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1. Diskussion og input efter sammenfatningen fra 

byrådsseminaret i juni 2011 

 

Sagsfremstilling  

  

Økonomiudvalget besluttede den 24. oktober 2011, at de enkelte udvalg skulle 

have mulighed for at diskutere sammenfatningen fra byrådsseminariet i juni 2011 

og komme med yderligere input.  

  

Byrådsseminariet tog udgangspunkt i den demografiske udvikling og fokuserede på 

udfordringer og dilemmaer, som udviklingen vil medføre for erhvervs- og 

arbejdsmarkedsområdet, bolig- og bosætningsområdet samt dagliglivet.  

  

Udfordringer og dilemmaer blev konkretiseret til følgende: 

  

•  Hvordan håndterer vi dilemmaet mellem antallet af boliger og 
befolkningsudviklingen? 

  
•  Hvordan håndterer vi dilemmaet mellem udviklingen i arbejdsstyren og 

fremtidssikring af erhvervsudviklingen? 

  
•  Hvordan håndterer vi dilemmaet mellem udviklingen i befolkningstallet og det 

mangfoldige kultur- og foreningsliv? 

  
•  Hvordan håndterer vi dilemmaet mellem udviklingen i befolkningstallet og 

sikringen af et dynamisk og levedygtigt handelsliv? 

  

  

Drøftelserne på seminaret blev sammenfattet i en række forslag til fremtidige 

fokusområder, der kan bidrage til at imødekomme udfordringerne. 

Sammenfatningen er vedlagt som bilag. 

  

I forhold til boligområdet blev der peget på behovet for en offensiv boligpolitik, der 

skaber grobund for realisering af nye bosætningsmuligheder, boligtyper og 

ejerformer. Der blev bl.a. sat fokus på de indsatser, der kan øge sammenhængen 

imellem bosætningspotentiale og boligbehov. Der blev peget på behovet for at øge 

muligheden for benyttelse af boliger – eksempelvis gennem en ændret balance 

imellem boligbruger og boligejer. 

  

Inden for erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet blev der bl.a. fokuseret på at bygge 

videre på områder, hvor der vurderes at være realistiske udviklingsmuligheder 

inden for, som f.eks. det maritime område. Der blev lagt vægt på, at der skabes 

vækst igennem udvikling af virksomheder og netværk i tæt sammenhæng med en 

målrettet kompetenceudvikling. 

  

I forhold til dagliglivet blev der fokuseret på betydningen af mangfoldighed. Der blev 

peget på indsatser og initiativer, der kan opretholde og styrke handels- og 

foreningslivets mangfoldighed ligesom det blev vurderet, om der kan etableres nye 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11596 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: joki 

 Besl. komp: SOU 
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muligheder for samarbejdsformer mellem kommune, borgere, foreninger og 

virksomheder, der kan berige og bidrage til det lokale fællesskabs liv.   

  

Fokusområderne stemmer overens med de fokusområder, som indgår i den 

gældende udviklingsstrategi fra 2008. Udviklingsstrategien indeholder de 

udfordringer, som byrådet vurderede som væsentlige samt ambitioner for 

kommunens fremtidige udvikling. 

  

Udviklingsstrategien skal revideres som optakt til en kommende 

kommuneplanrevision. Med udgangspunkt i sammenfatningen fra byrådsseminaret 

i juni samt eventuelle yderligere input fra udvalget vil strategien fortsat omhandle de 

tre fokusområder, således at strategien vil sætte retning og præcisere mulige 

udveje på de udfordringer, demografiudviklingen skaber indenfor erhvervs- og 

arbejdsmarkedsområdet, bolig- og bosætningsområdet samt dagliglivet. 

  

Socialudvalget har nu også mulighed for at give input, eksempelvis i forhold til 

boligproblematikken. 

Der vil på udvalgsmødet blive givet en orientering om status på de igangsatte 

initiativer omkring dels afdækningen af fremtidigt behov for plejeboliger til ældre, og 

dels arbejdet med at skabe overblik over ledige – og kommende ledige – boliger / 

boenheder, og disses eventuelle anvendelse – f.eks. til etablering af nye tilbud 

indenfor det sociale område. 

  

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

Sundhedsmyndighed samt IT og velfærdsteknologi indstiller, at Socialudvalget, på 

baggrund af orienteringen, tager stilling til, om der er yderligere indsatser og 

aktiviteter, der skal danne grundlag for indholdet i en revision af 

udviklingsstrategien 

  

  

 
Beslutning Socialudvalget den 7. december 2011  
Udsættes til mødet i januar – mødet starter kl. 14.00 

  

 
Beslutning Socialudvalget den 11. januar 2012  
Der udarbejdes en masterplan med de større initiativer, der skal nås i valgperioden. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen 
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2. Madservice til beboere i plejeboliger 

 

Sagsfremstilling  

Ældrerådet og Socialudvalget har anmodet om en vurdering af kommunes 

nuværende madordninger for beboere i plejeboliger. Kommunens jurist har i 

oktober 2011 udarbejdet et foreløbigt notat i spørgsmålet, og har for yderligere at 

kvalitetssikre dette søgt afklaring af enkelte delspørgsmål i Socialministeriet. 

Ministeriets svar forelå i december 2011, og er tilføjet det foreløbige notat. 

  

Notatet er vedlagt sagen, og derfor skal her kun de overordnede konklusioner 

refereres: 

  

•         Kommunen skal afregne det kommunale tilskud til madservice direkte til 

leverandøren, og kan derfor ikke lovligt udbetale tilskud til beboere i 

plejeboliger. 

•         Beboere i plejeboliger er ikke omfattet af reglerne om Frit leverandørvalg, 

men det er lovligt at give dem flere valgmuligheder med hensyn til 

leverandør af madservice.  

•         Hvis dette ønskes, må det ikke ske ved at henvise til leverandører 

godkendt iht. reglerne om Frit Leverandørvalg. 

•         Opgaven med leverance af madservice til plejeboligerne skal i givet fald 

konkurrenceudsættes, ved et selvstændigt udbud på denne opgave. 

  

Center for Social- og Sundhedsmyndighed har herefter anmodet kommunens 

Indkøbskontor om at udarbejde et notat, som beskriver hvilke muligheder og 

konsekvenser der ses, såfremt et sådant udbud ønskes gennemført. 

  

Der er tale om en kompleks sag, og det har været nødvendigt at inddrage 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i besvarelsen af delspørgsmål. Styrelsen 

kunne ikke umiddelbart give et klart svar på spørgsmålet om udbud på madservice 

til plejehjemsbeboere, hvis der skal gives valgmuligheder. På samme måde kræver 

spørgsmålet omkring den kommunale leverandørs stilling efter udbud, en nærmere 

vurdering i Styrelsen.  

  

Der kan derfor endnu ikke gives noget endeligt svar på disse spørgsmål, men som 

det fremgår af vedlagte notat, er Indkøbskontorets vurdering og indstilling på det 

foreliggende grundlag særdeles klar: 

  

•         Der skal lægges mange ressourcer i at beskrive og gennemføre et udbud 

på madservice til plejecentre 

•         Der skal bruges mange ressourcer i forbindelse med administration af 

ordningen 

•         Der er risiko for at der rent faktisk ikke er nogen der byder, da kommunen 

ikke kan garantere en omsætning  

•         Det er Indkøbskontorets opfattelse, at der ikke er overensstemmelse 

mellem indsats og udbytte. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12123 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: joki 

 Besl. komp: SUU 



 
 

 

Socialudvalget - Referat - 11. januar 2012 Side 7 af 22 

 

•         Indkøbskontoret indstiller, at man afholder sig fra at sende opgaven i 

udbud. 

Såfremt der ikke gennemføres udbud, vil konsekvensen være at beboere i 

plejeboliger (bortset fra leve-bo) alene vil få tilbudt madservice fra den kommunale 

leverandør. Dermed vil de ca. 40 plejehjemsbeboere som p.t. benytter muligheden 

for med kommunalt tilskud at vælge en madserviceleverandør fra frit-valgs-

området, miste denne mulighed. 

  

For god ordens skyld skal det understreges, at der naturligvis ikke hermed er 

ændres ved det forhold, at den kommunale madservice er et tilbud til 

plejehjemsbeboerne – ikke en ydelse som man har pligt til at modtage/købe. 

  

Parallelt med dagsordenens udsendelse, sendes den til høring i Ældrerådet, 

hvorfor Direktørens indstilling skal tages med forbehold for dette høringssvar. 

  

  

Ældrerådets høringssvar vedr. ”Madservice til beboere i plejeboliger”  

  

Ældrerådet kan fuldt ud støtte Direktørens indstilling. 

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Ældre indstiller: 

-       At muligheden for at udbetale madservicetilskud direkte til beboerne i 

plejeboliger bortfalder. 

-       At der ikke gennemføres udbud af opgaven med at levere madservice til 

plejeboligerne 

-       At kommunes tilbud om madservice i plejeboliger (bortset fra leve-bo) 

leveres fra den kommunale leverandør 

-       At der af hensyn til afviklingen af nuværende tilbud gives et passende 

varsel, sådan at de ændrede regler gælder fra og med 1. marts 2012 

  

  

 
Beslutning Socialudvalget den 11. januar 2012  
Indstillingen tiltrædes, dog således at de ændrede regler gælder fra 1. april 2012. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen 

  

  

 
Bilag  

Indkøbskontorets notat om udbud af madservice t/plejehjemsbeboere (dok.nr.1638/12) 

Resume udleveret på udvalgsmøde d. 06-12-2011 (dok.nr.129464/11) 
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3. Kriterier og procedurer for tildeling af og hjæl p i 

plejeboliger og ældreboliger 

 

Sagsfremstilling  

På baggrund af Socialudvalgets beslutning den 6. april 2011, blev der nedsat en 

arbejdsgruppe, der havde til formål at forenkle og præcisere kriterierne og 

procedurerne dels i forhold til plejeboliger og dels i forhold til ældreboliger. Det skal 

bemærkes at disse kriterier og procedurer hænger sammen med kommunens 

fastsatte kvalitetsstandarder, der er under revidering og forelægges Socialudvalget 

i december. Derfor skal de enkelte beskrivelser af plejeboliger og ældreboliger 

anskues som værende tillægsbilag til det større kvalitetskatalog for Frederikshavn 

Kommune.    

  

Arbejdsgruppen blev nedsat med repræsentanter fra Ældrerådet, Center for Social- 

og Sundhedsmyndighed samt Center for Ældre. Herefter påbegyndte gruppen sit 

arbejde, der tog sit udgangspunkt i at beskrive og præcisere de i forvejen 

eksisterende kriterier for plejeboliger og ældreboliger. Arbejdsgruppen valgte i 

processen at splitte de to boligformer op, således der er lavet et særskilt notat 

omhandlende plejeboliger og ét omhandlende ældreboliger. Hvert notat beskriver 

følgende forhold: 

  

• Klassificering og visitationskriterier 
• Oplistning af hvor de enkelte boliger er i kommunen 
• Oplysning om hvilke ydelser der kan tildeles i de enkelte boligtyper 
• Generelle praktiske oplysninger 
  

Arbejdsgruppen har bearbejdet de eksisterende, og politisk godkendte kriterier 

således, at de er blevet mere klare og enkle at forstå, samt præciseret proceduren 

for de ovennævnte forhold. De nye beskrivelser fremlægges til orientering.  

  

Ældrerådets ændr ingsforslag  

Der har i arbejdsgruppen været enighed om det endelige resultat af arbejdet med 

formuleringen af eksisterende kriterier og procedurer for de to boligformer.  

Ældrerådet har jf. bilaget ønsket at stille en række ændringsforslag, som hermed 

fremsendes til politisk behandling. Hovedpunkterne i ændringsforslagene er: 

  

1. Der skal ske en sammenskrivning af alle kriterier og procedurer for alle 

boligformer i Frederikshavn Kommune, således alt er samlet i et 

dokument. 

  

2. En forenkling af madordningerne, således at maden kun serveres fra 

Centralkøkkenet. 

  

3. Ældrerådet giver udtryk for at der fortsat er et behov for at klarlægge 

forskellene på ældreboliger og ”Plejeboliger uden fast personale”.  

 Sagen sendes til høring i Handicaprådet.            

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/7938 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: lald 

 Besl. komp: SOU 
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Indstilling  
Direktøren med ansvar for ældre indstiller:  

-       at de to notater vedtages som erstatning for nuværende notat: ”Kriterier og 

procedurer for plejeboliger”.  

-       at Socialudvalget drøfter de af Ældrerådet fremførte forslag. 

  

  
Beslutning Handicaprådet den 24. november 2011  
At indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Flemming Klougart. 

  

  

 
Beslutning Socialudvalget den 7. december 2011  
Sagen udsættes. 

  

  

 
Beslutning Socialudvalget den 11. januar 2012  
De 2 notater vedtages som erstatning for nuværende notat: ”Kriterier og procedurer 

for plejeboliger”. idet notaterne konsekvensrettes i forhold til de trufne beslutninger 

 i SOU den 11-01-2012 omkring madservice til beboere i plejeboliger således: 

  

-       At muligheden for at udbetale madservicetilskud direkte til beboerne i 

plejeboliger bortfalder. 

-       At kommunens tilbud om madservice i plejeboliger (bortset fra leve-bo) 

leveres fra den kommunale leverandør. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen 

  

  

  

 
Bilag  

Ælderådets ændringsforslag til "Kriterier og procedurer for tildeling af og hjælp i plejeboliger i 

Frederikshavn Kommune" (dok.nr.110866/11) 

Præcisering af kriterier og procedurer i forhold til hjælp til borgere i plejeboliger - Udvalgsafgørelse af 06-

04-2011 (dok.nr.109837/11) 

Drøftelse med Ældrerådet 29-03-11 Internt Notat, Fortroligt (dok.nr.34780/11) 

09-BMK Kriterier og procedurer i forhold til plejeboliger (dok.nr.45188/09) 

Distrikter i ældreplejen.pdf (dok.nr.111623/11) 

Kriterier og procedurer for tildeling af og hjælp i plejeboliger (dok.nr.114384/11) 

Kriterier og procedurer for tildeling af og hjælp i ældreboliger (dok.nr.114385/11) 
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4. Madgebyr eller kostordning 

 

Sagsfremstilling  

Handicaprådet har på mødet den 24.november 2011 fået en orientering 

vedrørende ”madgebyr eller kostordning”. 

  

Sagsfremstillingen herfra vedlægges som bilag til Socialudvalget til orientering. 

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Handicapområdet indstiller at orienteringen tages til 

efterretning. 

  

 
Beslutning Socialudvalget den 7. december 2011  
Udsat til næste møde. 

  

 
Beslutning Socialudvalget den 11. januar 2012  
Indstillingen tiltrådt. 

Jørgen Tousgaard, Carsten Sørensen og Birgit Hansen finder det bekymrende, at 

de dårligste beboer skal betale mest.  

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen 

  

  

 
Bilag  

Madgebyr eller kostordning  (dok.nr.120699/11) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11015 

 Forvaltning: Center for social- og 

sundhedsmyndighed 

 Sbh: suko 

 Besl. komp:  
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5. Præstbro Ældrecenter 

 

Sagsfremstilling  

På Socialudvalgets møde i december blev det besluttet at man i januarmødet 

ønskede at drøfte status omkring Præstbro Ældrecenter efter budgetvedtagelsen, 

og med hensyn til brandsikring. 

  

Vedlagt følger bilag, hvori arbejdsmiljøkonsulent og arbejdsmiljørepræsentant fra 

ældreområdet opsummerer situationen i forhold til brand- og redningssikkerhed, 

arbejdsmiljø for personale, og plejeforhold for borgeren. 

  

Som det fremgår heraf, er der ikke akutte forhold som forhindrer at ældrecenteret 

kan anvendes til det nuværende formål. Imidlertid gælder det fortsat at de fysiske 

forhold, som tidligere indmeldt, er problematiske. 

  

Der er dårlige pladsforhold på alle badeværelser. Der er ikke 2 m venderadius. På 

1. sal er der skråvægge, der gør det svært at hjælpe omkring toiletterne. Arbejdet 

kan ikke udføres optimalt, da man ofte må udføre pleje i sengen i stedet for på 

badeværelset. Det betyder flere forflytninger. 

I gangarealet på 1 sal er passagen smal og med skråvæg. Det er ikke muligt at 

følge en beboer. Personalet må gå bagved. Der er problemer i modtagekøkkenet, 

hvor der kun er en vask og dårlig pladsforhold foran opvaskemaskinen. Dog er 

personaleforholdene er som anført løst, ved at flytte udegruppen til Dybvad. Så nu 

er der plads og omklædning, til de personaler der er tilbage.  

  

Der er fortsat den problemstilling, at antallet af boliger i centeret betyder, at 

personaleudgiften ikke kan finansieres af den gældende afregningstakst. 

  

I forlængelse af vedlagte notat, i hvilket der under pkt. 1 redegøres for status 

omkring brand og redningssikkerhed, kan det oplyses at det oprindelige udbud på 

installation af ABA-anlæg også omfattede Præstbro Ældrecenter. 

  

I forbindelse med udvælgelse af ejendomme, hvor der skulle monteres ABA-anlæg, 

blev Præstbro Ældrecenter på daværende tidspunkt fravalgt. 

  

Den leverandør der efter licitationen, havde i tilbudsmaterialet opgjort 

anlægssummen vedr. installation af ABA-anlæg på Præstbro Ældrecenter til 

128.116 kr.  

  

Leverandøren har overfor Ejendomscentret bekræftet, at denne pris stadig vil være 

gældende såfremt installationen ønskes gennemført. 

  

Hertil kommer en årlig driftsomkostning ca. 18.000,- kr. der måske kan reduceres 

med ca. 2000,- kr. hvis der laves udbud på inspektion. Denne udgift vil i givet fald 

blive pålignet huslejen.  

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/6569 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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Såfremt installationen ønskes gennemført, kan udgiften 128.116 kr. afholdes 

indenfor den allerede afsatte anlægsbevilling. Det skal bemærkes, at installationen 

forudsætter beboernes godkendelse, idet de derved påføres den ovenfor omtalte 

huslejestigning. 

  

  
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Ældre indstiller til drøftelse 

  

  

 
Beslutning Socialudvalget den 11. januar 2012  
Drøftet 

-       Beboerne tilbydes ABA-anlæg 

-       Præstbro ældrecenter tilføres ca. 700.ooo kr. til nattevagt indenfor 

socialudvalgets samlede budget. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen 

  

 
Bilag  

Notat - Præstbro Ældrecenter - Præstbro Ældrecenter status dec 2011.docx (dok.nr.2139/12) 
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6. Handicapplan 2012-2016 

 

Sagsfremstilling  

Høring af Handicapplanen (Socialplan for Handicapområdet) 

  

Hermed fremlægges Handicapplanen for Socialudvalget til godkendelse. 

  

Da Frederikshavn Kommune, siden udarbejdelsen af den første socialplan for 

handicapområdet (Socialplan for Frederikshavn Kommune- 2008-2010: Manifest 

for Handicapområdet), har udarbejdet en handicappolitik, der danner en overordnet 

ramme for arbejdet på handicapområdet, er det besluttet, at socialplanen 

fremadrettet inddeles i en plan for psykiatriområdet og en plan for 

handicapområdet. Der er tidligere blevet udarbejdet en Socialpsykiatriplan, og 

Handicapplanen sideordnes med denne. Der vil endvidere blive udarbejdet en plan 

for området for misbrug og socialt udsatte i løbet af 2012. Formålet med planerne 

er blandt andet at medvirke til realisering af målsætningerne i Handicappolitikken. 

  

Indsatsområderne i Handicapplanen er udvalgt på baggrund af input fra borgere, 

pårørende, politikere, Handicaprådet og ledere og medarbejdere fra 

handicapområdet i forbindelse med borgermødet den 6. oktober 2011. Endvidere 

har Handicaprådet og lederne af de respektive tilbud på handicapområdet løbende 

været inddraget i processen. 

  

Fremadrettet vil målene i Handicapplanen konkretiseres i en handleplan, der 

udarbejdes i samarbejde med ledere og medarbejdere i Handicapafdelingen, i løbet 

af første kvartal 2012. Derudover vil der årligt blive fulgt op på målsætningerne i 

Handicapplanen i form af en rapport, der viser, hvilke initiativer der er igangsat og 

hvor langt Frederikshavn Kommune er nået i forhold til målsætningerne. 

  

De ændringsforslag, der fremgår af Handicaprådets høringssvar, er indarbejdet i 

denne udgave af planen. 

Foruden stillingtagen til selve planen, bedes Socialudvalget vurdere, hvorvidt titlen 

socialplan fremadrettet skal indgå i titlen. Et andet bud på en titel til planen kunne 

være: Handicapplan- Indsatsområder for voksen- handicapområdet. Denne titel vil 

tydeliggøre indholdet i planen og lægger sig op af titlen på Socialpsykiatriplanen. 

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Handicap indstiller, 

- at Socialudvalget godkender Handicapplanen. 

- at Socialplanen på handicapområdet fremadrettet benævnes Handicapplan- 

indsatsområder for voksen handicapområdet. 

  

 
Beslutning Socialudvalget den 11. januar 2012  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/278 

 Forvaltning: Center for Sundhed og 

Handicap 

 Sbh: nikn 

 Besl. komp: SOU 
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Indstillingen tiltrådt med de faldne bemærkninger 

  

Birgit Elgård og Nikolaj Nørregård deltog under behandling af punktet. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen 

 
Bilag  

Handicapplanen 2012-2016 (dok.nr.135946/11) 

Høringssvar handicapplan til socialudvalget.docx - Høringssvar handicapplan til 

socialudvalget.docx (dok.nr.3133/12) 
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7. Kommissorium for etablering af STU-tilbud og Sta rtbanen i 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med målsætningen om at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en 

ungdomsuddannelse, er der to grupperinger, som Frederikshavn Kommune har 

fundet det hensigtsmæssigt at kigge nærmere på. Dels på grund af at disse unge 

ofte falder mellem flere stole og derfor ikke opnår det ungdomsliv og den 

uddannelse de evt. er i stand til, og dels på grund af de ressourcer der anvendes 

på disse grupperinger. 

Det drejer sig konkret om unge, der ikke er i gang med – eller som er droppet ud af 

en ungdomsuddannelse bl.a. på baggrund af personlige og sociale 

problemstillinger og som har behov for mere afklaring og støtte til at blive 

uddannelsesparate. Dernæst drejer sig om unge, der har krav på et særligt 

tilrettelagt ungdomsuddannelsesforløb, da disse pt. bliver henvist til 

uddannelsessteder uden for Frederikshavn, hvilket har såvel personlige 

konsekvenser for den enkelte, som økonomiske konsekvenser for kommunen. 

Arbejdsgrupperne nedsat på tværs af kommunens centre peger på at opgaven kan 

løses i egen kommune.  

Derfor er der udarbejdet forslag til kommissorier, der skal danne rammen for 

arbejdet frem mod etablering pr. 1. august 2012 

  

STU 

Frederikshavn kommune ønsker eget STU tilbud, således unge med særlige behov 

i videst muligt omfang kan samles med social og faglig gevinst til følge, samt 

således at de kan få et så helhedsorienteret tilbud som muligt via et STU hus i 

kommunen. Dernæst vil en større forankring af STU internt i kommunen forventes 

at give en større kobling til det lokale erhvervsliv, hvilket håbes at give større 

beskæftigelsesmuligheder til færdiguddannede unge med særlige behov. 

Endvidere vil ressourceforbruget forventes optimeret i et STU hus, da såvel logistik 

som faglig koordinering antages at blive mere sammenhængende for både den 

unge og de involverede parter i uddannelsens sammensatte moduler. Slutteligt vil 

afklaringsdelen på op til 12 uger blive ensartet for de unge, da denne for flere vil 

foregå i samme hus og en struktureret, tværfaglig vurdering af, hvilke tilbud 

uddannelsesforløbet skal sammensættes af, vil blive en fast del af afklaringen.  

Målet er således, at give de unge med særlige behov et STU hus, som er deres og 

hvor tryghed, (tvær)faglighed og opbygning af socialt netværk er fast indhold, samt 

at optimere ressourceforbruget for STU forløb for unge i Frederikshavn Kommune. 

  

Startbanen  

Formålet med at oprette en base for unge, der ikke er tilknyttet en 

ungdomsuddannelse, er helt primært at opnå en fast forankring for disse unge, 

således den tværfaglige indsats koordineres og tilrettelægges med det fælles mål, 

at den unge bliver uddannelsesparat. Derudover er hensigten at opnå en mere 

målrettet og helhedsorienteret afklaring af unge, der ikke er uddannelsesparate, 

således en relevant indsats kan iværksættes med henblik på at de unge snarest 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12717 

 Forvaltning: CSU 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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muligt bliver uddannelsesparate til - og tilmeldt den relevante uddannelse. 

Herunder ligger målsætning om, at unge der ikke har varige begrænsninger i 

uddannelsesparatheden, og som via afklaring og helhedsorienteret indsats kan 

blive klar til ordinær uddannelse (evt. med støtte) ikke henvises til særligt tilrettelagt 

uddannelse, samt at dem der viser sig varigt begrænsede henvises til STU, 

således de ikke falder mellem to stole. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Skole og Ungdom indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget  

• godkender tids- og handleplan for etablering af STU-tilbud og Startbanen i 

Frederikshavn Kommune  

• at sagen oversendes til  Arbejdsmarkedsudvalg, Socialudvalg og 

Sundhedsudvalg til orientering. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2012 
Kommissorium for STU godkendt med de faldne bemærkninger (afsnit vedrørende 

”projektets placering” udgår). 

Udvalget kan på nuværende tidspunkt ikke godkende kommissorium for 

”Startbanen”. Sagen ønskes genoptaget for så vidt angår ”Startbanen” – 

sammenhæng i forhold til det samlede ungeområde jf. dagsordenens pkt. 11 

”Tværgående Ungeteam – Mål og handleplan”. 

  

Del vedrørende STU oversendes Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget og 

Sundhedsudvalget til orientering. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen 

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 10. januar 2012  
Taget til orientering. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen  

  

 
Beslutning Socialudvalget den 11. januar 2012  
Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen 

  

 
Bilag  

Kommisorium for etablering af STU-tilbud i Frederikshavn Kommune (dok.nr.133631/11) 
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8. Tværgående Ungeteam - Mål og handleplan 

 

Sagsfremstilling  

Som efterfølger til KL’s fælles kommunale projekt UTA (Ungdomsuddannelse Til 

Alle) og Unge Teamet i Arbejdsmarkedsforvaltningen er  etableret et Tværgående 

Ungeteam. Teamet skal medvirke til at nå 95 %-målsætningen: ”at 95% af en 

ungdomsårgang skal have gennemført en ungdomsuddannelse i 2015”. 

  

I sensommeren 2011 blev nedsat en Politisk Styregruppe vedrørende Tværgående 

Ungeteam.  

  

Tværgående Ungeteam har sideløbende med KL projekter og kommunale projekter 

på STU området udarbejdet forslag til mål og handleplan for Tværgående 

Ungeteams arbejde i Frederikshavn Kommune. Se vedlagte bilag. 

Der er i handleplanen et udspil til målsætningstal for de kommende år med fokus 

på nedenstående målsætninger. 

• Flere unge skal have en kompetencegivende uddannelse 

• Færre unge på offentlig forsørgelse 

• Færre unge under 30 år skal tilkendes førtidspension. 

  

Med henblik på godkendelse fremlægges forslag til Mål- og handleplanen for de 4 

udvalg, Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget og 

Sundhedsudvalget på møderne i januar måned. 

  

Efter denne behandling i udvalgene varetager den politiske styregruppe for 

Tværgående Ungeteam kontakten til det politiske niveau. Se nuværende 

sammensætning af den politiske styregruppe i vedlagte bilag. 

  

Der afholdes fremover møder med den politiske styregruppe 4 gange om året. 

Første møde foreslås afholdt februar/marts 2012. 

 
Indstilling  
Direktørerne med ansvar for områder under Tværgående Ungeteam indstiller, at 

Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget og 

Sundhedsudvalget  

1. godkender forslag til handleplan 

2. godkender Den Politiske Styregruppe vedrørende Tværgående Ungeteam 

som det organ, der har til opgave at understøtte det tværgående 

samarbejde og udstikke retningslinjerne på det politiske niveau. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2012 
Forslag til handleplan kan ikke godkendes. 

Udvalget ønsker organiseringen revurderet med henblik på en stærk og robust 

tværgående organisering for hele unge-området. 

  

Sagen genoptages. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/656 

 Forvaltning: CSU 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen 

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 10. januar 2012  
Sundhedsudvalget tilslutter sig Børne- og ungdomsudvalgets beslutning, og 

afventer den videre behandling i Børne- og ungdomsudvalget. 

  

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 

  

 
Beslutning Socialudvalget den 11. januar 2012  
Socialudvalget tilslutter sig Børne- og ungdomsudvalgets beslutning, og afventer 

den videre behandling.i Børne- og ungdomsudvalget. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen 

  

  

 
Bilag  

Mål og handleplan (dok.nr.107463/11) 
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9. Redegørelse fra Socialpsykiatrien  

 

Sagsfremstilling  

På baggrund af en avisartikel i Nordjyske i december 2011, omhandlende 

arbejdsforholdene for medarbejderne i Socialpsykiatrien, har Socialudvalget ønsket 

en redegørelse og forslag til løsning af problematikken på socialpsykiatriområdet. 

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Handicap indstiller; at 

redegørelsen tages til efterretning. 

  

  

 
Beslutning Socialudvalget den 11. januar 2012  
Behandlingen fortsættes. Direktøren tager kontakt til de implicerede parter med 

henblik på at udarbejde et konkret forslag til næste møde. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen 

  

 
Bilag  

Bilag til SOU - Problemblokke Indarbejdet i rammen 2012.xlsx (dok.nr.495/12) 

Bilag til SOU - Problemblok Resurser til faglig koordination til fastholdelse af serviceniveauet på de 

Socialpsykiatriske Støttecentre, 2 udg.docx (dok.nr.494/12) 

Redegørelse fra Socialpsykiatrien december_2011 (dok.nr.846/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/74 

 Forvaltning: Center for Sundhed og 

Handicap 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: SOU 
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10. Udvalgsformanden orienterer 

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU 
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11. 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 

   

      
Jørgen Tousgaard 

   
 

 
 


