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1. Socialudvalget Økonomisk status 311012 

 

Sagsfremstilling  

Økonomicenteret fremsender hermed økonomisk status pr. 31. oktober 2012 for 

Socialudvalget til orientering. 

Den indeholder et skema med den overordnede økonomiske status på 

center(/direktør)niveau for udvalgets område. Til hvert af disse områder er der 

tilknyttet korte overordnede kommentarer, der beskriver centerets(/direktørens) 

økonomiske stade. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Social og Sundhed indstiller at den forelagte status 

tages til efterretning  

 
Beslutning Socialudvalget den 5. december 2012  
Tiltrådt. 

  

Fraværende: Birgit Hansen, Christina L. Eriksen.  

  

 
Bilag  

Økonomisk status pr. 31.10.12.pdf (dok.nr.136713/12) 

 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/10910 

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SOU 
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2. SenhjerneskadeCenter Nord 

 

Sagsfremstilling  

Socialdemokraterne i SOU har bedt om at få belyst følgende: 

  

SenhjerneskadeCenter Nord:  

−         Definition af tilbuddet.  

−         Hvad skal der til for at videreudvikle tilbuddet?  

−         Muligheden for at tilknytte en neuropsykolog.  

  

Administrationen har undersøgt spørgsmålene, og svarene foreligger her: 

  

  

Definition af tilbuddet 

SenhjerneskadeCenter Nord er et botilbud til borgere med en svær, erhvervet 

hjerneskade. Når en borger rammes af en senhjerneskade gennemgår 

vedkommende typisk et forløb på 4 faser:  

  

1.     Fase 1 er den akutte behandling.  
2.     Fase 2 er rehabilitering under indlæggelse (Hammel/sygehus). 
3.     Fase 3 er rehabilitering efter udskrivelse (½ til 1½ år Regionalt tilbud – kan 

være kommunalt). 
4.     Fase 4 er den stabile, vedligeholdende fase (egen bolig eller varigt 

kommunalt tilbud, §108). 
  

SenhjerneskadeCenter Nord er et fase 4-tilbud. Der er etableret 22 permanente 

boliger og 2 midlertidige boliger. De midlertidige boliger kan benyttes til 

aflastningsophold for fx borgere, der bor i eget hjem, men som af forskellige 

årsager har brug for et midlertidigt ophold i et døgntilbud, eller i en afklaringsfase 

efter udskrivning fra Hammel/sygehus.  

  

Der er foretaget en vurdering af, om det vil være hensigtsmæssigt at etablere et 

fase 3 tilbud på SenhjerneskadeCenter Nord. Men på grund af de relativt mange 

ledige pladser i Regionens fase 3-tilbud (grundet en lille efterspørgsel) samt det 

store beredskab, der skal være til rådighed for at drive et fase 3 tilbud, vurderes 

dette ikke rentabelt.  

  

De borgere, der visiteres til SenhjerneskadeCenter Nords permanente boliger har 

afsluttet deres behandling i Sundhedsvæsenet, og er berettigede til et specialiseret 

botilbud efter Servicelovens bestemmelser. Borgerne befinder sig dermed i en fase 

(fase 4), hvor det ikke længere vurderes realistisk, at gøre borgeren selvhjulpen i 

forhold til at kunne flytte i egen bolig uden fast støtte og hjælp i det daglige. Når en 

borger med en erhvervet hjerneskade flytter ind i en permanent bolig på 

SenhjerneskadeCenter Nord forventes det altså ikke, at borgeren kan opnå 

væsentlige  funktionsforbedringer, som fx at opnå evnen til at flytte i egen bolig 

uden døgndækkende hjælp og støtte.  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/9439 

 Forvaltning: CHP 

 Sbh: nikn 

 Besl. komp: SOU 
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Faglig tilgang 

På SenhjerneskadeCenter Nord arbejdes der, ligesom i resten af 

Handicapafdelingen, ud fra en socialpædagogisk referenceramme.  

Referencerammen 

•         tager udgangspunkt i Servicelovens bestemmelser 
•         bygger på inklusionsparadigmet 
•         tager udgangspunkt i mennesket frem for diagnosen 

  
På SenhjerneskadeCenter Nord er der fokus på udviklingspotentialet hos den 

enkelte borger, og der fokuseres på, at borgeren kan vedligeholde og udvikle sine 

potentialer og funktionsniveau. Den del af indsatsen, der koncentrerer sig om 

træning og vedligeholdelse foregår ud fra en neurofaglig tilgang, og der anvendes 

ligeledes neuropædagogiske værktøjer i udredningsøjemed.  

  

  

Tilknytning af neuropsykolog 

På det foreliggende grundlag vurderes det ikke relevant at tilknytte en 

neuropsykolog til SenhjerneskadeCenter Nord.   

  

Faglig leder på SenhjerneskadeCenter Nord, Torben Pedersen, deltager under 

punktet og fortæller om den faglige tilgang på SenhjerneskadeCenter Nord. Leder 

af Handicapafdelingen, Ulla Verner deltager ligeledes under punktet.  

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

orienteringen tages til efterretning. 

  

 
Beslutning Socialudvalget den 5. december 2012  
Udsat.  

Formand og næstformand afholder et møde med de pårørende, der har rettet 

henvendelse 

  

Fraværende: Birgit Hansen, Christina L. Eriksen.  
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3. Revurdering af de særlige tilskud efter § 79 

 

Sagsfremstilling  

§ 79. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud 

med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte 

retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene. 

  

Frederikshavn Kommune vedtog i 2008 og i 2010 (SOU) at tildele midler til 

følgende opgaver under §79: 

  

Værestedet Lyngså    30.000 kr. 

Munkegården i Strandby    92.000 kr. 

Virkelyst, Skagen 106.000 kr. 

Sæby Handicapgruppe   50.000 kr. 

Pensionistsvømning i Skagen   22.222 kr. 

SIM, Skagen    80.000 kr. 

Bruger- og Pårørenderåd i kommunen samt Rådhuscentret  

3.000 kr til hver af 12 bruger og pårørenderåd  

  36.000 kr. 

Senioridræt Skagen hal leje   30.000 kr. 

Jerup Ældreklub- huslejetilskud   14.400 kr. 

Samlet 460.622 kr. 

  

Disse særligt udvalgte initiativer tages op til vurdering hver 2. andet år, - nu i 

forbindelse med budget 2013 med henblik på at vurdere, om det fortsat er disse 

initiativer, udvalget ønsker at støtte. 

  

Forudsætningerne for nogle af tilskuddene er, siden sidste bevilling, blevet ændret 

væsentligt, bl. a. er der ikke længere en højere halleje i Skagen, i forhold til i 

Frederikshavn.  

  

For nogle af foreningerne vil der være mulighed for at søge støtte via § 18, og 

indgå på linje med andre foreninger i kommunen. 

Regnskaber og modtagne ansøgninger for foreningerne vedlagt som bilag 

  

I forbindelse med budgetlægning for 2013 er der vedtaget en reduktion på 60.000 

kr i særlige tilskud efter § 79. 

  

Afdelingsleder Birgitte Kvist deltager under punktet 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for sundhed og ældre indstiller til Socialudvalget, at 

udvalget drøfter og revurderer de særlige tilskud efter §79. 

  

  

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/8797 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: lupe 

 Besl. komp: SUU 
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Beslutning Socialudvalget den 24. oktober 2012  
Udsat, idet der udarbejdes oplæg til retningslinier for uddelingen. 

  

Fraværende: Helle Madsen, Birgit S. Hansen. 

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
De særlige tilskud via §79 er en ”kan opgave”, som blev vedtaget på SOU 8/10-08 

som en konsekvens af strukturreformen og en ændret organiseringen af puljer og 

tilskudsordninger. 

Forudsætningerne for nogle af tilskuddene er, siden sidste bevilling, blevet ændret, 

hvorfor administrationen er blevet bedt om, at komme med et oplæg til retningsliner 

for særlige tilskud efter § 79. 

Oplæg til retningslinier for tildeling af de særlig e tilskud efter § 79  

Formålet med §79 er at iværksætte eller yde støtte til generelle tilbud med 

aktiverende og forebyggende sigte. 

  

• Puljen vedr. de særlige tilskud efter §79 er beregnet som en 

overgangsordning.  

• Der kan ansøges én gang om året på et dertil beregnet skema, vedlagt et 

budget for året. 

• Ansøgningsfrist 1. maj, Ansøgningerne behandles i Socialudvalget i 

forbindelse med budgetlægningen for næste år. 

• Ansøgningen skal være vedlagt et godkendt regnskab fra året før 

• Aktiviteter/formål der på anden vis modtager støtte fra Frederikshavn 

Kommune, kan ikke modtage tilskud efter § 79 

• Foreninger/lokalafdelinger, der har likvide midler over 125.000kr. kan ikke 

modtage tilskud efter § 79 

  

Afdelingsleder Birgitte Kvist deltager under punktet 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for sundhed og ældre indstiller til Socialudvalget, at 

udvalget drøfter retningslinierne for tildeling af særlige tilskud efter §79, samt 

vurderer tildelinger af  de særlige tilskud efter § 79 for 2013 . 

 
Beslutning Socialudvalget den 5. december 2012  
Retningslinier sendes til høring i Handicaprådet, idet der fremadrettet alene tænkes 

uddelt efter ansøgning til paragraf 18 midler for de, der er i målgruppen her.   

  

Det besluttedes for 2013 at bevilge: 

Munkegården Strandby 32.500 kr. 

Virkelyst, Skagen 106.000 kr.  

Sæby Handicapgruppe 50.000 kr. 

Pensionistsvømning Skagen 22.222 kr. 

SIM, Skagen 70.000 kr. 
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Bruger- pårørenderåd i kommunen samt Rådhuscentret 36.000 kr. 

3.000 kr.til hvert af 12 bruger- og pårørende råd 

Jerup Ældreklub-huslejetilskud 14.400 kr. 

  

Fraværende: Birgit Hansen, Christina L. Eriksen.  

  

  

 
Bilag  

Ansøgning § 79 Munkegården (dok.nr.140216/12) 

Ansøgning § 79 SIM (dok.nr.140213/12) 

Ansøgning § 79 Virkelyst (dok.nr.140208/12) 

Ansøgning § 79 Pensionistsvømning - Edith Jensen (dok.nr.142071/12) 
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4. Forslag til omstrukturering af den kommunale køk kendrift i 

plejeboliger 

 

Sagsfremstilling  

I budgetforliget 2013-2016 er det anført, at der skal ske et udbud af den kommunale 

Madservice i plejeboligerne, for at kunne effektuere en besparelse på hhv. 2 mio. kr. 

i 2012 og 4 mio. kr. i overslagsårene. 
  
I dette notat beskrives hvordan en omstrukturering af Madservice til borgere på frit 

valg og plejeboliger kan realisere besparelsen, på en måde så beboerne på 

plejecentrene får oplevelsen ved madlavning tættere på deres hjem og liv, og 

samtidig undgå et udbud i forhold til madservice i plejeboligerne. 
  
I notatet beskrives de organisatorisk konsekvenser, et økonomisk overblik, 

konsekvenserne for de enkelte berørte plejeboligenheder, borgere og medarbejdere. 
  
  
Organisationen efter omstruktureringen  
Omstruktureringen går på at det nuværende Madservice splittes op. 
Den del af Madservice der leverer mad til borgere på frit valg området består, men  
vil ledelsesmæssigt blive lagt under Område Nord. 
  
Den del af Madservice der i dag leverer mad til beboerne i plejeboligerne nedlægges 

og fordeles, således at køkkenet på Sæby Ældrecenter består, under ledelse af 

gruppelederen for Sæby Ældrecenter.  
Køkkenet på Østervrå Ældrecenter består, under ledelse af gruppelederen på 

Østervrå Ældrecenter, og derfra vil der også fremadrettet blive produceret mad til 

Dybvad Ældrecenter og Præstbro Ældrecenter.  
I Område Nord omkonverteres alle plejeboligerne til leve-bo, hvorfor der ikke 

længere er behov for at modtage mad fra Madservice. På Kastaniegårdens 

aflastningspladser implementeres leve-bo tanken. 
  
Plejeboligerne i Område Midt fortsætter som hidtil, idet alle plejeboligerne her 

allerede er leve-bo. 
  
  
Konsekvens for Madservice til borgere i frit valg  
I dag producer Madservice både mad til borgerne på frit valg området og 

plejeboligenhederne Ankermedet, Drachmannsvænget og Lindevej i køkkenet på 

Ankermedet. I kraft af omstuktureringen vil Madservice fremadrettet kun producere 

til borgere på frit valg i køkkenet på Ankermedet.  
Der er foretaget kontrolberegninger der sikrer at Madservice fortsat kan producere 

mad til borgere på frit valg området til den nuværende pris. 
Der er en udfordring omkring udbringning af mad, idet der er et årlig udfordring på 

ca. 300.000 kr. Se nærmre i nedenstående afsnit ”Udfordring vedr. udbringning af 

mad”. 
  
  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/10599 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: mank 

 Besl. komp: SOU 
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Økonomisk overblik  

I dag er borgerens egenbetaling for en døgnkost i en plejebolig på 107 kr./døgn. 

Center for Social- og Sundhedsmyndighed afregner i dag Madservice differencen 

mellem dagstaksten pr. kostenenhed der er 154 kr., svarende til 47 kr./dag pr. 

kostenhed af Center for Social- og Sundhedsmyndighed. 
  
Dette forslag til omstrukturering er beregnet med udgangspunkt i de faktiske 

produktionsudgifter i 2012, og med den forudsætning at Madservices dagstakst pr 

kostenhed reduceres med tilskuddet på 44 kr. fra Center for Social- og 

Sundhedsmyndighed, hvilket svarer til, at der årligt kan ske en besparelse på ca. 4 mio. 

kr. ved en dagstakst på 110 kr. ved en belægningsprocent på 96,8 %. 
  
Idet sparekravet jf Budgetforliget for 2013-2016 er sat til 2 mio. kr. i 2013 og 4 mio. 

kr. i overslagsårene, ønskes det at gennemføre omstruktureringen så hurtigt som 

muligt, således at de ekstra midler der frigøres i 2013 kan benyttes til investering i 

køkkenfaciliteter i leve-bo i Område Nord. Jf. bilag 1 ”Prisoverslag for etablering af 

LeveBo miljøer” fra Ejendomscentret. Prisoverslaget er givet ud fra 

minimumskravene i Fødevarestyrelsens ”Vejledning om indretning m.v. af køkkener i 

leve- og bomiljøer” fra august 2005. 
Med ”de ekstra midler der frigøres i 2013” menes, at den forslåede omstrukturering 

vil generere en besparelse på 4 mio. kr., derfor vil der blive genereret en yderligere 

besparelse i 2013 på ca. 1 mio. kr., hvis omstruktureringen er gennemført pr. 1. april 

2013 og på Kastaniegården hurtigst muligt efter at Hospice er fraflyttet. Denne 1 

mio. kr. kan så bruges til at dække de påkrævede investeringer. 
  
Det forventes at der minimum skal benyttes 414.000 kr. til investering i 

køkkenfaciliteter på Drachmannsvænget, Ankermedet og Lindevej. Herudover 

skønnes det at udgiften til reetableringen efter Hospice på Kastaniegården vil kræve 

ca. 60.000 kr til renovering af køkkenfaciliteter. 
Derudover skal der påregnes udgifter til investering i køkkenmateriel og evt. 

yderligere køle-frysekapacitet i de nye leve-bo enheder. Det forventes at der frigøres 

midler til denne investering, hvis omstruktureringen gennemføres primo 2013.  
  
I forhold til Område Syd, så vil køkkenet på Sæby Ældrecenter kunne drives 

rentabelt med et reduceret budget, svarende til differencen på 44 kr. pr. dagskost,  

dvs. en fremtidig dagskost pris på 110 kr. Reduktionen svarer til udgiften til 1 

medarbejder. 
Køkkenet på Østervrå Ældrecenter vil ligeledes kunne drives rentabelt med et 

reduceret budget, svarende til differencen på 44 kr. pr. dagskost,  dvs. en fremtidig 

dagskost pris på 110 kr. Reduktionen svarer til udgiften til 1 medarbejder, som 

fratræder ved naturlig afgang primo 2013. 
  
Udgiften til udbringning af mad til plejeboliger vil naturligt falde i kraft af 

omstruktureringen, idet der ikke længere skal transporteres mad til hhv. 

Drachmannsvænget, Lindevej og Skelvej. 
  
I forhold til de personalemæssige konsekvenser, er det forudsat at der tilføres 1 mio. 

kr. fra de afsatte midler vedr. ”Det Nære Sundhedsvæsen” til ansættelse af 3 

kostfaglige konsulenter i Sundhedsfremme og Forebyggelse. Se nærmere i 

nedenstående afsnit ”Ønske om midler vedr. Det Nære Sundheds-væsen”. 



 
 

 

Socialudvalget - Referat - 05. december 2012 Side 12 af 47 

 

Såfremt der ikke afsætte 1 mio kr. fra DNS, så vil det få økonomiske konsekvenser 

for det provenu der frigøres til investeringer. 
  
  
Konsekvenser for de enkelte enheder  
Område Nord  
Ankermedet  

Nuværende model: 
I dag modtager beboerne på Ankermedet kølevakuummad fra køkkenet på 

Ankermedet. Plejepersonalet opvarmer og anretter maden alle hverdage og 

weekender, da det varme måltid serveres om aftenen, samt varetager opvask.  
Køkkenpersonalet smørrer frokosten på hverdage og til weekender og helligdage, 

samt fremstiller bagværk.  
Aktivitets- og dagcentret på Ankermedet modtager ligeledes kølevakuummad fra 

køkkenet på Ankermedet. Køkkenpersonalet opvarmer maden alle hverdage, som 

personalet i aktivitetscentret anretter og serverer. Personalet i aktivitetscentret  

varetager opvask. 
  
Fremtidig model: 
Plejeboligerne på Ankermedet skifter status til leve-bo. 
En konvertering til leve-bo vil kræve en investering i køkkenfaciliteter i 2 af de 

nuværende 3 køkkener jf. bilag 1 ”Prisoverslag for etablering af LeveBo miljøer”. 
  
Madservice kan fortsat levere kølevakuummad til aktivitets- og dagcentret på 

Ankermedet, hvis der investeres i 1 intelligent madvogn til en værdi af ca. kr. 80.000, 

således at aktivitetspersonalet kan opvarme kølevakuummaden på den mest 

effektive måde. Aktivitetspersonalet anretter og serverer maden og varetager 

opvask. 
  
  

  

Drachmannsvænget  

Nuværende model: 
I dag modtager beboerne på Drachmannsvænget kølevakuummad fra køkkenet på 

Ankermedet, således at de kan få 2 varme måltider om dagen. Plejepersonalet 

sørger for at opvarme og anrette maden, samt varetage opvask. 
Der leveres kølevakuummad 2 gange om ugen. 
Plejeboligerne er karakteriseret som plejeboliger med modtagerkøkken. 
  
Fremtidig model: 
Plejeboligerne på Drachmannsvænget skifter status til leve-bo. 
En konvertering til leve-bo vil ikke kræve en investering i køkkenfaciliteter i de 

nuværende 5 køkkener, idet der lovligt kan produceres måltider i de nuværende 

køkkener jf. Fødevarestyrelsens vejledning vedr. leve- og bomiljøer, da der er 

tilknyttet 5-6 beboere til hvert køkken. jf. bilag 1 ”Prisoverslag for etablering af 

LeveBo miljøer”. 
  

  

Lindevej  

Nuværende model: 
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I dag modtager beboerne på Lindevej kølevakuummad fra køkkenet på Ankermedet. 

Plejepersonalet sørger for at opvarme og anrette maden, samt varetage opvask. 
Der leveres kølevakuummad 2 gange om ugen. 
Plejeboligerne er karakteriseret som plejeboliger med modtagerkøkken. 
  
Fremtidig model: 
Plejeboligerne på Lindevej skifter status til leve-bo. 
En konvertering til leve-bo vil kræve en investering i køkkenfaciliteter i de 

nuværende 3 køkkener jf. bilag 1 ”Prisoverslag for etablering af LeveBo miljøer”. 
  

  

Kastaniegården  

Nuværende model: 
I dag modtager beboerne på Kastaniegården (aflastning), samt Skelvej, kølemad fra 

køkkenet på Kastaniegården, som plejepersonalet sørger for at opvarme og anrette, 

samt varetage opvask.  
Køkkenpersonalet fremstiller pålægsfade til middagsmåltidet.  
Morgenmåltidet varetages af plejepersonalet. 
  
Fremtidig model: 
Køkkenet på Kastaniegården nedlægges, og der implementeres leve-bo på 

Kastaniegården. I forhold til beboerne på Skelvej, så overgår de til leve-bo når de 

flytter tilbage på Kastaniegården, efter at Hospice er fraflyttet. 
Idet der allerede er køkkenfaciliteter på 2 af de 3 afdelinger, skal der ikke påregnes 

investeringsudgifter her. Dog skønnes det at der skal foretages en investering på ca. 

kr. 60.000 for at reetablere det køkken der i dag tilhører Hospice. 
  
Idet køkkenet på Kastaniegården nedlægges vil der ikke længere kunne produceres 

skolemad til Privatskolen. 
  

  

Område Syd  
Sæby Ældrecenter  
Nuværende model: 
I dag modtager beboerne på Sæby Ældrecenter varmholdigt mad fra køkkenet på 

Sæby Ældrecenter. Køkkenpersonalet fremstiller smurt morgen og aftensmåltid, 

samt bagværk. 
Køkkenpersonalet har i dag centralopvask for 2 afdelinger (ud af 4) og aktivitets-

centret. 
  
Fremtidig model: 
Køkkenet på Sæby Ældrecenter bibeholdes, dog med et reduceret budget, der 

svarerer til en reduktion af 1 medarbejder. 
Dette vil betyde, at der er opgaver som køkkenpersonalet ikke kan udføre 

fremadrettet. Denne udfordring løses lokalt.  
  

  

Østervrå Ældrecenter  

Nuværende model: 
I dag modtager beboerne på Østervrå Ældrecenter kølemad fra køkkenet på 
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Østervrå Ældrecenter i hverdagene og weekenderne. 
Køkkenpersonalet varetager opgaven med at fremstille alle måltider og bagværk til 

beboerne på Østervrå Ældrecenter, Dybvad Ældrecenter og Præstbro Ældrecenter, 

samt  varetage opvask i hverdage og weekender for Østervrå Ældrecenter.  
Bemærk at køkkenpersonalet i weekenderne fremstiller og anretter brunch til 

beboerne på Østervrå Ældrecenter. 
I hverdagene og weekender forestår plejepersonalet opgaven med at opvarme og 

anrette maden, idet de fra 1. november 2012 er gået over til at servere det varme 

måltid om aftenen.  
  
Fremtidig model: 
Køkkenet på Østervrå Ældrecenter bibeholdes, dog med et reduceret budget, der 

svarerer til en reduktion af 1 medarbejder, som sker ved naturlig afgang primo 2013. 
Dette vil betyde at der er opgaver som køkkenpersonalet ikke kan udføre 

fremadrettet. Denne udfordring løses lokalt.  
  

  

Dybvad Ældrecenter  

Nuværende model: 
I dag modtager beboerne på Dybvad Ældrecenter kølemad fra køkkenet på Østervrå 

Ældrecenter 5 gange om ugen. 
Både på hverdage og i weekender sørger plejepersonalet for at opvarme og anrette 

kølemaden, samt varetage opvask. 
Køkkenpersonalet på Østervrå Ældrecenter varetager opgaven med at smørre 

eftermiddagsbrød og aftensmad i hverdagene. I weekenden leverer køkkenet på 

Østervrå Ældrecenter råvarerne, og plejepersonalet forestår opgaven med 

fremstilling og anretning. 
Al bagværk modtages fra Østervrå Ældrecenter. 
Plejeboligerne er karakteriseret som plejeboliger med modtagerkøkken. 
  
Fremtidig model: 
Den nuværende model med leverance af kølemad 5 dage om ugen fra køkkenet på 

Østervrå Ældrecenter bibeholdes. 
Både i hverdage og weekender sørger plejepersonalet for at opvarme og anrette 

kølemaden, samt varetage opvask. 
  

  

Præstbro Ældrecenter  
Nuværende model: 
I dag modtager beboerne på Præstbro Ældrecenter varmholdigt mad til hverdag og 

kølemad til weekender fra køkkenet på Østervrå Ældrecenter. 
Der leveres varmholdigt mad 5 gange om ugen som plejepersonalet anretter og 

varetager opvask. I weekenderne forestår plejepersonalet også opvarmningen af 

kølemaden. 
Køkkenpersonalet på Østervrå Ældrecenter varetager opgaven med at smørre 

eftermiddagsbrød og aftensmad i hverdagene.  
I weekenden leverer køkkenet på Østervrå Ældrecenter råvarerne og plejeperso-

nalet forestår opgaven med fremstilling, anretning og opvask. 
Al bagværk modtages fra Østervrå Ældrecenter. 
Plejeboligerne er karakteriseret som plejeboliger med modtagerkøkken. 
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Fremtidig model: 
Den nuværende model med leverance af varmholdigt mad til hverdag og kølemad til 

weekender fra køkkenet på Østervrå Ældrecenter bibeholdes. 
Der leveres mad 5 gange om ugen, som plejepersonalet sørger for at anrette, samt 

varetage opvask. I weekenderne sørger personalet selv for at opvarme og anrette 

maden, samt varetage opvask. 
  
  
Udfordring vedr. udbringning af mad  

Vi har i dag en udfordring i forhold til udbringning af mad på både frit valg området, 

og til plejeboligenhederne.  
I 2012 er udgiften til Beredskabet, der står for udbringningen, på 1,42 mio kr., hvoraf 

ca. 1 mio. kr. vedrører frit valg området og de 0,4 mio. vedrører udbringning til 

plejeboligerne. 
  
Udbringningen til frit valg borgere afregnes i 2012 med 37,11 kr. pr. 

udbringningssted. Der leveres til ca. 350 borgere pr. uge, hvilket giver en samlet 

indtægt på 0,68 mio. kr./år. Der er altså i 2012 et udfordring på ca. 0,3 mio. kr. 
En del af denne udgift skyldes at maden produceres i Skagen, hvilket kræver lang 

transport af størstedelen af maden, i forhold til hvis produktionsstedet lå i fx 

Frederikshavn.  
  
Beredskabet varetager i dag både udbringningen til plejeboligenhederne på Lindevej 

og Drachmannsvænget i Skagen, Skelvej i Frederikshavn, Dybvad Ældrecenter og 

Præstbro Ældrecenter. 
  
Udgiften til udbringning af mad vil naturligt falde ved implementeringen af den nye 

struktur, idet der ikke længere skal leveres mad til plejeboligenhederne på Lindevej 

og Drachmannsvænget i Skagen, samt til Skelvej i Frederikshavn. 
Dog ønskes det at foretage en nærmere analyse af den nuværende udgift til 

udbringning, og eventuelt mulighed for at sende opgaven i udbud, for at sikre at 

opgaven løses billigst muligt. 
  
  
Ønske om midler vedr. Det Nære Sundhedsvæsen  

Det ønskes at benytte ca. 1 mio. kr. af de midler der er afsat til initiativer vedr. ”Det 

Nære Sundhedsvæsen”, til at ansætte 3 kostfaglige konsulenter i Sundhedsfremme 

og Forebyggelse. Formålet er at sikre at vores ældre borgere opnår en bedre 

ernæringsmæssig sundhedstilstand, hvilket har positiv indflydelse på deres 

livskvalitet, forebyggelse af (gen)indlæggelser og dermed afledt effekt på 

medfinansieringsudgiften. 
  
I dag er problemet, at mange ældre ikke spiser optimalt, hvilket fører til udbredt 

underernæring. Eksempelvis er der ifølge sundhedsprofilundersøgelsen fra 2010 ca. 

6 % undervægtige blandt kvinder over 75 år i Frederikshavn Kommune, og det tal er 

nok i underkanten, i og med at der blandt de svageste ældre er flere, der både er 

undervægtige og ikke har svaret på spørgeskemaet.  
  
Underernæring er ofte ensbetydende med bl.a. tab af muskelmasse, svækket 
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immunforsvar, infektioner, øget hyppighed af fald samt træthed, apati, svækket 

hukommelse og depression. 
Alt sammen forstærker det behovet for pleje og øger risikoen for sygdom, herunder 

også unødvendige genindlæggelser efter hospitalsophold.  
  
De tre kostfaglige konsulenters funktion vil være at arbejde tæt sammen med 

plejepersonalet i både plejeboligerne og på frit valg-området, hvilket skal sikre, at 

plejepersonalet ved, hvordan det bedst identificerer og håndterer småtspisende 

ældre.  
  
Konkret vil det ske ved, at konsulenterne underviser plejepersonalet samt yder 

assistance i komplicerede tilfælde. 
  
Samtidig vil de kostfaglige konsulenter løbende foretage screening af udvalgte ældre 

borgeres ernæringsmæssige sundhedstilstand, sådan at småtspisende ældre tidligt 

opspores, og kommunen får mulighed for at gøre en tidlig indsats gennem 

eksempelvis individuel vejledning af den ældre. Nyligt udskrevne ældre er en af flere 

oplagte målgrupper for sådanne screeninger. 
  
De kostfaglige konsulenters rolle vil desuden ligge naturligt i forlængelse af 

grundtanken bag ’Længst muligt i eget liv’, idet også hjemmetrænerne vil kunne 

drage nytte af deres faglige viden. Igen vil det både kunne ske gennem 

kompetenceudvikling af hjemmetrænerne og gennem assistance i de sværere 

sager. Tilsammen sikrer det, at sund ernæring i endnu højere grad end i dag vil 

indgå som et naturligt element i hverdagsrehabiliteringen, hvis effekt dermed 

forøges. 
  
Fra bl.a. Frederiksberg, Hvidovre og Københavns Kommuner er der gode erfaringer 

med at lade kostfagligt personale indtage funktioner som de netop beskrevne.  
  
På sigt er det intentionen, at stillingerne bliver besat med kliniske diætister eller 

professionsbachelorer i ernæring og sundhed, som har den nødvendige viden til at 

udfylde funktionen optimalt, men som udgangspunkt kan der ansættes 

køkkenpersonale under forudsætning af, at de har tilstrækkelig efteruddannelse, og 

at de indgår i løbende sparring med kommunens sundhedscentres diætister. 
Se bilag 2, 3, 4 og 5 for artikler der understøtter behovet for ansættelse af 

kostfaglige konsulenter. 
  
  
Kvalitetsstandard for mad i plejeboliger og leve-bo  
Det anbefales at der vedtages en kvalitetsstandard for mad i plejeboliger og leve-bo, 

således at det sikres, at den mad der produceres opfylder kravene til at sikre 

borgernes ernæringsmæssige sundhedstilstand. 
Det vil kræve politisk vedtagelse at indføre en kvalitetsstandard for mad i 

plejeboliger og leve-bo. 
  
  
Ændring i madordningerne  
Det anbefales at den fleksible madordning revideres, således at der fremadrettet er 

ens retningslinjer for afbestilling af måltider i alle plejeboliger og leve-bo enheder.  
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I dag kan der afbestilles enkeltmåltider i plejeboligerne indtil den foregående dag  
kl. 11, hvorimod der i leve-bo kun kan afbestilles hele dagskoster. 
  
Det foreslås at der fremadrettet kun kan afbestilles hele dagskoster i 

plejeboligenhederne, som det er tilfældet i leve-bo i dag.  
Denne løsning vil frigøre administrative ressourcer.  
Det vil kræve politisk vedtagelse at gennemføre en ændring af den fleksible 

madordning. 
  
  
Betaling af mad  
Der gøres opmærksom på, at der i dag ikke er ens retningslinjer for 

borgerbetalingen i hhv. plejeboliger og leve-bo.  
I plejeboliger betales der månedsvis bagud, og i leve-bo betales der månedsvis 

forud.  
Det vil kræve politisk vedtagelse at indføre ensartede betalingsprincipper for mad i 

plejeboliger og leve-bo. 
  
  
Generel konsekvens for borgerne  
Generelt vil borgerne i plejeboligerne i Område Syd formentligt ikke opleve en større 

ændring i forbindelse med omstuktureringen, idet de vil få leveret mad efter samme 

model som i dag. Den tætte kontakt der er i dag mellem køkkenpersonalet og 

plejepersonalet  vil selvfølgelig fortsætte i den nye struktur. 
  
Generelt forventes det at borgerne i plejeboligerne i Område Nord vil opleve 

omstruktureringen som et positiv, i og med at deres bolig skifter status til leve-bo, og 

der dermed bliver fremstillet mad så tæt på slutbrugeren som muligt. 
I leve-bo miljøer er der fokus på hjemmelighed og hverdagsliv, og på den enkelte 

borgers ønsker. I forbindelse med måltider, er det muligt at give borgeren en 

oplevelse og glæde ved at se og medvirke til fx tilberedning af mad i det omfang det 

er muligt. 
I leve-bo ses borgeren som en ressourceperson, hvilket er i fin harmoni med ønsket 

om hverdagsrehabilitering og forebyggelse af indlæggelser. 
  
  
Generel konsekvens for medarbejderne i plejeboliger  og i Madservice  
For medarbejderne i det nuværende Madservice vil omstruktureringen få følgende 

konsekvenser: 
I dag er der i alt ansat 26 personer i Madservice incl. leder. 
I køkkenet på Ankermedet er der fremadrettet et uændret behov for 6 medarbejdere 

til produktion af Madservice til borgere på frit valg området. Der skal  educeres med 

4 medarbejdere. 
Køkkenet på Kastaniegården nedlægges, hvilket frigør 3 medarbejdere. 
Køkkenet på Sæby Ældrecenter har fremadettet budget til 5 medarbejdere og må 

reducere med 1 medarbejder. 
Køkkenet på Østervrå Ældrecenter har fremadrettet budget til 4 medarbejdere, og 

må reducere med 1 medarbejder, hvilket sker ved naturlig afgang primo 2013. 
Alt i alt frigøres der 8 medarbejdere og 1 leder, der i videst mulige omfang foresøges 

omplaceret i Center for Sundhed og Ældre. 
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I det der oprettes leve-bo i alle plejeboligenheder i Område Nord, forventes det at 

der skal ansættes kostfagligt personale der kan varetage produktionen af mad til 

beboerne, men samtidig indgå som en naturlig del af opgaveløsningen i leve-bo 

enheden. 
Desuden ønskes det at ansætte 3 kostfaglige konsulenter i Sundhedsfremme og 

Forebyggelse af de afsatte midler vedr. ”Det Nære Sundhedsvæsen”. 
  
  

  

Høringssvar  

  

Høringssvar fra CenterMED Sundhed og Ældre den 21.1 1.2012 

  
Forslag til omstrukturering 
CenterMED Sundhed og Ældre bakker op om forslaget til omstrukturering af 

køkkenområdet i Frederikshavn Kommune. 
Det støttes, at der i forslaget er lagt op til, at det skal være kostfagligt personale der 

varetager opgaverne vedr. produktion af måltider i leve-bo. 
  
CenterMED Sundhed og Ældre synes det er meget positivt, at produktionen af mad 

til borgerne i plejeboliger med fast personale kan bibeholdes i Frederikshavn 

Kommune, samt at der ikke ændres ved beløbet for borgerens egenbetaling.  
  
Det ønskes at der sikres en ordentlig implementeringsproces, som giver tid til at det 

berørte personale inddrages. 
  
Kvalitetsstandard for mad i plejeboliger med fast personale og leve-bo 
CenterMED Sundhed og Ældre er positive overfor at der indføres en kvalitetstandard 

for mad i plejeboliger med fast personale og leve-bo. 
  
Madordningerne 
CenterMED Sundhed og Ældre ønsker at der skal være ens retningslinjer vedr. 

framelding af måltider, for alle borgere i plejeboliger med fast personale og leve-bo, 

og støtter derfor forslaget til  at der skal frameldes hele dagskoster, som i leve-bo. 
Der gøres opmærksom på, at der ved indførslen af den fleksible madordning i 

plejeboliger ikke blev tilført administrative ressourcer til køkkenområdet til at 

varetage opgaven.  
  
Betaling af mad 
CenterMED Sundhed og Ældre ønsker at der indføres ens retningslinjer vedr. 

betaling af mad, velvidende at borgerne i plejeboligerne med fastpersonale i 

overgangsmåneden vil belastes for udgiften til 2 måneders dagskost, da borgerne 

går fra at betale bagud til forud. 
  
Midler vedr. ”Det Nære Sundhedsvæsen”  
CenterMED Sundhed og Ældre ser det som en forudsætning at vi får disse midler 

tilført, for at tiltaget med screening af borgernes ernæringsmæssige 

sundhedstilstand kan iværksættes. 
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Høringssvar fra LokalMED Nord den 22.11.2012  
  
LokalMED Nord tilslutter sig høringssvaret fra CenterMED Sundhed og Ældre den 

21.11.2012. 
  
  

Høringssvar fra Område MED SYD vedr. forslag til om strukturering af den 

kommunale køkkendrift i plejeboliger den 23.11.2012  

  
Område MED i SYD bakker op om forslaget til omstrukturering af køkkenområdet i 

Frederikshavn Kommune. 
Det støttes, at der i forslaget lægges op til, at der skal ansættes kostfagligt personale til 

at varetage opgaven omkring produktionen af mad. 
  
Område MED i SYD mener, at det er meget positivt at produktionen af mad til borgerne 

i plejeboligerne med fast personale kan bibeholdes i Frederikshavn Kommune, samt at 

egenbetalingen ikke ændres for den enkelte borger. 
Det er positivt, at mulighederne for at afholde lokale arrangementer i samarbejde med 

køkkenerne fortsat vil eksistere i lokalområderne, som både borgere og pårørende 

sætter stor pris på. 
  
Det ønskes, at der sikres en ordentlig implementeringsproces, som giver tid til, at det 

berørte plejepersonale involveres. 
  
Område MED i SYD er positive overfor, at der indføres en ny kvalitetsstandard for 

maden i plejeboliger og leve-bo, samt at retningslinjerne for framelding af måltider bliver 

ens i plejeboligerne og leve-bo.  
  
Dog bør det i kvalitetsstandarden gøres fuldstændig klart, at frameldingsmulighederne 

vil blive i hele dage. 
Derudover påpeger MED i SYD tillige, at det bør gøres klart i kvalitetsstandarden, at 

småtspisende/terminalt syge borgere fortsat skal betale fuld dagskost pris. 
  
Område MED i SYD bakker op om ens retningslinjer vedr. betaling af mad, dog kan der 

forudses en vis utilfredshed fra borgere og pårørende vedr. ændringen fra 

bagudbetaling til forudbetaling, som vil betyde en ekstra udgift for borgerne. 
  
Område MED i SYD påpeger, at der bør sikres en ordentlig kommunikation og sendes 

breve til de berørte borgere, hvis det vedtages at ændre madordningen. 
  
Område MED i SYD ser det som en forudsætning, at der frigives midler fra Det nære 

Sundhedsvæsen for at tiltaget med screening af borgere kan gennemføres. 
  
  
Høringssvar fra LokalMED Midt den 19.11.2012  

  
Vi ser et stort potentiale i Leve-bo tanken. 
Vi har gode erfaringer med nærhedsprincippet og med muligheden for beboernes 

deltagelse i madlavningen. 
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Høringssvar fra LokalMED Sundhedsfremme og Forebyggel se den 23.11.2012  
  
Lokal MED i Sundhedsfremme og forebyggelse tilslutter sig det høringssvar det er 

sendt ud fra Center for Sundhed og Ældre. 
  
  
Høringssvar fra personalet i Madservice  
Se bilaget ”Høringssvar vedr. forslag til omstrukturering af den kommunale 

køkkendrift i plejeboliger. 

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvarsområde for Center for Sundhed og Ældre anbefaler 
Socialudvalget, at: 

- forslaget til omstrukturering godkendes 
- der igangsættes en udarbejdelse af kvalitetsstandarder for mad i 

plejeboliger og leve-bo 
- madordningen i plejeboliger ændres, så frameldingsmuligheden 

gælder for hele dagskoster, som i leve-bo 
- tidspunktet for betaling for mad i plejeboliger ændres, så der 

betales månedsvis forud som i leve-bo 
- der frigøres 1 mio. kr. fra puljen vedr. ’Det Nære Sundhedsvæsen’ (det 

forudsættes at midlerne frigives fra SUU) 
  

 
Supplerende sagsfremstilling  
  

  

 
Beslutning Ældrerådet den 19. november 2012  
  

Ældrerådets høringssvar:  

  

  
Det er Ældrerådets opfattelse, at tidspunktet for den foreslåede omstrukturering er 

uheldigt valgt, idet kræfterne i stedet bør bruges på at få den daglige drift, inden for 

ældreplejen, til at fungere uden underskud. I forbindelse med budgetopfølgningen 

pr. 31.08.2012 havde Center for Ældre et merforbrug på 4.8 mio. kr., hvoraf de 4.3 

mio. kr. stammer fra de kommunale udførere. Ved årets udgang forventes et samlet 

merforbrug på ca. 4.8 mio. kr. Hertil henstår der fra 2011 et underskud på netto 2.1 

mio. kr. 

  

Af nedennævnte bemærkninger fremgår det, at der efter Ældrerådets opfattelse er 

mange uafklarede forhold, ligesom den ændrede struktur vil forringe ældreplejen, 

udover det som en ”Reduktion af normeringen i almindelige plejeboliger” vil 

medføre. 
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Ældrerådet kan derfor ikke anbefale, at den foreslåede omstrukturering af den 

kommunale køkkendrift i plejeboliger iværksættes. 

Ældrerådet indstiller i stedet, at den nuværende struktur bibeholdes, idet den er 

velfungerende og hensigtsmæssig. Hermed er også underforstået, at Ældrerådet ej 

heller kan acceptere, at køkkendriften sendes i udbud. 

  

Vel vidende at der skal findes besparelser skal Æld rerådet henlede 

opmærksomheden på tidligere fremsendte spareforslag : 

  

1.       Køb af halvfabrikata i Centralkøkkenet 
Indfør ordning hvor Leve-Bo køber halvfabrikata og råvarer ved Centralkøkkenet, 

hvorefter maden tilberedes i Leve-Bo. En sådan fremgangsmåde vil betyde, at der 

kan opnås stordriftsfordele, samt sikkerhed for madens kvalitet. 

PS. Forslaget falder godt i tråd med, det de nye tiltag i Abildparken, se under 

generelle bemærkninger. 

  

2.       Nedsættelse af antal private leverandører 
Det er ved flere lejligheder over for ÆLR oplyst, at der på grund af mange private 

leverandører er en udgift på ca. 7 mio. kr. til ”overheads”. 

  
3.       Afskaffelse af administrativ hjælp til private leverandører 

I forbindelse med madservice har kommunen udarbejdet regninger og udsendt 

disse til borgerne for de private leverandører. En årlig udgift på ca. 250.000 kr. 

-            
4.       Afskedigelse af ansatte konsulenter/projektledere 

Eksempelvis ”Længst muligt i eget liv” og ”Forebygge unødvendig indlæggelse ved 

øget kommunalfaglig indsats”. Ældrerådet har også konstateret, at der for nylig blev 

ansat en konsulent henholdsvis inden for kulturområdet og skoleområdet. 

  

5.       Fokuser mere på den daglige drift frem for på nye 
projekter/tiltag  

Dette kan også medvirke til, at der ikke løbende og uventet opstår underskud. 

  
6.       Iværksæt ikke nye projekter, der samtidig kræver ansættelse af 

konsulenter 
Hvis de ikke kan løses af den nuværende organisation, må de vente. 

  

7.       Bedre kontrol med om igangsatte projekter/tiltag giver de 
ønskede provenu 

Ældrerådet har ved et par tilfælde konstateret, at dette ikke sker. 

  

  

Generelle bemærkninger til ”Forslag til omstrukture ring af den kommunale 

køkkendrift i plejeboliger”:  

  

•         For at undgå misforståelser bør det præciseres, om notatet omhandler 
plejeboliger med fast- eller uden fast personale. 
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•         Beskrivelse af de økonomiske- og personelmæssige forhold er ikke 
gennemskuelig. 

  

•         Ældrerådet finder det meget vigtigt, at det klart fremgår: 
o    Hvad er omkostningerne til de nødvendige investeringer, til indkøb 

af køle-/frysekapacitet, Køkkeninventar mm. 
o    Hvad bliver udgifterne til madudbringning? 
o    Hvilke udgifter har kommunen for nærværende, og hvad betaler de 

ældre for en dagskost? 
o    Hvilke udgifter vil kommunen få i den foreslåede struktur, og hvad 

skal de ældre betale for en dagskost? 
o    Hvorledes ser økonomien for den nuværende køkkenstruktur ud. Er 

der over eller underskud pr. 31. oktober 2012? 
o    Skal der ansættes nyt personale eller sker der en omplacering, 

herunder evt. efteruddannelse.  Hvad bliver omkostningerne hertil? 
o    Der bør også tages højde for en evt. lønstigning til det personale, 

der får pålagt flere opgaver. 
o    Disse faktuelle forhold bør fremgå af notatet, evt. i skematisk form. 

  
•         Af notatet fremgår det, at alle økonomiske konsekvenser ikke er afklaret, 

eksempelvis udbringning af mad, udgifter til køkkeninventar og til køle-
/frysekapacitet, ansættelse af kostfagligt personale mv..  Det er ÆLR 
opfattelse, at disse områder bør afklares inden omstruktureringen 
godkendes. Det er meget vigtigt, at alle aspekter er afklaret og kendte. 

  

•         ÆLR går ind for Leve-Bo tanken, men rammerne skal være til stede. 
Det er vigtigt at påpege, at den oprindelige Leve-Bo tanke har overlevet sig 
selv, idet de gode tiltag, som kommunen har iværksat, eksempelvis: Lægge 
liv til årene, Længst muligt i eget liv, samt Rehabilitering har betydet, at det 
virkelig er de svageste borgere, der kommer i plejebolig. Sådanne borgere 
kan kun i begrænset omfang deltage i de daglige aktiviteter, såsom 
madlavning. Ældrerådet har erfaret, at madlavning ikke bør finde sted i 
køknerne i demensboligerne, idet dette giver al for megen uro, hvilket gør 
de demente meget utrygge. 
  

•         ÆLR kan ikke tilslutte sig forslaget til en ny organisation for så vidt angår 
o    At køkkenet på Ankermedet ledelsesmæssigt bliver underlagt 

Område Nord 
o    At køknerne på Sæby Ældrecenter, Østervrå Ældrecenter og 

Kastaniegården underlægges gruppelederne. Det er vigtigt, at 
områdelederne/gruppelederne fokuserer på deres kerneopgaver; 
nemlig ældreplejen og driften heraf, frem for at have flere 
funktionsområder. Ældrerådet skal derfor foreslå, at der bliver én 
leder for køknerne, herunder køknerne i de nuværende Leve-Bo, 
idet den nuværende struktur fungerer godt og hensigtsmæssigt. 
  

•         Det fremgår af forslaget, at der skal tages personale fra plejen til de 
fremtidige køkkenopgaver. Dette bekymrer ÆLR meget, idet det kan 
betyde dårligere pleje af de ældre. 

  
•         I den foreslåede struktur savner Ældrerådet en beskrivelse af, hvorledes 

kommunens pligt til at levere mad til borgerne kan opfyldes, hvis 
leverandøren ophører/går konkurs. 
  

  

Bemærkninger til de enkelte afsnit i forslaget:  

  

Ad ”Organisationen efter omstruktureringen”, sidste afsnit 

I Område Midt er alle plejeboliger ikke defineret som Leve-Bo, eksempelvis 
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Ingeborgvej og dele af ”Sydbyen”. 

  

Ad ”Økonomisk overblik” 

De økonomiske beregninger er ikke gennemskuelige. 

  

Ad 2. afsnit 

Ældrerådet kan ikke umiddelbart se, at der kan opnås en besparelse på ca. 4.0 

mio. kr.; snarere 3.4 mio. kr. (44 kr. x 220 fuldkost x 365 dage) ved en 

belægningsprocent på 96,8 %. 

Ældrerådet er betænkelig ved dagstakst på 110 kr., idet en reduktion på 44 kr. kan 

betyde, at der ikke kan være økonomi til at have det nødvendige køkkenpersonale 

til rådighed, hvilket igen betyder at plejepersonalet skal assistere. En sådan løsning 

vil betyde en reduktion i plejen, hvilket Ældrerådet ikke kan acceptere. Det bør 

derfor beskrives, hvorledes man er kommet frem til en dagstakst på 110 kr. 

  

Ad 3. afsnit 

Beskrivelsen indikerer, at man begynder at disponere frigjorte midler før end de er 

til rådighed. Dette er en tvivlsom fremgangsmåde. 

  

Ad 6. afsnit 

Det bør beregnes/beskrives, hvor meget udgiften til madudbringning vil falde. 

  

Ad ”Kastaniegården, fremtidig model” 

Det bør beregnes/beskrives, hvor lang tid beboerne skal forblive på Skelvej og 

udgiften hertil. 

Det er meget beklageligt, at der ikke længere kan produceres skolemad. 

  

Ad ”Sæby- og Østervrå Ældrecenter, fremtidig model” 

Der står anført ”Dette vil betyde, at der er opgaver som køkkenpersonalet ikke kan 

udføre fremadrettet. 

Denne udfordring løses lokalt”. Det bør beskrives; 

-          Hvad det er, der skal løses lokalt 
-          Hvem skal løse disse opgaver 
-          Hvor mange personaleenheder, der skal anvendes 
-          Hvad er udgiften hertil 

Hvis det er plejepersonalet, der skal løse opgaverne frygter Ældrerådet, at det vil 

gå ud over plejen. 

  

Ad ”Generel konsekvens for beboerne, Område Nord” 

Ældrerådet stiller sig tvivlende over for, at borgerne i plejeboligerne vil opleve 

omstruktureringen som et positiv; tværtimod. Det er Ældrerådets opfattelse, at de 

ældre går meget op i maden og ikke er ”omstillingsparate”. 

  

  

Ældrerådet støtter  følgende delemner:  

  

Ad ”Ønske om midler vedr. Det Nære Sundhedsvæsen”  

Ældrerådet kan fuldt ud støtte, at der ansættes 3 kostfaglige konsulenter til at sikre, 

at vores ældre borgere opnår en bedre ernæringsmæssig sundhedstilstand.  
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Ad ”Betaling af mad”  

Ældrerådet kan støtte, at der indføres ensartede betalingsprincipper for mad i 

plejeboliger og Leve-Bo.  

  

  

Øvrige bemærkninger  

Ældrerådet har med beklagelse konstateret, at der i den ”Fremtidige model” ikke er 

medtaget noget om bagværk. Ældrerådet stiller sig også tvivlende over for, om den 

foreslåede dagstakst på 110 kr. kan indeholde udgifter til personale til 

kage/bagværk til fødselsdage ekstra god mad, herunder helstegt pattegris til 

festlige lejligheder og til højtider, samt lejlighedsvis opstilling af pølsevogn mm. ved 

plejecentrene. Alt sammen tiltag som er til stor glæde for beboerne. 

  

Ældrerådet har erfaret, at Leve-Bo (30 beboere) i Abildparken i forbindelse med 

mortensaften fik leveret mad fra køkkenet på Ankermedet. Dette skete grundet 

mangel på personale i Abildparken. 

Henset til madens gode smag/kvalitet og mangel på personale i jule- og 

nytårsperioden i Abildparken, påtænker de også at bestille mad til jule- og 

nytårsaften samt de lune retter i juleperioden fra samme leverandør. 

  

Supplerende høringssvar fra Ældrerådet den 21-11-20 12: 

Ældrerådet har indsendt følgende supplement til sit høringssvar:  

  

Vedr. afsnittet ”Ældrerådet støtter følgende delemner” -  ”Betaling af mad” 

Ældrerådet kan støtte, at der indføres ensartede betalingsprincipper for mad i 

plejeboliger og Leve-Bo. Dog således at der i Leve-Bo betales månedsvis bagud, 

hvorved brugerbetaling bliver ens. 

Hvis ikke denne fremgangsmåde anvendes, vil borgerne i plejeboliger komme til at 

betale 2 gange på én gang (først bagud og så forud), hvilket kan blive en 

økonomisk belastning. 

  

  

 
Beslutning Handicaprådet den 22. november 2012  
Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Flemming Klougart – i stedet møder suppleant Birgit Svendsen, 

Jette Bruun Christensen, Jørgen Anker Simonsen. 

  

 
Beslutning Socialudvalget den 5. december 2012  
Tiltrådt. 

  

Fraværende: Birgit Hansen, Jørgen Tousgaard. 
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Bilag  

Bilag 5 - Projekt opfølgende hjemmebesøg med ernæring.pdf (dok.nr.131980/12) 

Bilag 4 - Systematisk indsats overfor småtspisende ældre i Frederiksberg 

Kommune.pdf (dok.nr.131979/12) 

Bilag 3 - Diætist underviser kommunens sundhedsfaglige personale.pdf (dok.nr.131978/12) 

Bilag 2 - Kommunal oprustning på ernæring.docx (dok.nr.131982/12) 

Bilag 1 Prisoverslag vedr. etablering af LeveBo miljøer LeveBo miljøer.docx (dok.nr.131981/12) 

Høringssvar fra køkkenpersonalet (dok.nr.138644/12) 
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5. Moms på salg af mad og drikkevarer i cafeer i ko mmunale 

tilbud 

 

Sagsfremstilling  

Skatterådet har truffet en principiel beslutning vedrørende momspligt på salg af 

mad og drikkevarer fra cafeer beliggende i hhv. plejehjem/centre og 

sundhedscentre – under et kaldet plejecafeer. 

  

Priserne i plejecafeerne har hidtil ikke været pålagt toldmoms, fordi Frederikshavn 

Kommune har fulgt SKATS tidligere fortolkninger på momsfritagelse, når salget 

havde et socialt sigte og blev leveret i nær tilknytning til social forsorg og bistand, 

herunder salg af mad og drikke til pårørende til beboere i plejeboliger, personale, 

ikke visiterede pensionister og andre gæster. 

  

Kommunen er, jf. momsloven, underlagt momspligt, når den driver selvstændig 

økonomisk virksomhed. Kommunen kan i visse tilfælde fritages for momspligt, når 

virksomhedens ydelse ”varetages i egenskab af offentlig myndighed”. Det vil i dette 

tilfælde sige, når caféydelsen er at anse som social forsorg og bistand eller ydelser 

i nær tilknytning hertil. 

  

For Skatterådet er det afgørende for momspligten på salg af mad/drikke, om 

borgeren er visiteret til madservice efter § 83. For at afgøre om salg til borgere, 

som ikke er visiterede til madservice, kan momsfritages, er det afgørende, om 

salget kan anses som social forsorg eller i nær tilknytning hertil. Det er ikke 

relevant, om borgeren er hjemmeboende eller ej. Ej heller om der er offentlig 

adgang til cafeen. 

  

Der er således ikke momspligt på salg af mad og drikkevarer fra en plejecafe, når 

det drejer sig om salg til borgere, der er visiterede til at modtage madservice efter 

servicelovens § 83. 

  

Der er imidlertid momspligt på salg af mad og drikkevarer fra en plejecafe til 

plejebeboeres pårørende, dagcentergæster, daghøjskolegæster (jf SL § 79), 

personer visiteret til genoptræning efter sundhedslovens § 140 og personer, der er 

henvist fra egen læge til at benytte tilbuddene i et kommunalt sundhedshus efter 

sundhedslovens § 119. Denne type køb er momspligtige, fordi Skatterådet ikke 

anser salg af mad/drikke til disse grupper af borgere for at være i nær tilknytning til 

social forsorg og bistand. 

  

Der er også momspligt på salg af mad og drikkevarer fra en plejecafe til personale 

ved plejeboliger, andet kommunalt personale samt personale fra hjemmeplejen.  

   

En plejecafe skal registreres og betale afgift, når den enkelte cafes indtægter 

overstiger 50.000 kr årligt. Rådhuscenteret, cafeen på Ingeborgvej, cafeen i Sydby-

centeret er de eneste cafeer i kommunen, som overstiger denne grænse. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2319 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: tibr 

 Besl. komp: SOU 
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Momspligten og kriterierne for momsundtagelse er de samme for cafeerne på 

handicap- og psykiatriområdet.  

Cafetilbuddene foregår på den måde, at brugerne hjælper med indkøb, 

madlavning, rengøring og salg i cafeen med det formål at bidrage til udvikling og 

forbedring deres personlige færdigheder. Udvikling af personlige færdigheder er en 

del af formålsparagraffen i Servicelovens § 85.  

Administrationen vurderer, at cafetilbuddet er at betragte som social forsorg på 

grund af den nære tilknytning, der er mellem det beskæftigelses- eller aktivitets- og 

samværstilbud, som brugerne er visiteret til (Serviceloven §§ 103 og 104) og 

cafeydelsen. Det vurderes derfor, at caféerne på handicap- og psykiatriområdet 

fortsat er fritaget for moms. 

  

Det er således kun plejecafeer på ældreområdet, der ikke længere er fritaget for 

moms. 

  

Det skaber en række udfordringer, at der er momspligt på salg til nogle brugere, 

men ikke til andre. Nedenfor er opstillet en række scenarier på, hvordan 

momspligten kan opfyldes i plejecafeerne. 

  

  

1. To prislister – en med moms og en uden moms  

Cafeerne får to prislister. En med moms og en uden. Hermed sikres, at 

borgere, som er visiterede til mad, stadig kan købe mad/drikke momsfrit. 

Det skaber dog en udfordring i forhold til kontrol. I hvor høj grad skal 

personalet kontrollere, om borgeren er visiteret til mad? En mulighed kan 

være et skilt på disken om, at brugeren skal gøre opmærksom på, at de 

ikke er visiterede. I den anden ende af skalaen kan man bede om 

dokumentation for at brugeren er visiteret.  Ud over at kontrollen tager tid, 

vil både kontrol og de differentierede priser have indflydelse på det sociale 

samvær og dialogen i cafeerne. 

  

2. Én prisliste (inkl. moms) som gælder for alt salg i  cafeerne  

Denne løsning betyder, at borgere, som er visiteret til madservice, skal 

betale moms på den mad, de køber i cafeen. Det kan fx være kage med 

kaffe. (Betaling for den mad, som borgeren er visiteret til og som leveres, 

opkræves over pensionen, og er stadig fritaget for moms.) 

Løsningsmodellen indebærer, at alle priser stiger med 20%. 

Med én prisliste er løsningen nemt håndterbar. Den giver væsentlig mindre 

administration, man undgår man det uheldige, at folk i samme kø skal 

betale forskellige priser, og desuden er det ikke nødvendigt at indføre et 

element af kontrol for at sikre, om brugerne er visiterede eller ej. 

  

3. Et prissystem i tre cafeer. Et andet prissystem i d e øvrige?  

Kun tre cafeer har et årligt salg af mad og drikke på over 50.000 kr. årligt 

og derfor pligtige til at afregne moms. Socialudvalget kan beslutte, at priser 

med moms derfor kun skal implementeres i de tre cafeer. Det betyder dog, 

at der bliver forskel på priserne i cafeerne. Vil det skræmme brugerne væk 

fra de tre store cafeer? Vil de forskellige priser give anledning til så meget 
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forvirring, at den fordel, vi opnår ved at begrænse prisstigningerne, vil 

forsvinde? En anden mulighed er at lade priserne i alle cafeer stige med 20 

%. 

  

Der er i uge 26 foretaget optælling af salget i cafeen på Ingeborgvej til henholdsvis 

visiterede og ikke visiterede borgere. Ud af i alt 577 salg, var de 34 til borgere, som 

var visiterede til madservice, mens de resterende 533 var salg til borgere, som ikke 

er visiterede til madservice. Denne fordeling af salg til visiterede/ikke visiterede 

formodes at være dækkende for salget i de øvrige cafeer. 

  

Sagen er i august sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. 

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller, at udvalget 

vælger løsningsmodel A til at håndtere momsforpligtelsen på salg af mad og 

drikkevarer.  

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
På baggrund af de indkomne høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet er der 

udarbejdet to nye løsningsmodeller: 

  

A.    Der pålægges moms på de cafeer, som har et årligt salg på over 

50.000 kr. Det drejer sig om 3-4 cafeer. Finansiering sker gennem 

mindre prisstigninger, samt ved decentral justering af budgettet efter 

principperne om indtægtsdækket virksomhed.  

  

B.    Prisniveauet ensartes for alle cafeerne med henblik på at skabe en 

pulje, der anvendes til afregning af moms for de momspligtige cafeer. 

  

  

 
Beslutning Ældrerådet den 28. august 2012  
  

Ældrerådets høringssvar:  

Efter Ældrerådets overbevisning vil forslag 3 med et prissystem i tre caféer, og et 

andet i de øvrige, være den løsning der giver de færreste ulemper, hvorfor de nye 

momsregler kun indføres i de tre caféer, der har et årligt salg på over 50.000kr.. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 23. august 2012  
Handicaprådet  drøftede forslaget, og med de faldne kommentarer anbefaler 

Handicaprådet, at der skal være ens pris for alle excl. moms i Fr.havn kommune. 

  

Fraværende: Bruno Müller – i stedet møder Irene Hjortshøj. 
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Beslutning Socialudvalget den 5. september 2012  
Udsat. 

  

Fraværende: Helle Madsen.  

  

 
Beslutning Socialudvalget den 5. december 2012  
Tiltrådt. 

  

Fraværende: Birgit Hansen 
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6. Offentligt EU-udbud af køb og service af hjemmeplejebiler til 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling  

Der skal pågå et offentligt EU-udbud af køb og service af hjemmeplejebiler i 

Frederikshavn Kommune i 2013, med levering af de nye hjemmeplejebiler den 31. 

januar 2014. Aftalen ønskes indgået for en 3 årig periode, med mulighed for 

forlængelse af aftalen i 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.  

Se nærmere i bilaget ”Offentligt EU-udbud af køb og service af hjemmeplejebiler til 

Frederikshavn Kommune”. 

   

Til orientering er den nuværende kontrakt med Palle Jensen Biler A/S vedr. 46 

hjemmeplejebiler (Skoda Fabia) forlænget indtil den 31. januar 2014. Den 

oprindelige aftale løb til og med den 31. juni 2012, med option på op til 2 års 

forlængelse af aftalen. 

  

  

  

Udbuddets art og omfang  

Der ønskes tilbud på den samlede leverance eller dele af leverancen i henhold til 

nedenstående: 

1. Tilbud på kontant levering med garanteret tilbagekøbspris af 15-30 stk. 

mindre personbiler. 

2. Tilbud på kontant levering med garanteret tilbagekøbspris af 35-50 stk. 

mindre varebiler. 

3. Tilbud på serviceaftale i forbindelse med tilbud 1 og 2. 

4. Tilbud på kontant levering med garanteret tilbagekøbspris af 15-30 stk. 

mindre personbiler og serviceaftale. 

5. Tilbud på kontant levering med garanteret tilbagekøbspris af 35-50 stk. 

mindre varebiler og serviceaftale. 

  

Tilbuddet skal være udarbejdet således, at Frederikshavn Kommune efterfølgende 

har mulighed for at opdele leverancen i separate aftaler iht. ovenstående. 

  

Bilerne estimeres til et årligt kørselsbehov på 15.000 - 20.000 km pr. år for de 

mindre personbiler og 35.000 – 40.000 km pr. år for de mindre varebiler. 

  

Det er valgt at der skal være 2 typer hjemmeplejebiler i den nye aftale, idet 

personalet der fortrinsvist kører by-ruter generelt ønsker sig en mindre type bil, og 

personalet der fortrinsvist kører land-ruter generelt ønsker en lidt større bil. 

Desuden er kørselsbehovet væsentligt større for de biler der kører land-ruter, 

hvorfor det differentierede kørselsbehov er valgt. 

  

  

  

Tildelingskriterier  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6199 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: mank 

 Besl. komp: SOU 
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De tilbudsgivere, der opfylder udvælgelseskriterierne, vil få deres tilbud bedømt i 

henhold til tildelingskriteriet: 

·         Det økonomisk mest fordelagtige tilbud 

  

Ved vurderingen heraf, vil der blive lagt vægt på følgende underkriterier opstillet i 

prioriteret rækkefølge: 

·         50 % - Økonomi  

·         30 % - Ergonomi/arbejdsmiljø 

·         20 % - Miljø 

  

Tilbuddene bedømmes i forhold til de indkomne oplysninger og ud fra, i hvilket 

omfang tilbudsgiver er i stand til at opfylde de anførte krav. 
Økonomi vil blive vurderet på baggrund af de årlige totalomkostninger over hhv. 3 

og 5 år, beregnet ud fra de af leverandøren angivne priser, jf. bilag 4. Pris for 

optioner medregnes i det omfang de tilvælges. 
Ergonomi/arbejdsmiljø  vil blive vurderet på baggrund af resultatet af den under 

pkt. 11 anførte brugerafprøvning. Kriterier for afprøvning vil blive sendt til alle 

tilbudsgivere. Desuden vil der indgå vurdering af aktiv/passiv sikkerhed (bilens 

beskyttelse af fører og passagerer ved kollision - resultat af NCAP-test samt bilens 

evne til at hjælpe føreren med at undgå at en ulykke sker). 
Miljø  bliver vurderet på baggrund af miljøbelastningen, beregnet ud fra de på bilag 

4 af leverandøren anførte miljøoplysninger.  
  

  

  

Tidsplan  

- Afsendelse af EU bekendtgørelse den 29. januar 2013 

- Frist for uddybende spørgsmål den 11. februar 2013 

- Tilbudsfrist   den 15. marts 2013, 

kl. 12.00 

  

- Tilbudsvurdering, tests (fx brugerafprøvning)  medio marts – medio 

maj 2013 

- Forventet beslutning om 

leverandørvalg                   

ultimo juni 2013 

   (høring i CenterMED Sundhed og Ældre, herefter anbefaling til 

kontraktindgåelse i SOU i maj, og anbefaling til kontraktindgåelse i Byrådet 

i juni) 

- Stand still periode                                                   10 dage 

- Levering af biler                                                      den 31. januar 2014 

- Vedståelsesfrist for tilbudsgiver                               120 dage 

  

  

  

Specifik kravspecifikation  

Der er nedsat en arbejdsgruppe der er bredt repræsenteret af medarbejdere fra 

plejeområderne i Center for Sundhed og Ældre. Arbejdsgruppen har udarbejdet 

kravspecifikationen og følgende optioner, med erfaring fra hverdagen i 
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plejeområderne. 

Se bilag 3 ”Specifik kravspecifikation, hjemmeplejebiler” for de enkelte krav og 

optioner. 

  

  

  

Serviceaftale  

I serviceaftalen fremgår hvilke ydelser der indgår i serviceaftalen. Se bilag 7 

”Standardbetingelser, serviceaftale”. 

I forhold til den nuværende serviceaftale er det tilføjet at servicering af mindre ting 

(f.eks. udskiftning af pære eller batteri i nøgle) skal kunne udføres på lokationer 

placeret i hhv. Frederikshavn, Skagen, Sæby og Østervrå. I serviceaftalen vedr. de 

46 Skoda Fabia er der ikke krav om mulighed for servicering i lokalområdet. 

  

  

  

Høringssvar  

  

Høringssvar fra CenterMED Sundhed og Ældre den 21.1 1.2012 

  

CenterMED Sundhed og Ældre tilslutter sig udbudsmaterialet vedrørende offentligt 

EU-udbud af køb og service af hjemmeplejebiler i Frederikshavn Kommune i 2013. 

Det er positivt at der ønskes tilbud på to typer af biler, for at imødekomme flere 

personalegruppers ønsker. 

I forhold til Serviceaftalen tilslutter CenterMED Sundhed og Ældre sig at der skal 

være mulighed for servicering af mindre ting flere steder i kommunen, således at 

der ikke benyttes unødige personaleressourcer på opgaven. 

  

  

Høringssvar fra LokalMED Nord den 22.11.2012  

  

LokalMED Nord tilslutter sig høringssvaret fra CenterMED Sundhed og Ældre den 

21.11.2012. 

  

  

Høringssvar fra OmrådeMED Midt den 19.11.2012  

  

Med-udvalget i Område Midt finder materialet gennemarbejdet og i orden.  

Vi har ikke yderligere kommentarer. 

  

  

Høringssvar fra OmrådeMED Syd den 23.11.2012  

  

Område MED i SYD tilslutter sig udbudsmaterialet vedr. offentligt EU-udbud af køb 

og servicering 

af hjemmeplejebiler i Frederikshavn Kommune i 2013. 

  

Det er positivt, at der ønskes tilbud på to typer af biler for at imødekomme flere 
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personalegruppers ønsker. 

  

I forhold til serviceaftalen er MED i SYD positive overfor, at der skal være mulighed 

for servicering af mindre ting flere steder i kommunen, således at der ikke benytter 

unødvendige personaleressourcer til opgaven. 

Endvidere er det positivt, at der i dette udbud er et fint fokus på arbejdsmiljødelen, 

idet det har stor betydning for den enkelte medarbejder i dagligdagen. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvarsområde for Center for Sundhed og Ældre indstiller til, at 

Socialudvalget godkender udbudsmaterialet for ”Offentligt EU-udbud af køb og 

service af hjemmeplejebiler til Frederikshavn Kommune. 

 
Beslutning Socialudvalget den 5. december 2012  
Tiltrådt, idet der indarbejdes sociale klausuler og indhentes tilbud på elbiler i 

afgrænset område. 

  

Fraværende: Birgit Hansen. 

  

 
Bilag  

Offentligt EU-udbud af hjemmeplejebiler i Frederikshavn Kommune (dok.nr.127880/12) 

Bilag 1 - Tro og love erklæring (dok.nr.127881/12) 

Bilag 2 - Overholdelse af gældende lovgivning (dok.nr.127882/12) 

Bilag 3 - Specifik kravspecifikation (dok.nr.127883/12) 

Bilag 4 - Økonomispecifikation (dok.nr.127895/12) 

Bilag 5 - Stand ved tilbagelevering (dok.nr.127877/12) 

Bilag 6 - Standard kontraktbetingelser (dok.nr.127878/12) 

Bilag 7 - Standardbetinger serviceaftale (dok.nr.127879/12) 
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7. Udviklingsplan for Center for Sundhed og Ældre 

 

Sagsfremstilling  

Center for Sundhed og Ældre foreslår at nytænke processen omkring udvikling af 

en ny socialplan for ældreområdet. Der er derfor udarbejdet et udkast til en ny 

proces for udviklingsarbejdet i centret. 

Den nye proces er beskrevet i vedlagte bilag. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller, at 

Socialudvalget drøfter forslaget om en udviklingsplan for Center for Sundhed og 

Ældre. 

  

 
Beslutning Socialudvalget den 5. december 2012  
Procesbeskrivelse sendes til høring i Ældreråd, Handicapråd og Sundhedsråd 

  

Fraværende: Birgit Hansen. 

  

 
Bilag  

Udviklingsplan Sundhed og Ældre.pdf (dok.nr.141423/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/9409 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: nikn 

 Besl. komp: SOU 
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8. Ansøgning fra Botilbudet Norden 

 

Sagsfremstilling  

Botilbudet Norden har indgivet ansøgning om at blive godkendt til at yde 

socialpædagogisk vejledning og støtte(Servicelovens § 85) i borgerens eget hjem. 

Botilbudet Norden er i forvejen godkendt som botilbud med en særskilt 

godkendelse til også at drive udslusning for botilbuddets tidligere beboere. 

  

Botilbuddets ansøgning omhandler muligheden for at yde denne støtte til en ikke 

nærmere defineret målgruppe. Den Tværkommunale Godkendelses- og 

Tilsynsafdeling(GOT) har sagsbehandlet denne ansøgning og indstiller til 

godkendelse, at hovedparten af de personer, der modtager støtten, skal være 

tidligere beboere på botilbuddet. Dvs. at Norden vil kunne levere støtten til en 

række borgere, der ikke er tidligere beboere. 

  

Frederikshavn Kommune er ikke forpligtet til at godkende ansøgningen, jf. § 13 i 

Bekendtgørelse nr. 1580 af 16. december 2010. Denne bestemmelse angiver, at 

kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde kan træffe afgørelse om godkendelse, hvis 

det er fagligt velbegrundet, og aktiviteterne befinder sig på samme fysiske adresse 

eller i umiddelbar nærhed. 

  

Frederikshavn Kommune har i udgangspunktet tilstrækkelig kompetence og 

kapacitet til at varetage alle § 85-opgaver. Dette gælder som udgangspunkt både 

tidligere beboere, samt borgere, der ikke har været beboere på Botilbudet Norden. 

  

Botilbudet Norden vurderes i udgangspunktet derfor ikke at have særlige faglige 

kvalifikationer, der giver Frederikshavn Kommune anledning til at overdrage 

sådanne opgaver til Botilbudet Norden med en generel godkendelse.  

  

I særlige tilfælde kan der dog være socialfaglig begrundelse for at støtte efter § 85 

leveres af Botilbudet Norden til specifikke borgere. I sådanne situationer kan 

Botilbudet Norden ansøge om dispensation fra godkendelsen til at varetage denne 

opgave for en enkelt borger. Dette er en fortsættelse af den nuværende praksis, 

hvor administrationen træffer afgørelse om dispensation i individuelle tilfælde, hvor 

der er en særlig socialfaglig begrundelse for, at det skal være netop Botilbudet 

Norden, der varetager opgaven. 

   

  

Handicaprådets høringssvar:  

Handicaprådet har ingen kommentarer. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for social- og sundhedsmyndighed indstiller, at indstillingen 

fra GOT afvises, og at den nuværende praksis med individuelle dispensationer 

fortsættes. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1533 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: mrwi 

 Besl. komp: SOU 
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Beslutning Socialudvalget den 5. december 2012  
Tiltrådt. 

  

Fraværende: Birgit Hansen. 

  

 
Bilag  

Nordens ansøgning om ændring af godkendelse - Vedr Botilbuddet Norden - Jeres sagsnr 07 7077 

2.pdf (dok.nr.138756/12) 

Indstilling til Frederikshavn Kommune vedr. Norden - Forudsætninger for godkendelse - opholdssted 

botilbud - Frederikshavn.docm (dok.nr.138750/12) 

Indstilling til Frederikshavn Kommune vedr. Norden - Indstilling til Frederikshavn 

Kommune.doc (dok.nr.138749/12) 

ndstilling til Frederikshavn Kommune vedr. Norden - godkendelse Norden.doc (dok.nr.138748/12) 
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9. Tilsynspolitik på fritvalgsområdet for 2013 

 

Sagsfremstilling  

Den 07.12.2011 vedtog Socialudvalget for første gang en tilsynspolitik på 

fritvalgsområdet. Tilsynspolitikken er gældende for 2012. Ved indførelsen af 

Servicelovens § 151 c, blev 2012 nemlig det første år, hvor det er lovpligtigt at have 

en politisk vedtaget tilsynspolitik. 

  

Som beskrevet i den gældende tilsynspolitik, samt i Servicelovens § 151 c, stk. 3, 

skal tilsynspolitikken revideres senest ved årets udgang under hensyntagen til 

eventuelle ændringer i serviceniveau og kvalitetsstandard for fritvalgsområdet. 

  

Da der ikke er sket ændringer i serviceniveau eller kvalitetsstandard, der har 

betydning for den gældende tilsynspolitik, er der udelukkende foretaget 

redaktionelle ændringer i tilsynspolitikken. 

  

Formålet med tilsynspolitikken er at definere Socialudvalgets bemyndigelse til 

Center for Social- og Sundhedsmyndighed i forhold til at tilrettelægge sin tilsyns- og 

kontrolindsats. Formålet er ikke at oplyse leverandører eller borgere om den 

konkrete tilrettelagte indsats, men at beskrive rammer og mulige metoder for 

tilrettelæggelse af kommende indsatser. 

  

Tiltag iværksat i 2012 i henhold til tilsynspolitikken forelægges udvalget særskilt.  

  

  

Handicaprådets høringssvar:  

Handicaprådet anbefaler, at man i forbindelse med registrering af klager, hvor 

borgeren får medhold fra leverandør, at praksis er ensartet for både 

fritvalgsleverandører og den kommunale leverandør. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for social- og sundhedsmyndighed indstiller, at 

tilsynspolitikken for 2013 vedtages og offentliggøres inden årets udgang. 

 
Beslutning Ældrerådet den 27. november 2012  
  

Ældrerådets høringssvar:  

Ældrerådet finder tilsynspolitikken god og overskuelig, men mener at der i 

politikken bør indskrives, hvad det konkrete fokusområde er i 2013, samt hvad man 

har som målsætning for det udvalgte emne. Herved kan politikken anvendes som 

et konstruktivt arbejdsredskab, med mulighed for en målbar evaluering, når året er 

omme. 

  

 
Beslutning Socialudvalget den 5. december 2012  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/10876 

 Forvaltning:  

 Sbh: mrwi 

 Besl. komp:  
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Tiltrådt. 

  

Fraværende: Birgit Hansen 

  

 
Bilag  

Tilsynspolitik 2013 (dok.nr.138061/12) 
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10. Takstprincip samt udmøntning af besparelser 201 3 og frem 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med budgetforliget for 2013 blev der vedtaget en reduktion på 

plejeboligområdet, der skal udmøntes via taksten. Reduktionen indebærer at 

personalenormeringen i plejeboligerne tilpasses således at der i 2013 hentes et 

rationale på 1,9 mio. kr. stigende til 6,0 mio. kr. i 2014 og fuldt indfaset i 2015 med 

10,2 mio. kr.  

I forbindelse med budgetforliget for 2013 blev der vedtaget en reduktion 

vedrørende tilæg til demenspladser, der skal udmøntes via taksten. Reduktionen 

indebærer at personalenormeringen i demensplejeboligerne tilpasses således at 

der i 2013 hentes et rationale på 0,5 mio. kr. stigende til 1,7 mio. kr. i 2014 og 

fremadrettet. 

  

Jfr. gældende takstprincipper afregnes der med en fast gennemsnitstakst pr. 

plejebolig. Reduktionen fordeles således i forhold hertil i 2013 og efterfølgende år 

og der tages højde for dette i langtidsplanlægningen.  

  

  

I forbindelse med budgetforliget for 2013 og fremadrettet, blev der vedtaget en 

reduktion på forbrug af vikarer svarende til 3,0 mio. kr. pr. år. Reduktionen foreslås 

udelukkende implementeret på fritvalgsområdet, således at taksten både til de 

private og kommunale udfører reduceres i forhold hertil 

  

  

 
Indstilling  
At reduktionerne gennemføres som skitseret, herunder at reduktionen på 

vikarforbruget udelukkende implementeres på fritvalgsområdet  

  

 
Beslutning Socialudvalget den 5. december 2012  
Tiltrådt. Jørgen Tousgård tager til efterretning, af budgetejerne udmønter budgettet 

som indstillet. 

  

Fraværende: Birgit Hansen. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/11457 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SOU 
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11. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb  - planlagt 

bygningsvedligehold budget 2013 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommunes Ejendomscenter har som bygherre og driftsherre ansvar 

for den ejendomsmæssige drift af de ejendomme, som fagcentrene driver 

kommunale opgaver i. Dermed har både Ejendomscenteret og fagcentrene 

interesse i vedligeholds- og byggeopgaver i ejendommene, men også interesse i, 

hvilke behov fagcentre og Ejendomscenteret har for udvikling og afvikling af 

kommunale ejendomme. 

  

Ejendomscenteret prioriterer de i årsbudgettet afsatte ressourcer ud fra en 

helhedsbetragtning på tværs af de kommunale ejendomme, og så der er 

sammenhæng i ressourceanvendelsen til vedligehold, om- og nybygning samt 

energirenovering. Se vedhæftede bilag ”Planlagt vedligehold og anlægsopgaver – 

procedurer og arbejdsgange”. 

  

Processen er, at Ejendomscenteret – efter en årlig bygningsgennemgang – 

udarbejder et prioriteringsforslag for vedligehold af de kommunale bygninger. 

Oplæg drøftes med fagcentrene inden færdiggørelse og forelægges efterfølgende 

fagudvalgene til høring inden endelig behandling i Økonomiudvalget og byrådet. 

  

Ejendomscenteret har for 2013 udarbejdet et prioriteret forslag for budgetområdet 

”Planlagt bygningsvedligehold skoler” og ”Planlagt bygningsvedligehold øvrige 

ejendomme”. Forslagene er prioriteret ud fra den udmeldte budgetramme 2013: 

Ramme til planlagt bygningsvedligehold folkeskoler                    8.453.000 kr. 

Ramme til planlagt bygningsvedligehold øvrige ejendomme        5.033.000 kr. 

Se vedlagte prioriteringsforslag og årsrapporter. 

  

Af den samlede budgetramme afsættes hvert år 80 % til fastlagte opgaver, mens 

20 % reserveres til opgaver, der opstår i årets løb, fx som følge af påbud fra 

Arbejdstilsynet eller fejl og mangler, der kan medføre risiko for personskade.  

  

De prioriterede forslag jf. bilag forelægges udvalgene, som driver kommunale 

opgaver i bygningerne, med henblik på, at udvalgene (Børne- og 

Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Socialudvalget) 

tager orienteringen om planlagt bygningsvedligehold 2013 til 

efterretning/tilkendegiver, om udvalget har bemærkninger til den påtænkte 

bygningsvedligehold i 2013, udvalgets ressort. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at  

1. Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget og 

Økonomiudvalget som fagudvalg, anbefaler Ejendomscenterets forslag til 

planlagt bygningsvedligehold i budgetåret 2013 

2. Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at de afsatte midler i 2013 til planlagt 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/11145 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU/KFU/SOU/ØU/BR 
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bygningsvedligehold 8.453.000 kr. og 5.033.000 kr. frigives med henblik på 

udmøntning jf.bilag. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 29. novemb er 2012 
Anbefales 

  

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker en temadrøftelse i et kommende 

udvalgsmøde: ”Sammenhæng mellem bygninger og indhold”. 

Repræsentanter for Ejendomscenteret inviteres til mødet. 

  

Fraværende: ingen 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 5. decemb er 2012 
1.     Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Ejendomscenterets forslag. 

Ole Rørbæk Jensen ønsker at tage indstillingen til efterretning. 

  

Fraværende: Hanne Bøgsted og Pia Karlsen 

 
Beslutning Socialudvalget den 5. december 2012  
Tiltrådt. 

  

Fraværende: Birgit Hansen. 

  

 
Bilag  

Procedurer og arbejdsgang udmøntning planlagt bygningsvedligehold budget 2013 (dok.nr.137312/12) 

Prioritering 2013 vedligehold skoler (dok.nr.137354/12) 

Prioriteret vedligehold skoler - budget 2013 (dok.nr.137357/12) 

Prioritering 2013 vedligehold øvrige ejendomme (dok.nr.137322/12) 

Prioriteret vedligehold 2013 for øvrige ejendomme (dok.nr.137319/12) 
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12. 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 oktober 2012 for Frederikshavn 

Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent 

fra oktober 2011 til og med oktober 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 Socialudvalget tager 

orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Socialudvalget den 5. december 2012  
Tiltrådt. 

  

Fraværende: Birgit Hansen. 

  

 
Bilag  

Fraværsstatistik - oktober 2012.pdf (dok.nr.134822/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/215 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: SOU 
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13. Formanden orienterer 

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU 
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14. Eventuelt 

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU 
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15. Nyt tilsyn på det sociale område 

 

Sagsfremstilling  

Regeringen og samtlige Folketingets partier har torsdag den 25. oktober 2012 

indgået aftale om en omfattende reform af reglerne om godkendelse og tilsyn med 

anbringelsessteder, botilbud og andre sociale døgntilbud for udsatte børn og 

voksne. Aftalen indeholder en række initiativer og lovændringer, der skal sikre et 

bedre tilsyn og en højere kvalitet i de sociale døgntilbud, hvor udsatte borgere bor. 

  

Reformen indeholder en lang række nye tiltag herunder: 

• Et professionelt og uvildigt tilsyn på det sociale område: Godkendelses- og 

tilsynsopgaven flyttes fra de 98 kommuner til fem nye Socialtilsyn i fem 

kommuner. Det skal sikre faglig bæredygtighed og uafhængighed fra den 

enkelte kommunalbestyrelse. Socialtilsynene må ikke føre tilsyn med de 

tilbud, som er beliggende i hjemkommunen. Godkendelsen af og tilsynet 

med disse tilbud skal varetages af et af de øvrige socialtilsyn.  

Det personrettede tilsyn skal fortsat varetages fortsat af handlekommunen, 

men der skal sikres en højere grad af sammenhæng mellem 

visiterende/anbringende kommune og socialtilsyn.  

De fem tilsynskommuner udpeges af social- og integrationsministeren ved 

lov efter indstilling fra KL og kommunerne. 

  

Kommunerne har perioden frem til den 1. januar 2013 til at anbefale, hvilke 

kommuner, der skal være tilsynskommuner. Drøftelserne mellem 

kommunerne herom er allerede i gang. Da der er tale om at anbefale én 

tilsynskommune i hvert KKR-område, vil det være naturligt, at drøftelserne 

mellem kommunerne foregår i KKR-regi. 

• Fokus på faglighed og resultater: Der indføres krav om, at sociale tilbud 

skal dokumentere resultaterne af deres indsats. Der vil blive opstillet 

faglige indikatorer for kvaliteten i sociale tilbud, så der sikres et godt 

grundlag for at føre tilsyn og for at understøtte den faglige udvikling i 

tilbuddene. Indikatorerne skal sikre, at medarbejderne i tilbuddene har de 

fornødne kompetencer.  

Socialstyrelsen nedsætter en gruppe af eksperter, der skal opstille forslag 

til indikatorer for kvaliteten af de sociale døgntilbud. Ekspertgruppen skal 

sikre en bred inddragelse af bl.a. interesse- og brugerorganisationer på 

området samt kommuner, som allerede arbejder indgående med udvikling 

af kvalitetsmodeller på det sociale område. Indikatorerne skal løbende 

tilpasses efterhånden, som der opnås mere viden på området.  

  

Flere tilbud omfattes: Kommunale og regionale tilbud skal fremover 

godkendes på lige fod med private tilbud, og der vil dermed også blive stille 

samme faglige krav til disse tilbud. Flere typer af døgntilbud vil endvidere 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/11925 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: jeln 

 Besl. komp: ØU 
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blive omfattet.   

  

Derudover vil hjælp og støtte i botilbudslignende tilbud i almene boliger 

også blive omfattet af lovgivningens krav om godkendelse og 

driftsorienteret tilsyn. Mulighederne herfor vil blive afklaret i samarbejde 

med KL og interessenterne på området.  

• Whistleblower-funktion: Der oprettes en whistleblower-funktion i hvert af de 

fem socialtilsyn. Her kan borgere, pårørende og medarbejdere henvende 

sig, hvis de har mistanke om uhensigtsmæssige eller kritisable forhold i et 

tilbud.  

• National ”audit-funktion” i Socialstyrelsen. Socialstyrelsen skal sikre, at ny 

viden kontinuerligt anvendes i socialtilsynenes arbejde. For at understøtte 

dette skal audit-funktionen bl.a. foretage stikprøver og udarbejde relevante 

redskaber, som fx tilsynskoncepter, spørgeguides, manualer mv. 

Reformen træder i kraft den 1. november 2013. 

  

Finansieringen af tilsynet er ikke klar men må forventes at blive afklaret i 

forbindelse med den endelige lovgivning og efter forhandling med KL. En stor del af 

udgifterne opkræves konkret som en del af taksterne, men det kan ikke udelukkes, 

at der vil blive foretaget en DUT-regulering, en grundbetaling pr. borger eller 

lignende. 

Desuden vil det kunne få konsekvenser for medarbejdere, der varetager tilsynet i 

kommunalt regi. 

 

Indstilling  

Direktøren for det sociale område og direktøren for Center for Familie anbefaler 

Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget, at Økonomiudvalget og byrådet 

drøfter sagen. 

  

 
Beslutning Socialudvalget den 5. december 2012  
Socialudvalget indstiller at Frederikshavn Kommune byder ind på at få opgaven 

som tilsynskommune. 

  

Fraværende: Birgit Hansen, Christina L. Eriksen. 
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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 

   
 

 
 


