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1. Socialudvalgets budgetforslag 2013 

 

Sagsfremstilling  

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

budgetramme for Socialudvalgets område, udarbejdet et administrativt 

budgetoplæg 

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

budgetforslag, som udsendes til alle medlemmer af Byrådet. 

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

det administrativt udarbejdede budgetforslag. Socialudvalgets budgetdrøftelser 

gennemføres d. 15. august.  

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

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

hæfte indeholdende specifikationer mv.   

  

Materialet vil danne grundlag for administrationens præsentation af 

budgetforslaget. Ved gennemgangen vil Centerchefer og økonomimedarbejdere 

deltage. 

Punktet afsluttes med at Udvalget træffer beslutning om formulering af eventuelle 

ændringsforslag til det samlede budget, samt eventuelle øvrige indstillinger til 

Økonomiudvalget 

  

Gæster til Socialudvalgets møde:  

John Kristensen 

Marianne Skrubbeltrang 

Jytte Egetoft Thøgersen 

Børge Hansen 

Peter  Møller Larsen 

Susanne Nielsen 
 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Social og Sundhed indstiller, at budgetforslaget 

fremlægges til drøftelse, idet Udvalget anmodes om at tage stilling til det 

administrativt udarbejdede samt de formulerede udfordringer 

  

  

 
Beslutning Socialudvalget den 15. august 2012  
Forvaltningen udarbejder til septembermødet oplæg til besparelser, der kan 

finansiere de præsenterede udfordringer og den pålagte 2 pct. rammereduktion. 

  

Peter E. Nielsen, Christina Lykke Eriksen og Carsten Sørensen finder at 

Socialudvalget har så store besparelser indregnet, at der ikke kan bidrages til 2 pct. 

rammereduktion. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6421 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SOU 
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Fraværende: Jørgen Tousgaard. 

  

 
Bilag  

SOU - Budgetoplæg 2013 - specifikationer (pdf) (dok.nr.82828/12) 

SOU - Budgetoplæg 2013 - bemærkninger (pdf) (dok.nr.82826/12) 
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2. Ansøgning om midler til sansehave 

 

Sagsfremstilling  

Ansøgning om støtte til oprettelse af sansehave  

  

I starten af april i år modtog Frederikshavn Kommune en ansøgning fra 

Strandgårdens Venner angående evt. økonomisk støtte i forbindelse med 

etableringen af en sansehave ved ældrecentret Strandgården i Strandby. En 

sansehave bidrager ifølge ansøgningen til, ”at mennesker med demens får 

mulighed for at opretholde et meningsfuldt og godt hverdagsliv. Haven giver et 

unikt udgangspunkt for såvel meningsfuld beskæftigelse som indre ro. Samtidig 

indbyder den til samvær mellem brugerne, personale m.m., hvor fællesoplevelser 

er i centrum”.   

  

Projektet har tidligere søgt om og modtaget midler fra Distriktsudvalget, nærmere 

bestemt i januar i år. Imidlertid, efter samråd med projektets samarbejdspartnere og 

interessenter, er det blevet besluttet at udvide projektet. I det oprindelige projekt 

blev der regnet med, at de samlede etableringsudgifter ville være 285.000 kr., men 

ifølge ansøgningen vil udgifterne stige til 450.000 kr. med den planlagte udvidelse.  

  

Følgelig er der behov for ekstra midler til at kunne virkeliggøre projektet – her 

vurderes det, at udvidelsen af projektet vil kræve ca. 150.000 kr. af yderligere 

midler for at realisere etableringen af sansehaven. 

  

Vedlagt som bilag er budgetoversigt for projektet, den oprindelige ansøgning til 

Distriktsudvalget samt ansøgningen til Socialudvalget. 

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

stilling til ansøgningen fra Strandgårdens Venner. 

  

  

 
Beslutning Socialudvalget den 15. august 2012  
Der bevilges  30.000 kr. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard. 

  

 
Bilag  

Budget sansehave 2012.doc (dok.nr.62015/12) 

Ansøgning distriktsudvalget 2011.doc (dok.nr.62016/12) 

Ansøgning Socialudvalget sansehave 2012.docx (dok.nr.62017/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/5148 

 Forvaltning:  

 Sbh: hato 

 Besl. komp: SOU 
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3. Principper for indførelse af velfærdsteknologi 

 

Sagsfremstilling  

SOU drøftede velfærdsteknologi på mødet d.6/3 2012. Center for it, digitalisering 

og velfærdsteknologi havde til mødet udarbejdet et debatoplæg omkring 

velfærdsteknologi på baggrund af indsamlet viden og igangsatte 

velfærdsteknologiske tiltag i Frederikshavn Kommune. Velfærdsteknologi blev 

ligeledes drøftet med udgangspunkt i debatoplægget i SUU, Ældrerådet, 

Handicaprådet og MED på møder i marts og april 2012. 

  

SOU efterspurgte til mødet d.6/3 2012 et oplæg til principper for indførelse af 

velfærdsteknologi. Center for it, digitalisering og velfærdsteknologi har 

efterfølgende udarbejdet et oplæg på baggrund af debatoplægget og de drøftelser 

samt tilbagemeldinger omkring det principielle ved indførelsen af velfærdsteknologi, 

der har været i SOU, SUU, Ældrerådet, Handicaprådet og i MED.  

  

Oplægget drøftes indledningsvist i SOU d.6/6 2012 og i SUU d.13/6 2012 inden 

høring i Handicaprådet d.21/6 2012, i Ældrerådet d.26/6 2012 og i MED i løbet af 

juni og juli 2012. Endelig vedtagelse sker i SOU d.8/8 2012 og i SUU d.14/8 2012. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi indstiller: Til 

drøftelse.  

  

 
Beslutning Socialudvalget den 6. juni 2012  
Oplægget sendes i høring 

  

Fraværende: John Christensen 

  

  

  

Beslutning Handicaprådet den 21. juni 2012  

Handicaprådet konstaterer,  

-       at oplægget nu gælder alle borgere – også handicappede 

-       at de 3 bobler er sideordnede, så borgernes tryghed m.m. har ikke – som 

det kunne ønskes – 1. prioritet ! 

  

Handicaprådet udtaler, at oplægget findes spændende, men præciserer, at det er 

med fokus på den enkelte person. 

  

Afbud: Ulla Verner – i stedet mødte suppleant Torben Pedersen. 

  

  

 
Beslutning Ældrerådet den 26. juni 2012  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11888 

 Forvaltning: IDVT 

 Sbh: mrwi 

 Besl. komp: SOU 
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Ældrerådets høringssvar  

Ældrerådet kan som udgangspunkt tilslutte sig principperne for indførelse af 

velfærdsteknologi i Frederikshavn Kommune, men finder det vigtigt, at der sættes 

yderligere fokus på den bekymring, flere borgere gav udtryk for på det afholdte 

borgermøde, men som ikke er medtaget i sagens uddrag fra mødet. (Uddrag fra 

mødet fremgår af bilag: Input til drøftelse af politiske retningslinjer for indførelse af 

velfærdsteknologi, afsnit: Borgerens holdning til velfærdsteknologi) 

Her tænker Ældrerådet på udsagn fra borgermødet som:  

  

•         God idé med velfærdsteknologi i eget hjem, når det er efter behov 

og eget ønske. 

•         Er positiv overfor al den ny teknologi, men bekymret i forhold til, 

hvem der skal betale tingene. Det kan være svært at få pensionen til 

at slå til. 
Ældrerådet mener at det er nødvendigt at få en åben drøftelse af: 

1.      Hvor grænsen går mellem at velfærdsteknologien er et valgfrit tilbud til 

borgeren, og til det bliver tvang; herunder om et ”nej tak” til 

velfærdsteknologien vil få den konsekvens, at man ikke kan tilbyde 

borgeren hjælp? 

2.      Kan der komme en form for borgerbetaling ind i billedet ved installering, 

vedligeholdelse, nedtagning og forsikring af de tekniske hjælpemidler i 

borgerens hjem? 

  

Ældrerådet finder det desuden vigtigt, at man får fastlagt principper for inddragelse 

af pårørende og personale; samt at man får beskrevet, hvordan man vil forholde sig 

til det etiske aspekt ved indførelse af velfærdsteknologi i Frederikshavn Kommune.  

  

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
Beslutning CenterMED Handicap og Psykiatri den 7. j uni 2012  

Principperne blev drøftet. 

  

Socialudvalget har givet grønt lys til igangsætning af mindre projekter – medens de 

større tiltag med mere principielle beslutninger skal behandles af Socialudvalget.  

  

Der er allerede mindre projekter i gang flere steder indenfor vores område. SCN er 

ved at undersøge muligheden for at forsøge med spiserobotter.  

  

Der skal foretages en etisk vurdering hver gang. 

  

Marianne opfordrede til, at de udleverede slides bruges til at sætte gang i en dialog 

ude i de enkelte enheder. Desuden er det vigtigt at bruge hinandens erfaringer. 

  

  
  
Behandlet på ekstraordinært AfdelingsMED - Center f or Sundhed og Ældre d. 
2. august 2012  
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Center for Sundhed og Ældre støtter som udgangspunkt op om principperne for 
Velfærdsteknologi. Der er dog opmærksomhedspunkter, der bør præciseres.  
  
Center for Sundhed og Ældre henstiller til, at der er en gennemskuelighed i forhold 
til den økonomiske konsekvens af indførelsen af velfærdsteknologien. Der bør 
være en større gennemsigtighed i forhold til hvad en indførelse af ny 
velfærdsteknologisk indsats vil have af indflydelse på ressourcer og takst. 
  
Center for Sundhed og Ældre ønsker at motivere til anvendelsen 
Velfærdsteknologi. Vi vil gerne kunne indføre ny teknologi til glæde og gavn for 
vores borgere og ansatte og vise at vi kan skaffe en besparelse og først 
efterfølgende aflevere den optjente besparelse. Forlods at fastsætte en besparelse 
virker demotiverende for hele implementeringsprocessen af ny teknologi.  
  
Princip 1  - Ingen kommentarer 
  
Princip 2  - Vi foreslår, at der præciseres at når der indføres Velfærdsteknologi der 
medvirker til fare for social isolation erstattes af en anden form for social aktivitet for 
borgerne. Indenfor ældreområdet kunne dette f.eks. være tilbud på vores 
aktivitetscentre.  
  
Princip 3  - Gevinstpotentialerne skal være realistiske og målbare. 
Succeskriterierne skal være klare og gennemsigtige og derved operationelle for 
både borger og medarbejder. Det bør være tydeligt hvordan man har tænkt sig at 
måle på resultaterne af indførelse af ny teknologi – herunder hvilke 
undersøgelsesmetodikker man har tænkt sig at anvende. 
  
Princip 4, 5 og 6  – Ingen kommentarer 
  
Princip 7  - Der skal være langt højere grad af gennemsigtighed i forhold til den 
økonomiske konsekvens af indførelse af ny teknologi end der kan læses ud af det 
givne materiale. Center for Sundhed og Ældre foreslår, at den budgetterede 
besparelse ved indførelse af ny teknologi i første omgang bibeholdes i egen 
organisation og først ved overskud her afleveres i den fælles pulje.  
  
Ud over principperne ønsker Center for Sundhed og Ældre ligeledes drøftet, om det 
er muligt for borgerne at takke nej til Velfærdsteknologi uanset hvilken leverandør 
der er valgt? 
  
Center for Sundhed og Ældre foreslår ligeledes at det undersøges om der kunne 
fastlægges kvalitetsstandarder og retningslinjer for hvilke borgere der er berettiget 
til at få tilbudt ny teknologi. Det kunne f.eks. dreje sig om hvilke borgere der får 
tilbud om ”vaske/tørre toilet” eller specialsenge. 
  

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi indstiller, 

-       at høringssvarene drøftes, 

-       at oplægget godkendes. 

  

 
Beslutning Socialudvalget den 15. august 2012  
Tiltrådt idet området vil blive fulgt tæt politisk med hensyn til retning, økonomi og 

serviceniveau. 
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Fraværende: Jørgen Tousgaard. 

  

 
Bilag  

Debatoplæg (dok.nr.52770/12) 

Digitaliserings_kanal_servicestrategi (dok.nr.52771/12) 

Principper_for_velfærdsteknologi (dok.nr.52772/12) 
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4. Sag vedrørende adgangsforhold på Kastanjegården 

 

Sagsfremstilling  

Handicaprådet fremsender sagen til Socialudvalget,med anbefaling af, at der 

etableres ny rampe. Handicaprådet har tidligere behandlet sagen vedrørende 

opsætning af ny rampe eller etablering af lift ved Kastanjegården. De daværende 

forslag fra Center for Ejendom blev afvist af Handicaprådet og sagen blev sendt 

genbehandling i Tilgængelighedsudvalget. Tilgængelighedsudvalget har behandlet 

de nye forslag på mødet d. 14. maj 2012 og videresender sagen til behandling i 

Handicaprådet.  

  

På Handicaprådets foranledning, har Tilgængelighedsudvalget anmode Center for 

Ejendom om udarbejdelse af nye forslag. Der er nu blevet udarbejdet to nye forslag 

som har været fremlagt Tilgængelighedsudvalget. Det ene forslag er med en helt 

ny rampe i galvaniseret stål og det andet forslag er med en ny lift ved siden af den 

eksisterende betonrampe. 

  

De fremsendte forslag er blevet estimeret til følgende priser. 

Forslag med lift, pris 180.000 kr. 

Forslag med ny rampe, pris 310.000 kr. 

  

 
Indstilling  
Til drøftelse 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 21. juni 2012  
Handicaprådet fremsender sagen til Socialudvalget,med anbefaling af, at der 

etableres ny rampe, Med denne løsning er brugerne totalt selvhjulpne – og 

løsningen er desuden vedligeholdelsesfri. 

  

Afbud: Ulla Verner – i stedet mødte suppleant Torben Pedersen. 

  

  

 
Indstilling  
Direktøren for Center for Handicap og Psykiatri anbefaler, at sagen og behovet 

undersøges i samarbejde med Center for Ejendom og ledelsen på Kastanjegården. 

  

 

  

  

  

 
Beslutning Socialudvalget den 15. august 2012  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2879 

 Forvaltning: CHP 

 Sbh: nyfa 

 Besl. komp: SOU 
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Tiltrådt til drøftelse i forbindelse med budgettet 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard. 
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5. Forslag til reorganisering af ungeindsatsen i Fr ederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling  

Muligheden for at etablere en sammenhængende og koordineret ungeenhed har 

været drøftet i forskellige sammenhænge og fra forskellige vinkler de senere år. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget har på møder primo 2012 bedt om, at få et forslag til 

revurdering af den nuværende ungeindsats.  Ønsket er en enkel, robust og 

sammenhængende ungeindsats. 

  

På denne baggrund gennemførte Direktionen en workshop i maj 2012, hvor der 

deltog direktører, chefer og nøglemedarbejdere fra centrene for Børn og Kultur, 

Arbejdsmarkedet samt Social og Sundhed. De tre centre varetager alle opgaver i 

ungeindsatsen. 

  

Workshoppen tog afsæt i, hvordan vi kan organisere os med afsæt i de unges 

behov, og der blev inddraget erfaringer og viden fra Ringsted Kommunes 

ungeenhed. Blandt dagens temaer var fælles retning, kompetencer, kultur, ledelse 

og medarbejdere. 

  

Workshoppen viste en bred tilslutning på tværs af centrene til tanken om én 

indgang, fælles retning og behovet for koordination, samarbejde og sammenhæng i 

ungeindsatsen. Workshoppen viste også eksempler på udfordringer i den praktiske 

udmøntning af enheden. 

  

Workshoppens input dannede grundlag for en videre drøftelse i Direktionen, og 

Direktionen har sammenfattet et forslag til reorganisering af ungeindsatsen på 

tværs af Børn og Kultur, Arbejdsmarked samt Social og Sundhed (se vedhæftede 

bilag). 

  

Direktionen anbefaler forslaget, som sendes til politisk behandling i juni 2012 i 

henholdsvis Socialudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 

og Sundhedsudvalget. Udvalgenes respektive bemærkninger påføres sagen 

løbende, og følger mødernes afvikling. 

 
Indstilling  
Direktionen indstiller til henholdsvis Socialudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, 

Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget, at: 

• forslaget til nyorganiseringen af ungeindsatsen i Frederikshavn Kommune 

drøftes 

• forslaget godkendes med henblik på at igangsætte en realiseringsfase med 

forventet ikrafttræden pr. 1. januar 2013 

 
Beslutning Socialudvalget den 6. juni 2012  
Udsættes til næste møde. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4570 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU 
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Fraværende: John Christensen. 

  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 20 12 
Forslag drøftet. 

Med de faldne bemærkninger godkender udvalget forslaget. 

Udvalget ønsker revideret tids- og procesplan fremlagt i udvalgets møde i august 

2012. 

Jørgen Tousgaard tager forbehold. 

  

Fraværende: ingen 

  

  

 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. juni 2012  
Indstillingen tiltrædes.  

  

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 12. juni 2012  
Venstres medlemmer af udvalget anbefaler indstillingen, S og DF kan ikke støtte 

indstillingen. 

Fraværende: Anders Broholm 

  

 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get 9. august 2012  
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i møde den 7. juni, at administrationen skal 

fremlægge en revideret tids- og procesplan i udvalgets møde i august 2012. 

  

Planen er under udarbejdelse og udsendes via mail til Børne- og Ungdomsudvalget 

forud for mødets afvikling. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget, under forudsætning af Socialudvalgets godkendelse 

af forslag til nyorganisering af ungeindsatsen 

1. godkender forslag til revideret tids- og procesplan 

2. oversender revideret tids- og procesplan til orientering for Socialudvalget, 

Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. august 2012 
1.     Godkendt 

2.     Tiltrædes 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 
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Beslutning Socialudvalget den 15. august 2012  
Godkendt 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard. 

  

 
Bilag  

kopi dok 23739-12 Tværgående Ungeteam - Mål og handleplan (dok.nr.53355/12) 

Principdokument - Direktionens forslag til nyorganisering af ungeindsatsen i Frederikshavn 

Kommune (dok.nr.44645/12) 

forslag til realiseringsplan for ungeenheden (dok.nr.72392/12) 
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6. Borgerhenvendelse 

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr: 12/4578 

 Forvaltning: Center for Handicap og 

Psykiatri 

 Sbh: nikn 

 Besl. komp: SOU 
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7. Formanden orienterer 

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU 
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8. 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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