensen 

Marianne Skrubbeltrang 

Hanne Bjørnlund 

Børge Hansen 

Peter Nielsen 

Susanne Nielsen 

 

  

  

 

Indstilling 

  

Direktøren indstiller, at budget forslaget fremlægges til drøftelse, idet Udvalget 

anmodes om at tage stilling til det administrativt udarbejdede samt de formulerede 

problemområder 

  

 

Beslutning Socialudvalget den 10. august 2011  

Sagen genoptages på ekstraordinært møde den 26. august.  

  

Fraværende: Helle Madsen og John Christensen. 

  

 

Bilag 

Socialudvalgets Budgetoplæg 2012 - bemærkninger - PDF (dok.nr.80005/11) 

Socialudvalgets Budgetoplæg 2012 - specif ikationer - PDF (dok.nr.79994/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/7337 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: tofi 

 Besl. komp: SOU 
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3. Dialogmøde mellem Ældrerådet og Socialudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Der afholdes dialogmøde med Ældrerådet kl. 13.00  

  

Følgende deltager fra ældrerådet: 

Sv. Åge Christensen, Ove Andersen, Chris Sørensen, Lars Bouet, Jytte Schaltz, 

Oda Kajgaard, Hanne Andersen, Ole Kanstrup Petersen, Knud Christensen.  

  

Afbud: ingen 

  

Ældrerådet ønsker følgende emner drøftet: 

1. Budget - Ældrerådet får budgetorientering den 9. august 2011, hvor der 

kan fremkommer spørgsmål til SOU 

2. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. Hvornår forventer 

man at have standarderne for 2010 færdige? 

3. Generel drøftelse ifht. ventelisteproblematikken til plejebolig, ældrebolig 

samt aflastningspladser 

4. Status vedr. kvalitetsopfølgning på madservice 2009  

5. Status vedr. madordningen i plejeboligerne Ålbæk 

Hvad angår punkt 4 og 5 henvises til særskilt notat fra ældrerådsmødet den 29 -03-

2011, hvor Jane Wiis, Peter E. Nielsen, Jørgen Thousgaard samt Lars Munch 

deltog i en drøftelse af sagerne.  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Social- og sundhedsområdet indstiller at emnerne 

drøftes.  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 10. august 2011  

Der udarbejdes særskilt referat.  

  

Fraværende: Helle Madsen og John Christensen. 

  

 

Bilag 

Drøftelse med Ældrerådet 29-03-11 Internt Notat, Fortroligt.DOCX (dok.nr.75934/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 05/2795 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU 
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4. Dialogmøde mellem Handicaprådet og Socialudvalget 

 

Sagsfremstilling 

 Der afholdes dialogmøde med Handicaprådet kl. 14.00  

  

Følgende deltager fra Handicaprådet: 

Kurt Nielsen, Steen Møller, Gurli Nielsen, Aksel Jensen, Bruno Müller, Anders 

Hind, Flemming Klougart, Jørgen Anker Simonsen  

  

Afbud:  

Jette Bruun Christensen  

  

Handicaprådet ønsker følgende emner drøftet:  

1.     Temadagen den 6. oktober: - Kort drøftelse af samarbejdet. 

2.     Samarbejde Socialudvalg/Handicapråd – Bruger vi hinanden rigtigt ? 

3.     Med baggrund i tidligere henvendelse om organisatorisk placering af 

handicapkonsulenten ønsker vi udvalgets stillingtagen.  

4.     Hvordan vil det kommende budget påvirke fremtiden på handicapområdet 

generelt ? 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Social- og sundhedsområdet indstiller at emnerne 

drøftes.  

  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 10. august 2011  

Der udarbejdes særskilt referat.  

  

Fraværende: Helle Madsen og John Christensen. 

  

  

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 05/2795 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU 
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5. Rapport om ”Hjertestarter (AED) placeret uden for sygehus” 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedsstyrelsen har fremsendt et udkast til rapport ”Hjertestarter (AED) placeret 

uden for sygehus”. Rapporten er udarbejdet på baggrund af ønsker fra 

Sundhedsstyrelsens Hjertefølgegruppe. Rapporten har høringsfrist mandag den 29. 

august 2011. rapporten er sendt i bred høring 

Rapporten og dens anbefalinger retter sig mod offentlige beslutningstagere, og 

desuden til borgere, private initiativtagere og producenter og sælgere a f 

hjertestartere. 

Rapporten indeholder fire hovedområder:  

            Opsætning af hjertestartere 

            Registrering af hjertestartere 

            Teknologi  

            Information og uddannelse 

Rapporten lægger op til nye opgaver og samarbejdsrelat ioner for kommunerne i 

forhold til det præhospitale beredskab. Der vil være øgede udgifter til placering af 

kommunale hjertestartere, så de er tilgængelige 24 timer i døgnet. Positiv er det, at 

der vil komme en standardisering af Hjertestartere og en kortlægning(registrering) 

af hjertestop, til brug for fremtidig optimal placering af stationære hjertestartere.  

Rapporten skal i høring i Socialudvalget – og i Sundhedsudvalget  

Birgitte Kvist deltager.  

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Sundhed og Handicap, Socialmyndighed samt Ældre 

anbefaler, at det vedlagte høringssvar drøftes  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 10. august 2011  

Forslag til høringssvar drøftet og godkendt. 

  

  

Fraværende: Helle Madsen og John Christensen. 

  

  

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/6909 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: antm 

 Besl. komp: SOU 
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Bilag 

Hjertestarter Høringssvar.docx (dok.nr.74331/11) 

AnbefalingerPlaceringHjertestartereHoering.pdf  (dok.nr.74334/11) 

Hjertestarter - Hoeringsbrev.pdf (dok.nr.74333/11) 

Hjertestarter- Hoeringsliste.pdf (dok.nr.74332/11) 

Hjertestartere Frederikshavn Kommune.xls (dok.nr.74335/11) 
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6. Fremtidig indsats og koordineret samarbejde på 

dobbeltdiagnoseområdet 

 

Sagsfremstilling 

Socialpsykiatrien i Frederikshavn Kommune er en af de i alt 12 kommuner, som har 

fået del i Socialministeriets satspuljemidler til kommuner med særligt store udgifter 

til sindslidende. Allerede i sommeren 2008 gik arbejdet med ansøgningsprocessen 

i gang, og den 1. juli 2009 kunne Socialpsykiatrien opstarte 

Dobbeltdiagnoseprojektet med en bevilling på kr. 4.486.786,00.  

Projektet har nu været i gang i to år, og der er gennemført mange tiltag, som er 

beskrevet i projektets Midtvejsrapport (vedlagt som bilag).  

Rapporten har til formål, at danne grundlag for de politiske overvejelser der skal 

resultere i en beslutning omkring den fremadrettede indsats og en eventuel 

forankring af de anbefalede tiltag.  

  

De konklusioner og erfaringer, som ligger til grund for projektets styregruppes 

anbefalinger, gengives her som uddrag fra Midtvejsrapporten:  

  

Den tværgående indsats 

Mennesker med en dobbeltdiagnose har svært ved at indgå i sociale 

sammenhænge, og har i det hele taget svært ved at honorere de krav, som stilles 

til dem. De har mange kontakter i det offentlige system, og har brug for støtte til at 

navigere hensigtsmæssigt rundt i og mellem de forskellige afdelinger. Her ud over 

har målgruppen behov for en kvalitativ og metodestyret socialpædagogisk indsats, i 

forhold til relations- og motivationsarbejdet. 

For at kunne rumme borgere med en dobbeltdiagnose i kommunalt regi, er det 

derfor vigtigt at have et målrettet socialt tilbud, hvor metoder og tværfaglig tilgang 

er højt prioriteret.  

  

Derfor er der behov for uddannelse til medarbejderne generelt, samt specialisering 

på området gennem oparbejdelse af spidskompetencer og flere ressourcer til 

arbejdet med de indsats-tunge borgere.  

Projektet har satset på uddannelse af de medarbejdere som leverer kerneydelsen 

samt kontinuerlig supervision. Styregruppen har besluttet at kurset ’På vej mod et 

bedre liv’ skal danne et fælles fundament i forhold til metode og tilgang til 

målgruppen. Kurset udbydes af Team for Misbrugspsykiatri, som er en 

forskningsenhed på Risskov psykiatriske hospital, og nogle af Danmarks eksperter 

på området.  

47 medarbejdere fra Socialpsykiatrien, udsatte området og Socialenheden har  

gennemført kurset: På vej mod et bedre liv.  

Kurset klæder kursisterne på til, at træne dobbeltdiagnosticerede i at blive bedre  

til, at forstå og håndtere deres situation og omstændigheder.  

Yderligere 27 medarbejdere fra Socialpsykiatrien, Substitutionsbehandlingen,  

Projektafdelingen og Specialteamet skal af sted på kurset hen over efteråret.  

I alt 74 medarbejdere i Frederikshavn Kommune bliver derfor uddannet  

kursusledere i Bedre Liv, hvilket danner basis for den brede, indsats i forhold til  

målgruppen.  

  

En yderligere specialisering på området sker gennem uddannelse af  

Medarbejderne i den tværgående gruppe. Styregruppen har vedtaget at 13  

medarbejdere fra henholdsvis Socialenheden, Socialpsykiatrien samt  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 09/5495 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: loro 

 Besl. komp: SOU 
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misbrugs- og udsatteområdet tilbydes Dobbeltdiagnoseuddannelsen, som forløber  

hen over efteråret 2011 og foråret 2012.  

  

Koordinering som kerneydelse  

Målgruppen har en lidelse som samlet set går på tværs af misbrugs - og 

psykiatriområdet og derfor er der behov for samarbejde og brobygning i 

overgangene mellem disse indsatser. Dette gør sig gældende både i 

behandlingsregi og i den kommunale sociale indsats.  

  

Yderligere er der mange aktører som yder service til målgruppen og derfor skal 

koordineringen internt i kommunen gå på tværs af disse afdelinger, hvor 

hovedaktørerne er; Socialpsykiatrien, Socialafdelingen, Afdelingen for socialt 

udsatte og misbrugsbehandling, Jobcenteret, Projektafdelingen, Familieafdelingen 

og Ældreafdelingen. 

  

Det system, som nu er blevet mangestrenget og ganske kompliceret at overskue 

og manøvrere rundt i, mangler en koordinerende funktion, for at bevarer fokus i 

forhold til samarbejdet i komplekse sager. Samtidig er der, også i forhold til 

medarbejdernes samspil med borgerne, et behov for en stafetholderfunktion, der 

kan være medvirkende til at kompensere for snitfladerne i forhold til de individuelle 

forløb.  

  

Opgangsfællesskab til målgruppen  

I Socialpsykiatrien er det blevet tydeligt – gennem projektets fokus på sindslidende 

med misbrug - at der er behov for et særligt botilbud til målgruppen. Som tidligere 

nævnt, kan de socialpsykiatriske botilbud ikke benyttes af brugere med at aktivt 

misbrug pga. misbrugets afsmittende effekt samt det miljø der opstår omkring 

mennesker med normer og adfærd, der adskiller sig så markant fra normen.  

Det er udenfor projektets beføjelser i forhold til satspuljemidlerne, at arbejde med 

boliger til målgruppen. Socialpsykiatrien har dog nedsat en tværgående 

arbejdsgruppe, som projektet deltager i, sammen med Center for social- og 

sundhedsmyndighed, der kigger på det generelle behov for botilbud med henblik på 

at udforme konkrete forslag til hvordan et opgangsfællesskab til målgruppen kan 

etableres.  

  

Et botilbud til mennesker med en dobbeltdiagnose, kan være medvirkende til at 

forebygge, at målgruppen falder mellem stolene, og samtidig skabe en base for 

den koordinerede indsats. Her ud over opnår man at kunne facilitere, at borgerne 

kan blive i nærmiljøet, hvor de relationer, som indsatsen bygger på, allerede er 

etableret.  

  

Anbefalinger 

Projektets Styregruppe anbefaler at den tværgående dobbeltdiagnosegruppe 

videreføres og bevilges et supervisionsbudget. Medarbejderne er nu klædt på til 

opgaven og det er vigtigt at bevare fokus og den positive indgangs vinkel til 

opgaven.  

  

For at bevare det nødvendige fokus anbefales at der oprettes en 25 timers stilling 

som dobbeltdiagnosekoordinator. 

  

Styregruppen anbefaler at der i Socialpsykiatrien oprettes et særligt botilbud til 

målgruppen, og at man i et sådant tilfælde ændrer den 25 timers 
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dobbeltdiagnosekoordinator stilling til 37 timer. 

  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

De økonomiske konsekvenser bliver, som fremført i problemblokken:  

  

Kursusbudget i den tværgående gruppe:                          33.000 

Årsløn for koordinator 25 timer pr. uge:                          263.293 

Koordinators transport, telefon og materialer:                   15.000 

Tværgående dobbeltdiagnoseindsats i alt:                   311.293 

  

Hvis der etableres et opgangsfællesskab for mennesker med dobbeltdiagnose vil 

der blive behov for en 37-timers koordinatorstilling, hvorfor udgiften vil forøges til 

nedenstående:  

  
Årsløn for koordinator, 37 timer pr. uge                          389.674 

Tværgående dobbeltdiagnoseindsats i alt:                   437.674 

  

Anlægsudgifter til et evt. opgangsfællesskab til dobbeltdiagnose er ikke medregnet 

i budgettet. Her henvises til den fremsendte problemblok vedr. 

opgangsfællesskaber fra Center for Social - og Sundhedsmyndighed.  

  

  

 

Organisatoriske konsekvenser 

Den tværgående dobbeltdiagnosegruppe oprettes på tværs af Socialpsykiatrien, 

Afdeling for misbrugsbehandling og socialt udsatte samt Socialenheden. 11 

medarbejdere mødes 1 gang månedligt i 3 timer t il faglig sparring og supervision. 

Medarbejderne bliver den tværkommunale og tværfaglige enhed med 

spidskompetencer på området.  

  

En dobbeltdiagnosekoordinator stilling placeres i Socialpsykiatrien men vil have en 

tværgående funktion i forhold til det koordinerede samarbejde. Koordinatoren vil 

således samarbejde med Jobcenteret og Projektafdelingen, Center for Familier, 

Center for Ældre samt Distriktspsykiatrien og praktiserende læger i Region 

Nordjylland. 

  

Afdelingsleder for Socialpsykiatrien Ann Stouby deltager i punktet. 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Sundhed & Handicap, Center for Ældre og Center og 

Social- og Sundhedsmyndigheden indstiller at midtvejsrapporten forelægges til 

udvalgets drøftelse med henblik på en vurdering af projektets sty regruppes 

anbefalinger.  
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Beslutning Socialudvalget den 10. august 2011  

Sagen indgår i de videre budget forhandlinger.  

  

  

Fraværende: Helle Madsen og John Christensen. 

  

  

 

Bilag 

Midtvejsrapport - Dobbeltdiagnoseprojektet - juni 2011.pdf (dok.nr.76906/11) 
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7. Indledning til plejeboligbehovsanalyse for Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Med baggrund i Socialudvalgets ønsker om at få belyst behovet for plejeboliger i 

Frederikshavn Kommune, har Center for Social- og Sundhedsmyndighed foretaget 

de indledende analyser af plejeboligsituationen.  

  

  

Der er udarbejdet vedhæftet notat, som oplæg til drøftelse i udvalget. De 

indledende analyser har taget sit udgangspunkt i at belyse kapaciteten, 

ventelisterne, ledige boliger samt bygnings - og renoverings år for plejeboligerne 

fordelt på Skagen, Frederikshavn og Sæby.  

  

  

Oplægget kan konkret bruges som afsæt til en mere dybdegående analyse på 

området, hvor der opstilles handlingsalternativer i forhold til at løse problematikken 

vedrørende plejeboligventelisterne og plejeboligmassen generelt i Skagen og 

Sæby.     

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Ældre og Myndighed på Social og Sundhedsområdet 

indstiller sagen til drøftelse.  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 10. august 2011  

Analysearbejdet igangsættes. 

  

Fraværende: Helle Madsen og John Christensen.  

  

  

 
Bilag 

Indledende plejeboligbehovsanalyse for Frederikshavn Kommune (dok.nr.79705/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/2211 

 Forvaltning:  

 Sbh: mepd/lald 

 Besl. komp:  
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8. Høringssvar vedørende kommunernes behov i forhold til 

lægedækningen 

 

Sagsfremstilling 

I regi af Samarbejdsudvalg for almen læger har en arbejdsgruppe med 

repræsentanter  for de nordjyske kommuner, de praktiserende læger samt Region 

Nordjylland påbegyndt arbejdet med at udarbejde en ny Praksisudviklingsplan for 

almen praksis i Region Nordjylland.  

  

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny Praksisudviklingsplan for almen praksis 

høres kommunerne om hvilke behov de har i forhold til lægedækningen;  

  

         Hvilke behov ser kommunerne i forhold til lægedækningen?  

         Hvilke initiativer er der fra kommunal side igangsat eller påtænkes 

igangsat med henblik på  at fremme og facilitere flerlægepraksis? 

  

Udkast til høringssvar er medsendt sagsfremstillingen. Høringen behandles både i 

Socialudvalget og Sundhedsudvalget. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Social- og Sundhedsmyndighed, Ældre og Sundhed og 

Handicap indstiller; at høringssvaret drøftes 

  

 

Beslutning Socialudvalget den 10. august 2011  

Forslag til høringssvar godkendt med en tilføjelse om, at det præciseres det er en 

regional opgave.  

  

Fraværende: Helle Madsen og John Christensen.  

  

  

 

Bilag 

Høringssvar vedørende Frederikshavn Kommunes behov i forhold til lægedækningen (dok.nr.68633/11) 

Høring om lægedækning - initiativer fra kommunal side  (dok.nr.52006/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/4708 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: SUU 
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9. Orientering om ændring af procedurer vedrørende tilskud til 

fodbehandling til pensionister. 

 

Sagsfremstilling 

Udfyldelsen af erklæringer 

For at søge bevilling til fodbehandling skal pensionisten hos behandleren have 

udfyldt en erklæring. Borgerservice mener at den nuværende erklæring er 

mangelfuld og ønsker at erklæringen på bedre vis dokumenterer eventuel diagnose 

og kvalificerer kommunens vurdering af behovet for behandling. Fodbehandlerne i 

kommunen inviteres til møde primo september vedrørende en bedre 

dokumentation, og borgerservice undersøger muligheden for en ændring af 

blanketten med afkrydsningsmuligheder.  

Målet er at sikre at pensionisterne bevilges behandling på et dokumenteret 

grundlag, og at procedurerne ensrettes hos de behandlere, som kommunen 

samarbejder med.  

  

Udbetalingen af tilskud til behandlingerne sker i dag primært som en afregning 

mellem kommunen og fodbehandleren, og administrativt er det meget 

tidskrævende.  Nogle fodbehandlere afregner dog hele beløbet med pensionisten 

og tilskuddet udbetales efterfølgende til pensionisten hos Borgerservice.  

Borgerservice ønsker at sikre, at udbetalingen af tilskud ensartes og effektiviseres. 

Proceduren ændres derfor administrativt, således at afregning af betaling for 

ydelser vedr. helbredstillæg sker ved leverandøren, og at afregning af tilskuddet 

derefter sker gennem kommunen direkte til pensionisten.  

Derfor etableres en samarbejdsaftale med fodbehandlere, således at pensionisten 

kan vælge at faktura vedrørende behandling fremsendes af fodbehandleren til 

kommunen, som derefter udbetaler tilskuddet til pensionistens nem-konto. 

Pensionisten kan også vælge selv at aflevere eller fremsende faktura til 

kommunen.  

  

Lovgrundlaget: 

§30 Kommunen yder helbredstillæg efter lovens §14 a stk. 4, til dækning af udgiften til nødvendig og 

vedvarende fodbehandling Tilskuddet ydes til behandling i form af almindelig fodpleje og egentlig 

fodbehandling, som pensionisten ikke selv kan varetage, og som ikke er omfattet af sundhedsloven eller 

anden lovgivning. 
§31 Ved ansøgning om helbredstillæg efter pensionslovens § 14 a, stk. 4 til dækning af udgifter til 

tandproteser, briller og fodbehandling skal kommunen foretage en vurdering af, om udgiften er 

nødvendig. Afgørelsen skal træffes på et fagligt grundlag, hvor der er dokumentation for at udgiften er 

nødvendig.(Bekendtgørelse om social pension nr. 1438 af 13. december 2006) 

  

Tilskud til behandlinger efter sundhedsloven hos behandlere med ydernummer 

er med den nye overenskomst den 1. juni 2011 ændret, så pensionister med 

helbredskort nu kun kan få sygesikringstilskud til et bestemt antal behandlinger. 

Kommunen yder kun tilskud til denne gruppe til det antal behandlinger som 

pensionisten er visiteret til gennem regionen. Jævnfør pensionsstyrelsens 

fortolkning af reglerne om udvidet helbredstillæg kan fodbehandling, der er omfattet 

af tilskudsmulighederne efter sundhedsloven ikke dækkes efter reglerne om 

udvidet helbredstillæg.  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 08/15269 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: sool 

 Besl. komp: SOU 
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Dog har særlig økonomisk vanskelig stillet pensionister mulighed for at søge udgift 

til ekstra nødvendige behandlinger dækket som personligt tillæg.  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Social- og sundhedsområdet indstiller, at udvalget tager 

orienteringen til efterretning.  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 10. august 2011  

Godkendt under forudsætning af, at der kan dispenseres ved særligt vanskeligt 

stillede. 

  

Fraværende: Helle Madsen og John Christensen. 

  

 

Bilag 

Bemærkninger fra Ældrerådet til SOU møde 9/8 (dok.nr.80966/11) 
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10. Orientering om ændring af prisaftale - Udvidet 

helbredstillæg 

 

Sagsfremstilling 

Der er mellem autoriserede fodterapeuter og Regionen indgået overenskomst pr. 

1/6 2011 vedrørende fodbehandlinger. I aftalen fastsættes nye takster for 

behandlinger og kørsel. Borgerservice indstiller at taksterne i prisaftalen mellem 

kommunen og autoriseret fodterapeut Charlotte Rasmussen reguleres i forhold til 

overenskomstens takster. 

  

Frederikshavn kommune har Prisaftale vedrørende fodbehandling med autoriseret 

fodterapeut Charlotte Rasmussen i Skagen. Aftalen er gældende til 31.12.2012. 

Der gives i aftalen mulighed for en forlængelse på yderligere 2 år. Aftalen 

indeksreguleres hvert år.  

  

I gældende prisaftale med Fodterapeut Charlotte Rasmussen yder kommunen 

tilskud på max. 85 % af 302 kr. til fodpleje.  

  

I aftalen med regionen ydes der tilskud til behandling (ydelse B i overenskomst 

svarende til kompliceret fodbehandling) med kr. 322 kr.  

  

Taksterne for kørsel til hjemmebehandlinger er ligeledes reguleret med 

overenskomsten;  

  

  

Nuværende takster i prisaftalen:  

Under 10 km: 94 kr. 

Over 10 km: 188 kr.  

  

Overenskomstens afstandstillæg: 

0-5 km: 86 kr.  

5 – 10 km: 103 kr.  

Over 10 km: 140 kr.  

  

. 

  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

Kommunen har årligt ca. 800 behandlinger af denne type. Merudgiften vil være 

max. 17 kr. pr. behandling. Udgiften til kørsel vurderes med differentieringen i 

overenskomsten ikke at medføre øgede udgifter. Den samlede merudgift vurderes 

til at beløbe sig til ca. 13.600 kr. årligt, med en statsrefusion på 50 %.  

Det vurderes derfor ikke, at en regulering af kommunens prisaftale vedrørende 

fodbehandlinger hos autoriserede fodterapeuter vil kræve ændring af budgettet.  

  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 08/15269 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: sool 

 Besl. komp: SOU 
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Indstilling 

Direktøren med ansvar for social- og sundhedsområdet indstiller, at kommunen 

regulerer taksten på kompliceret fodpleje pr. 1. juni 2011 til kr. 322 kr., samt at 

taksterne for kørsel følger overenskomsten 

  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 10. august 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Helle Madsen og John Christensen. 

  

  

 

Bilag 

Bemærkninger fra Ældrerådet til SOU møde 9/8 (dok.nr.80966/11) 
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11. Nedsættelse af Politisk Styregruppe vedr. Tværgående 

Ungeteam 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med Tværgående Ungeteams orientering på udvalgsmøderne i BUU, 

SOU, AMU og SUU i maj/juni måned foreslog Sundhedsudvalget og 

Socialudvalget, at der nedsættes en Politisk Styregruppe med bred politisk 

repræsentation vedr. det fremadrettede arbejde i Tværgående Ungeteam.  

  

Administrationen foreslår, at Styregruppen består af 2 medlemmer fra hvert udvalg. 

De 8 medlemmer af styregruppen vælger ud af deres midte en formand.  

  

Tværgående Ungeteams målgruppe, mål og arbejdsopgaver er kort skitseret i 

nedenstående. 

  

Tværgående Ungeteams målgruppe er: 

 Unge i alderen 15-24 år med manglende/mangelfuld uddannelse og/eller 

tilknytning til arbejdsmarkedet  

 Unge, som er forsøgt hjulpet i andre enheder og derfor er tilknyttet 

sagsbehandler, rådgiver m.m. 

 Udsatte unge med mere end ét problem 

  

Tværgående Ungeteams mål er: 

Teamet yder en hurtig, fleksibel og sammenhængende indsats og et tværgående 

samarbejde for unge 15-24 årige med behov for helhedsorienterede løsninger vedr. 

uddannelse og/eller beskæftigelse og evt. andre problematikker.  

Indsatsen realiseres i forhold til konkrete resultatmål:  

 at øge andelen af unge med en gennemført uddannelse 

 at fastholde unges tilknytning til arbejdsmarkedet 

 at undgå marginalisering af unge 

 at reducere antallet af unge på kontanthjælp 

  

Tværgående Ungeteams arbejdsopgaver er at sikre:  

         at den unge får en helhedsorienteret og koordineret rådgivning og 

sagsbehandling  
         at den unge oplever en fleksibel, koordineret og ubureaukratisk adgang til 

råd, vejledning og tilbud 
         at uddannelses – og beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet har fælles 

retning på tværs af forvaltninger m.m.  
         at ungeindsatsen er kompetent og bygger på forpligtende samarbejde og 

helhedstænkning mellem de forskellige fagområder og aktører  
         at ungeindsatsen er hurtigt reagerende i forhold til den enkelte unge og i 

forhold til nye og generelle udfordringer og krav 
         at ungeindsatsen kobler den unge med relevante fag- og 

kompetencepersoner i forhold til andre problematikker 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/656 

 Forvaltning: Center for Skole og 

Ungdom 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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Teamet har 4 overordnede opgaver: 

 I samarbejde med den enkelte unge at udarbejde konkrete, individuelle og 

handlingsorienterede løsninger via et kompetent og tværfagligt 

samarbejde. 

 Indgå i samarbejder med lokale og eksterne tilbud med relevans for 

området, og medvirke til at tilbudsviften til stadighed er aktualiseret i forhold 

til de konkrete målgrupper af unge og behov.  

 Udarbejde ledelsesinformation om tendenser, udviklinger, bekymringsfelter 

m.m. på området i forhold til politiker- og direktørniveau.  

 Indgå i 3 samarbejdsprojekter, som projektansvarlige. Projekterne er Route 

25, KL´s Ungepartnerskab, Implementering af Ungepakken (se bilag 2)  

  

 

Indstilling 

Direktørerne med ansvar for Center for Skole og Ungdom, Center for Familie, 

Center for Sundhed og Handicap, Center for Sociale ydelser, Center for 

Arbejdsmarked indstiller, at de fire politiske udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget, 

Børne- og Ungdomsudvalget, Sundhedsudvalget og Socialudvalget hver især 

udpeger to af udvalgets medlemmer til Politisk Styregruppe vedr. Tværgående 

Ungeteam. 

  

 

Beslutning Socialudvalget den 10. august 2011 

Carsten Sørensen og Christina Eriksen udpeges til styregruppen.  

  

Fraværende: Helle Madsen og John Christensen. 

  

  

 

Bilag 

Bilag 1 - skitse over organisering af Tværgående Ungeteam (dok.nr.77572/11) 

Bilag 2 - beskrivelse 3 samarbejdsprojekter Tværgående Ungeteam er ansvarlige for (dok.nr.77585/11) 
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12. Ansøgning fra Hjernesagen om tilskud til flytning 

 

Sagsfremstilling 

Ansøgning fra Hjernesagen om støtte til flytning af Hjernesagens Værested – ca. 

15.000 kr. 

  

Udvalget har tidligere (nov. 2010) givet forhåndstilsagn om støtte, men bad 

samtidig om fornyet ansøgning, når øvrige tilskudsmuligheder var gjort op, og der 

foreligger et endeligt overslag over de forventede udgifter.  

Hjernesagen fremsender nu 2 betalte regninger på h.h.v. flytning kr. 6.875,00 og 

rengøring kr. 2.968,75.  

  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 10. august 2011  

Ansøgningen godkendt. 

  

Fraværende: Helle Madsen og John Christensen. 

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/12294 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: SOU 
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13. Formanden orienterer 

 

 
 Lukket sag 
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU 
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14. Eventuelt 

 

 
 Lukket sag 
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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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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