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1. Status på Fontænehuset 

 

Sagsfremstilling  

Baggrund : På baggrund af henvendelse fra Birgit Hansen er nærværende en 

redegørelse for status på Fontænehuset Frederikshavn.  Redegørelsen er 

udarbejdet som grundlag for en diskussion af Fontænehusets fremtid efter 31. 

marts 2013, når Socialministeriets bevilling ophører.  

  

Fontænehuset : Fontænehuset Frederikshavn blev taget i brug 1. november 2010, 

og drives som et samarbejde mellem Fontænehusene Danmark, Socialministeriet 

og Frederikshavn Kommune. Frederikshavn Kommunes bidrag er i projektperioden, 

der løber indtil 31.marts 2013, at stille lokaler til rådighed og yde et årligt beløb til 

el, vand og varme samt vedligeholdelse (109.000 kr.). 

Fontænehuset er et rehabiliteringstilbud til voksne sindslidende, og formålet er at 

øge sindslidendes muligheder for at opnå en ligeværdig tilværelse i samfundet ved 

at styrke selvværd, ansvarlighed og sociale færdigheder. Et fontænehus beskrives 

som et rehabiliteringscenter, og ikke en traditionel behandlingsinstitution. 

Fontænehuset Frederikshavn er et af 10 fontænehuse i Danmark, som er 

sammensluttet i Fontænehusene Danmark. De er endvidere del af den 

internationale sammenslutning ICCD (International Center for Clubhouses) som 

omfatter mere end 300 klubhuse over hele verden med fælles overordnet 

værdigrundlag og måder at forstå rehabiliteringsopgaven på.  

Status : Fontænehuset Frederikshavn har ansat tre medarbejdere og har i januar 

2012 46 medlemmer. Antallet af fremmødte medlemmer pr dag har været støt 

stigende i perioden siden opstarten og ligger i januar 2012 på ca. 7. Gennemsnittet 

for de seneste 6 måneder er 5,2 medlemmer pr dag. Budgettet for 2011 var på ca. 

2.2 mio. kr., og udgifterne for året har været på ca. 1,9 mio. kr. Fontænehuset må 

dermed forventes fremadrettet at kunne drives for knap 2 mio. kr. årligt, hvis 

kommunen fortsat stiller huset til rådighed på uændrede vilkår. 

Yderligere informationer om status for Fontænehuset fremgår af bilagene 

Evalueringsrapport for 4. kvartal 2011 og Saldobalance for perioden 01.01.11-

31.12.11. Derudover er et interview med medlemmer omkring deres oplevelse af 

Fontænehuset vedlagt. 

  

Perspektiver: Fontænehusets leder Kasper Graarup vurderer, at midlerne fra 

Socialministeriet vil kunne række til udgangen af 2013. Anvendelse udover 

projektperioden vil dog kræve ministeriets godkendelse. Fontænehuset ansøger 

Ministeriet om dette. 

Det er endnu ikke afklaret, hvordan driften af Fontænehuset skal finansieres i 

perioden efter den 31. marts 2013. Inden opstarten af Fontænehuset blev 

forskellige alternative driftsformer diskuteret: Heriblandt mulighederne indenfor 

Servicelovens § 103, Servicelovens § 104 og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 

32. 

Fontænehusene i andre kommuner er organiseret på flere forskellige måder: 

Fontænehusene i blandt andet Århus og Thisted er skrevet ind som et 

socialpsykiatrisk tilbud efter Servicelovens § 104. Kildehuset i Aalborg har i 2009 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2213 

 Forvaltning: CHP 

 Sbh: nikn 

 Besl. komp: SOU 
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valgt at skifte lovgrundlag fra Servicelovens § 104 til § 79 (tilskud til tilbud med 

aktiverende og forebyggende sigte med frivillig deltagelse). I Vejle er 

Fontænehuset organiseret i tæt samarbejde med jobcentrene efter § 32 i Lov om 

aktiv beskæftigelsesindsats. 

  

Fontænehuset Frederikshavns leder Kasper Graarup deltager under behandlingen 

af punktet, og vil uddybe fremtidsperspektiverne samt beskrive de initiativer, der er 

igangsat i forhold til at afdække de forskellige muligheder for fremtidig drift. 

  
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Handicap og Psykiatri indstiller, at 

perspektiverne for Fontænehusets fremtidige drift drøftes. 

  

 
Beslutning Socialudvalget den 7. marts 2012  
Sagen drøftet. Genoptages på kommende møde. 

  

 
Bilag  

Bilag: Fremmøde i Fontænehuset (dok.nr.20465/12) 

Bilag: Evaluering 4. kvartal 2011.pdf (dok.nr.20485/12) 

Bilag: Saldobalance for 2011 (dok.nr.20466/12) 

Bilag: Interview med medlemmer (dok.nr.20462/12) 
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2. Fremtidigt plejeboligbehov i Frederikshavn Kommu ne 

 

Sagsfremstilling  

Socialudvalget har ønsket at få belyst plejeboligsituationen i Frederikshavn 

Kommune – nu og på sigt – og samtidig at få fremlagt oplæg til strategier for det 

videre arbejde. Der har i denne forbindelse været nedsat en arbejdsgruppe, med 

repræsentanter for Center for Sundhed og Ældre, Ældrerådet, Center for IT og 

Velfærdsteknologi og Center for Social- og Sundhedsmyndighed.  

Arbejdsgruppen fremsender i vedhæftede bilag sin skriftlige tilbagemelding, som 

suppleret med et mundtligt debatoplæg på socialudvalgets møde d. 7. marts 2012, 

forventes at kunne danne grundlag for en principdrøftelse, som kan angive 

retningen for det fremtidige udviklingsarbejde på plejeboligområdet.  

Frederikshavn Kommune står overfor flere udfordringer på ældre- og 

plejeboligområdet. Den første udfordring er den demografiske udvikling – som er 

velkendt på landsplan – der medfører, at andelen af ældre stiger mere end den 

samlede befolkningsudvikling.  

I Frederikshavn Kommune gælder desuden det faktum, at det samlede 

befolkningsantal er svagt faldende samtidig med, at andelen af borgere over 80 år 

vil være stærkt stigende de næste 30 år. I dette perspektiv bør det allerede nu 

overvejes, hvad denne udvikling betyder for især kommunens plejeboligkapacitet, 

og dermed den forpligtigelse kommunen har til at tilbyde en plejebolig inden 2 

måneder, såfremt borgeren opfylder visitationskriterierne herfor.  

Frederikshavn Kommune opfylder på nuværende tidspunkt 

plejeboliggarantien , som betyder, at borgere skal tilbydes en plejebolig inden 2 

måneder. Kommunen har således blot borgere på venteliste fordi de efterspørger 

specifikke ældre- og plejeboliger.  

En anden udfordring handler i den forbindelse om, at udbuddet og efterspørgslen 

efter ældre og plejeboliger går i forskellige retninger i henholdsvis Skagen, 

Frederikshavn og Sæby. I Skagen er der således borgere på venteliste til at få en 

specifik plejebolig i Skagen. Der er samtidig en del ledige ældreboliger. I 

Frederikshavn er der størst venteliste til at få en specifik ældrebolig samtidig med, 

at der ses en begyndende tendens til ledige Leve-Bo plejeboliger. I Sæby er der 

stort set kun venteliste til en specifik fritliggende plejebolig, imens efterspørgslen 

efter plejeboliger nogenlunde passer med udbuddet, dvs. ingen venteliste på 

nuværende tidspunkt.    

Området er indtil videre belyst i tidligere sagsfremstillinger ved gennemgang af 

konkrete ventelister, nuværende ældre og plejeboligkapacitet, ledige boliger samt 

bygge og eventuel renoveringsår for den eksisterende boligmasse. I analysen 

vedrørende ”Fremtidigt plejeboligbehov i Frederikshavn Kommune” bliver disse 

indledende analysebetragtninger suppleret med en fremskrivningsanalyse af 

kommunens plejeboligbehov baseret på forskellige scenarier for 

befolkningsudviklingen samt behovsgrad. 

Disse udviklingsscenarier bliver efterfølgende drøftet i forhold til, hvad det er 

borgerne i Frederikshavn Kommune ønsker i forhold til deres boligsituation og 

livskvalitet i det gode seniorliv. Kommunen har på Socialudvalgets foranledning 

sammen med Ældrerådet inviteret til borgermøde, for at drøfte ”Bolig og livskvalitet 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/2211 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: mepd 

 Besl. komp: SOU 
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i det gode seniorliv”. Mødet blev afholdt den 2. februar 2012, og må med i alt ca. 

140 deltagere, der ivrigt deltog i en god og indholdsrig debataften, betragtes som 

en stor succes.   

Analysen fremkommer ikke med forslag til konkrete tiltag til fx udbygning eller 

omkonvertering af visse boliger i Frederikshavn Kommune. 

Fremskrivningsanalysen viser ikke et akut behov for flere plejeboliger lige nu. 

Derimod fremsættes der forslag til forskellige strategier, som Socialudvalget kan 

medtænke i en mere langsigtet planlægning, der kan imødekomme den 

demografiske udvikling og dermed det forøgede plejeboligbehov, der angiveligt 

kommer senere.   

  

Mette Brandt Pedersen deltager som gæst under punktet.  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for social- og sundhedsområdet indstiller til drøftelse, idet 

Socialudvalget anmodes om: 

  

•         at angive retning for det ønskede udviklingsarbejde på ældre- og 
plejeboligområdet 

•         at tilkendegive en overordnet tidshorisont, således at de ønskede 
udviklingsplaner kan indgå i det flerårige budgetarbejde 

  

 
Beslutning Socialudvalget den 7. marts 2012  
Sagen drøftet. Genoptages på kommende møde. 

  

  

  

 
Bilag  

Fremtidigt plejeboligbehov i Frederikshavn Kommune - 18812-12_v1_Arbejdsgruppens tilbagemelding til 

Socialudvalget.docx (dok.nr.20960/12) 

Bilag 1 - Opdateret status på ventelister og ledige boliger (dok.nr.20956/12) 

Ældrerådets høringssvar vedr. Fremtidigt plejeboligbehov i Frederikshavn Kommune - 22346-

12_v1_Ældrerådets høringssvar vedr. Fremtidigt plejeboligbehov i Frederikshavn 

Kommune.doc (dok.nr.22454/12) 

Høringssvar fra Handicaprådet - Fremtidigt plejeboligbehov i Frederikshavn kommune (dok.nr.21135/12) 
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3. Status på tomgangsleje vedr. Ældreboliger 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med budgetforliget for 2012, blev det vedtaget at der skulle foretages 

en undersøgelse af Kommunens anvendelse af ældreboliger. 

  

Undersøgelsen skal afdække hvilke boliger der ikke anvendes optimalt, og derved 

påfører Kommunen en økonomisk belastning i forhold til betaling af tomgangsleje. 

  

Økonomicentret fremsender hermed en opgørelse over de boliger, hvor der pt. 

betales tomgangsleje,  

  

Endvidere fremsendes oversigt over de ejendomme/boliger som Økonomicentret 

har vurderet som omkostningsbelastende samt Kommunens finansielle 

forpligtigelser i de berørte ejendomme. 

  

Det fremsendte materiale er udarbejdet som afsæt for Udvalgets vurdering af de 

fremtidige anvendelsesmuligheder, herunder også en prioritering af hvilke emner 

der specifikt skal analyseres i det videre arbejde. 

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der afsat en anlægsbevilling på 3,8 mio. 

kr. til evt. udgifter i forbindelse med justering af ældreboligporteføljen.  

Der blev endvidere indregnet en driftsbesparelse på 0,2 mio. kr. i 2012, stigende til 

0,6 mio. kr. i 2013, vedr. udgifter til tomgangsleje. 

  

Børge Hansen deltager under punktet.  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre og Center for Social- og 

sundhedsmyndighed  indstiller: Til drøftelse 

  

 
Beslutning Socialudvalget den 7. marts 2012  
Sagen genoptages. 

  

 
Bilag  

Oversigt over betalinger ældreboliger 2011 (dok.nr.21276/12) 

Lejetab 2011 til overvejelse (dok.nr.21282/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2234 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SOU 
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4. Byrådsmedlemmerne Jørgen Tousgaard og Birgit Han sen 

ønsker en drøftelse af politiske retningslinier for  indførelse af 

velfærdsteknologi  

 

Sagsfremstilling  

Jørgen Tousgaard og Birgit Hansen, S, ønsker et punkt på sou: 

Drøftelse af politiske retningslinier for indførsel af teknologi (robotstøvsugere, 

tørre/skylletoiletter o.lign.) i hjemmeplejen. 

  

Mogens Kahr og Hanne Engholm Hansen, IT deltager under punktet.  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Social- og sundhedsområdet indstiller: Til drøftelse. 

  

 
Beslutning Socialudvalget den 7. marts 2012  
Socialudvalget konstaterer, at ændring af serviceniveauer og vilkår for borgerne er 

et politisk anliggende. Forvaltningen udarbejder oplæg til principper for indførelse af 

velfærdsteknologi. 

  

Fraværende: Helle Madsen. 

 
Bilag  

Bilag vedr. VT - input_velfaerdsteknologi_sou.pdf (dok.nr.23264/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11888 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: mrwi 

 Besl. komp: SOU 
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5. Byrådsmedlemmerne Birgit Hansen og Jørgen Tousga ard 

ønsker Evaluering af BUM / visitationsmodellen som 

tildelingsmodel 

 

Sagsfremstilling  

Jørgen Tousgaard og Birgit Hansen ønsker følgende optaget på Socialudvalgets 

dagsorden: 

  

Vi ønsker en evaluering af BUM/visitationsmodellen som tildelingsmodel. 

Herunder om det er den mest effektive model i forhold til økonomi, de ansattes 

indflydelse på eget arbejde ? 

I evalueringen bør indgå de ansattes synspunkter og opgørelse over, hvor visitation 

er lovkrav og på hvilke områder, kommunen selv kan beslutte model.  

  

Lilli Skoven Nielsen og Suzanne Kogsbøll, Kontrakt- og tilsynsenheden deltager 

under punktet.    

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for social – og sundhedsmyndighed indstiller til drøftelse. 

  

 
Beslutning Socialudvalget den 7. marts 2012  
Sagen drøftet.  

Udvalget imødeser et nyt oplæg til ændringer i forhold til plejeboliger og 

hjemmesygeplejen 

  

Fraværende: Helle Madsen. 

  

  

 
Bilag  

Anbefaling BUM - handicapområdet (dok.nr.25406/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2278 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU 
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6. Revideret ansøgning til puljen for styrket genop træning og 

rehabilitering for personer med erhvervet hjerneska de 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommune har i efteråret 31.08.2011 sendt en større ansøgning til 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse for at få del i de 150 mio.kr. som er afsat 

til at styrke genoptræningen og rehabiliteringen af mennesker med erhvervet 

hjerneskade. 

  

Efter faglig vurdering i Sundhedsstyrelsen, vurderedes det at; ”Det faglige indhold 

ikke i tilstrækkelig grad er i overensstemmelse med formål og betingelser for 

støtte”. Sundhedsstyrelsen understøtter denne vurdering med en række 

bemærkninger til ansøgningen. De nordjyske kommuner har fået næsten identiske 

tilbagemeldinger, med besked om at der er afsat et beløb til hver kommune som 

kan udløses ved indsendelse af en revideret ansøgning. Ministeriet har afsat 

1.629.000 kr. som Frederikshavn Kommune har mulighed for at søge. 

  

Frederikshavn Kommune har udarbejdet, i tæt samarbejde med Hjørring 

Kommune, et revideret projektforslag, udformet på baggrund af de bemærkninger 

som Sundhedsstyrelsen har formuleret til den oprindelige ansøgning. Desuden har 

de nordjyske kommuner i fællesskab udarbejdet et oplæg til fælles 

kompetenceopbygning (se bilag). Frist for at indsende en revideret 

projektbeskrivelse er fredag d. 3. februar 2012. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Handicap og Psykiatri indstiller: Til orientering 

  

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 7. februar 2012  
Taget til orientering. 

  

Afbud: Jørgen Tousgaard.  

  

 
Beslutning Socialudvalget den 7. marts 2012  
Taget til orientering. 

  

Fraværende: Helle Madsen. 

  

 
Bilag  

Revideret projektansøgning (dok.nr.9424/12) 

Funktionsbeskrivelse for Rehabiliteringskoordinator i senhjerneskade-teamet (dok.nr.10406/12) 

Funktionsbeskrivelse for hjerneskadekoordinator i senhjerneskade-teamet (dok.nr.10410/12) 

Endelig version_Det nordjyske uddannelsesprogram målrettet personer på området for borgere med 

erhvervet hjerneskade (dok.nr.10442/12) 

Svar fra ministeriet _ Frederikshavn Kommune [DOK717619] - Svar fra ministeriet _ Frederikshavn 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/8499 

 Forvaltning: CHP 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: SOU/SU 
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Kommune [DOK717619].pdf (dok.nr.10777/12) 
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7. Kvalitetsundersøgelse af fritvalgsområdet vedrør ende 

besvarelse af døgndækkende telefoner 

 

Sagsfremstilling  

Kvalitetsundersøgelse af fritvalgsområdet vedrørend e besvarelse af 

døgndækkende telefoner  

  

Center for Social- og Sundhedsmyndighed har i henhold til leverandørkontrakten for 

2011-2012, foretaget en undersøgelse med stikprøveopkald for at kontrollere, 

hvorvidt den enkelte leverandør efterlever kravet jf. § 5 stk. 4 i 

leverandørkontrakten.  

  

I følge denne skal hver fritvalgsleverandør af personlig pleje have et 

døgndækkendenummer, som besvares 24 timer i døgnet, og besvares inden for 5 

opringninger. Metoden i år har været at ringe op én gang i døgnet, modsat sidste 

år, hvor der blev foretaget tre kontrolopringninger på et døgn. Årsagen er, at det 

skønnes hensigtsmæssigt at ændre i metoden fra år til år, så den enkelte 

leverandør ikke finder et mønster i vores tilgang til at undersøge området.   

  

I nedenstående tabel er resultatet for undersøgelsen, der er foretaget den 21. 

december 2011 i tidsrummet 11:20-11:26.    

  

  

Leverandør:  Døgndækkende 

telefonnr.  

Antal 

ring  

Præsentation  

Område Nord 98 45 52 83 1 ok 

Område Midt 98 45 59 06 1 ok 

Område Syd 98 45 65 50 1 ok 

IMS Service 29 22 69 70 4 ok 

Kærkommen Vest Aps 70 26 72 82 1 ok 

AC ren og pleje 98 42 88 06 4 ok 

ABC-service 98 95 15 51 2 ok 

Aktiv Hverdag 

Hjemmeservice 

98 48 50 79 2 ok 

Dansk Plejeservice 96 20 01 26 2 ok 

Din Hjemmepleje ApS 98 43 52 20 3 ok 

MG Hjemmeservice 98 48 43 26 3 ok 

 
 Åben sag  
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Resultatet af undersøgelsen er tilfredsstillende, og for de 7 leverandører – endog 

yderst tilfredsstillende. Som det fremgår af ovenstående, opfylder alle 

leverandørerne kravene til døgndækkendenummer, som beskrevet i 

leverandørkontrakten 2011-2012.  

   

 
Indstilling  
Direktør med ansvar for ældre indstiller kvalitetsundersøgelsen vedrørende 

døgndækkende telefoner til orientering.  

  

  

 
Beslutning Ældrerådet den 24. januar 2012  
  

Ældrerådets høringssvar:  

Ældrerådet finder det positivt at alle leverandører opfylder kontraktens krav til 

besvarelse af døgndækkende telefon. Ældrerådet anbefaler at man ved kommende 

stikprøveopkald ringer i nattetimerne mellem kl. 23.00 – 06.00. 

  

 
Beslutning Socialudvalget den 7. marts 2012  
Taget til orientering. 

  

Fraværende: Helle Madsen. 
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8. Botilbuddet Norden - Ansøgning om godkendelse af  

Regnskab 2010 samt Budget 2012 

 

Sagsfremstilling  

I henhold til Servicelovens § 148a har Frederikshavn Kommune, udover den 

generelle tilsynsforpligtelse i retssikkerhedslovens § 16, pligt til at føre 

driftsorienteret tilsyn med det private tilbud Botilbuddet Nordens personale, 

bygninger og økonomi, herunder om botilbuddet lever op til 

godkendelsesgrundlaget. I praksis varetages opgaven af Den Tværfaglige 

Kommunale Godkendelses- og Tilsynsenhed(GOT), og regnskab, budget og 

tilsynsrapporter sammenfattes årligt og fremlægges til godkendelse i 

Socialudvalget. 

  

Tilsyn  

I 2011 har GOT gennemført 4 tilsynsbesøg. Ved tilsynsbesøgene er det 

konstateret, at Botilbuddet Norden lever op til godkendelsesgrundlaget. GOT har 

indgået aftale om, at Nordens godkendelsesskrivelse opdateres, så den bliver mere 

tidssvarende. 

  

Det bemærkes ved årets 3 første tilsynsbesøg, at personalet stort set udelukkende 

arbejder enevagter pga. lav belægning. GOT vurderer, at dette kan være en 

belastning for medarbejdernes trivsel, samt medarbejdernes evne til at fastholde 

den pædagogiske linie. Botilbuddet Norden har dog iværksat en række tiltag til at 

afhjælpe denne problematik, og da belægningen ved årets sidste tilsynsbesøg er 

øget markant, anser GOT problemstillingen for løst. 

  

Regnskab 2010  

For Botilbuddet Norden er der et overskud på 55.109 kr. og pr. 31/12-10 en negativ 

egenkapital på 762.060 kr. Overskuddet overføres til egenkapitalen. 

  

Fonden Norden driver Botilbuddet Norden samt Udslusning. Fonden Nordens 

samlede overskud var på 79.337 kr. og Fonden har pr. 31/12-10 en negativ 

egenkapital på 535.867 kr. 

  

GOT godkender regnskab 2010 med væsentlige bemærkninger: 

  

Da egenkapitalen fortsat er negativ, opfordrer GOT til en nøjere 

budgetoverholdelse med henblik på at konsolidere fonden. Det påpeges, at 

udgiftsposten Øvrige udgifter delvist bør kunne følge belægningen, hvorved årets 

forbrug kunne være reduceret med 200.511 kr. Herunder påpeges det, at posterne 

Forplejning, Elevaktiviteter, samt Supervision/Kurser forholdsmæssigt er 

overskredet med ca. 105.000 kr. GOT gør opmærksom på, at der skal redegøres 

for afvigelser mellem budgettet og regnskabet. 

  

Det er fondens bestyrelses målsætning, at den negative egenkapital nedbringes 

over en 5-årig periode. Ved regnskabsaflæggelse for 2011 forventes det, at 
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fondens bestyrelse har forholdt sig konkret til tilgodehavender som revisor anser for 

værdisat 318.227 kr. for højt, samt skyldige deposita på i alt 316.467 kr. 

  

Budget 2012  

GOT har godkendt budget og pladspriser for 2012 under den forudsætning, at den 

af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Botilbuddet skal 

føre en løbende og systematisk budgetopfølgning. Med budgetoverholdelse 

menes, at det samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken Løn ikke 

kan overskrides. 

  

Den gennemsnitlige beregnede pladspris for 2012 er 59.979 kr. pr. måned.  

Den gennemsnitlige beregnede pladspris for 8 pladser i botilbuddet er beregnet på 

baggrund af et samlet budget på 5.470.107 kr. Dette svarer til en samlet 

personalenormering på 10,4 fuldtidsstillinger ved en belægningsprocent på 95. 

For pladser til unge under 18 år, tillægges øvrige udgifter 44.712 kr., til 

lommepenge, tøjpenge, hjemrejser, gaver m.v., svarende til 3.726 pr. måned. 

Den gennemsnitlige pladspris for unge under 18 år er således 63.705 kr. pr. 

måned. 

   

Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Social- og Sundhedsmyndighed indstiller 

 at Socialudvalget 

−        godkender regnskab 2010 – med GOTs bemærkninger 

−        godkender budget 2012 

  

  

 
Beslutning Socialudvalget den 7. marts 2012  
Indstillingen tiltrådt. 

  

Fraværende: Helle Madsen. 

  

 
Bilag  

Norden - budget 2012 og regnskab 2010 - Regnskab 2010 (dok.nr.18558/12) 

Norden - budget 2012 og regnskab 2010 - Norden - Årsrapport 2010.pdf (dok.nr.12984/12) 

Norden - budget 2012 og regnskab 2010 - Norden Budget 2012.pdf (dok.nr.12982/12) 

Norden - budget 2012 og regnskab 2010 - Norden udkast budgetgodkendelse 

2012.doc (dok.nr.12981/12) 
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9. Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling  

Sygefravær i Frederikshavn Kommune er totalt set faldende. Dette fremgår af 

fraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune, hvor 

sygefraværsprocenten samlet har en faldende tendens i år 2011 sammenlignet 

med år 2010.  

  

Den vedhæftede fraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden fra januar 2010 til januar 2012 for Frederikshavn 

Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent 

for de seneste fire måneder, nemlig oktober, november og december 2011 samt 

januar 2012. 

  

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, 

delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, 

hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig  eller kronisk 

sygdom (§ 56). Månedslønnede er omfattet af statistikken, og den dækker således 

overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, reglementsansatte, 

funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, elevansættelser, 

vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob. 

Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret 

under de respektive centre. 

 
Indstilling  
Direktør med ansvar for HR Løn og Personale indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

 
Beslutning Socialudvalget den 7. marts 2012  
Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Helle Madsen. 

  

 
Bilag  

Fraværsstatistik Feb2012.pdf (dok.nr.16999/12) 

 
 Åben sag  
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10. Orienteringssag: Høringssvar vedørende National e 

anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårør ende til 

alvorligt syge 

 

Sagsfremstilling  

Sundhedsstyrelsen har udsendt ’Anbefalinger for sundhedspersonalets møde med 

pårørende til alvorligt syge’ til høring blandt en lang række høringsparter, herunder 

kommunerne. 

  

Høringsfristen er 17. februar, og da anbefalingerne er udsendt til høring 6. februar, 

har det ikke været muligt at nå at få politisk godkendelse af det administrativt 

udarbejdede høringssvar. Høringssvaret er afsendt med forbehold for politisk 

godkendelse. 

  

Det overordnede formål med anbefalingerne er, at komme med retningsvisende 

anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge 

patienter og herunder at angive, hvordan pårørende bedst kan inddrages og 

støttes. Anbefalingerne fokuserer primært på identifikation af behov samt faglig 

udvikling og implementering af indsatserne. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller: Til orientering 

  

 
Beslutning Socialudvalget den 7. marts 2012  
Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Helle Madsen. 

  

 
Bilag  

VS: Høring vedr. Nationale anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge 

- Høringsudkast til anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende 20012012 

(2).pdf (dok.nr.16693/12) 

VS: Høring vedr. Nationale anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge 

- Høringsbrev, anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende.pdf (dok.nr.16691/12) 

Frederikshavn Kommune_ Høringssvar_ Nationale anbefalinger for sundhedspersonalet møde med 

pårørende til alvorligt syge.pdf (dok.nr.17941/12) 

 
 Åben sag  
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11. Formanden orienterer 

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU 
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12. Eventuelt 

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

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