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1. Økonomisk Status 31.07.12 - Socialudvalget 

 

Sagsfremstilling  

Økonomicenteret fremsender hermed den månedlige økonomiske status pr. 31. Juli 

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. 

Ligeledes er der overordnede korte kommentarer til anlægsområdets økonomiske 

stade. 

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

tages til efterretning. 

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
  

  

 
Beslutning Socialudvalget den 5. september 2012  
Tiltrådt. 

  

Fraværende: Helle Madsen. 

 
Bilag  

Socialudvalget Økonomisk status 31.07.12 (dok.nr.92376/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/7042 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SOU 
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2. 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:  

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. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6421 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SOU 
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Supplerende sagsfremstilling  
Socialudvalget behandlede på sit møde d. 15 August 2012, det fremsendte 

administrativt udarbejdede budgetforslag for 2013.  

På baggrund af denne behandling samt Økonomiudvalgets beslutning af 10 August 

2012, om at der skal findes besparelser svarende 2% af servicerammen, 

besluttede Socialudvalget at Forvaltningen til Septembermødet udarbejder oplæg til 

besparelser, der kan finansiere de præsenterede udfordringer og den pålagte 2%. 

rammereduktion 

På baggrund heraf er der udarbejdet vedhæftede katalog over forslag til 

besparelser. Kataloget vil blive gennemgået på mødet. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Social og Sundhed indstiller, at kataloget over 

besparelser fremlægges til drøftelse. 

  

  

Beslutning Handicaprådet den 30-08-2012  

  

Handicaprådet fik orienteringen om budget 2013 samt 2%’s besparelser – der 

udarbejdes administrativt høringssvar, som eftersendes til Socialudvalget. 

  

Fraværende: Flemming Klougart samt suppleant, Bruno Müller og suppleant. 

  

 
Beslutning Socialudvalget den 5. september 2012  
Udvalget fremsender de i skemaet nævnte udfordringsblokke og reduktionsforslag 

til videre politisk behandling.  

  

Til nr. 201 bemærkes, at kørselsordningen opretholdes for de, der ikke kan benytte 

alternativerne. Til nr. 212 bemærkes, at der ikke spares på kontakt til pårørende. Til 

nr. 216 bemærkes, at der kun er få brugere. 

  

Vedrørende SOU5 rammebesparelse på det specialiserede socialområde søges 

denne løst i Socialudvalget på baggrund af en analyse af benchmark på området. 

Hvis dette ikke viser sig muligt vender udvalget tilbage til Økonomiudvalget. Peter 

E. Nielsen og Christina Lykke Eriksen kan ikke stå inde for den indlagte 

rammereduktion. 

Vedrørende SOU7 bemærkes, at udvalget med nulstillingen annulerer beslutningen 

fra 6. juni 2012 om et takstniveau, der indebærer en udgift udover budgettet på 5,4 

mill. årligt i 2013. 

 

Taksterne i det udsendte budgetforslag godkendes. 

  

Fraværende: Helle Madsen. 
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Bilag  

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

SOU - Budgetoplæg 2013 - bemærkninger (pdf) (dok.nr.82826/12) 

2% Rammeredkutioner SOC (dok.nr.92308/12) 

Høringssvar budget 2013 SOU - CenterMED Sundhed og Ældre (dok.nr.93089/12) 

Liste over CenterMEDs 19 reduktionsforslag (dok.nr.87698/12) 

Høringssvar fra Ældrerådet vedr. 2% Rammereduktion + Udfordringsfinansiering 2013-2016 

Socialudvalget (dok.nr.93296/12) 

Hørringssvar fra Ældrerådet Forslag til besparelser inden for SOU området (dok.nr.93317/12) 

Budget 2013-2016 - Høringssvar fra CenterMED for Handicap og Psykiatri.pdf (dok.nr.93404/12) 

Høringssvar fra SCN - budget 2013-2016.pdf (dok.nr.93372/12) 

høringssvar til budget 2013-2016 på Socialudvalgets område. - Høringssvar vedr RED 

218.docx (dok.nr.93363/12) 

høringssvar til budget 2013-2016 på Socialudvalgets område. - Høringssvar vedr RED 

219.docx (dok.nr.93362/12) 

høringssvar til budget 2013-2016 på Socialudvalgets område. - Høringssvar vedr RED 

220.docx (dok.nr.93361/12) 

høringssvar til budget 2013-2016 på Socialudvalgets område. - Høringssvar vedr RED 

222.docx (dok.nr.93359/12) 

Høringssvar fra Specialtilbuddet - Spec. tilbuddets høringssvar praktik 2012.doc (dok.nr.93365/12) 

Høringssvar fra Specialtilbuddet - Spec. tilbuddet høringssvar lukning af Gimle.doc (dok.nr.93366/12) 

Høringssvar fra Specialtilbuddet - Spec. tilbuddet høringssvar feriemulighed 2012 

1.doc (dok.nr.93369/12) 

Høringssvar vedr. budget 2013-2016 - fra De Psykiatriske Støttecentrene.pdf (dok.nr.93376/12) 

Høringssvar fra handicaprådet (dok.nr.94264/12) 

Høringssvar Caspershus vedr. 2% besparelser SOU (dok.nr.95018/12) 

Samlet oversigt rammereduktioner 2013 (dok.nr.89426/12) 

SOU Udfordringer 2013 efter udvmøde AUG (dok.nr.89748/12) 
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3. Anlægsregnskab Ældreboliger, Dybvad 

 

Sagsfremstilling  

Hermed fremsendes til godkendelse endeligt anlægsregnskab for Ældreboliger i 

Dybvad, projekt er fysisk afsluttet i 2010, og regnskabet er revideret og påtegnet af 

revisionen Juni 2012. 

  

Af regnskabet fremgår at der i årene 2008 og 2009 i alt er bevilget og frigivet kr. 

7.450.000 til projektet.  

  

Forbruget udgjorde sammenlagt kr. 7.243.760, og dermed et mindreforbrug på kr. 

206.240, der er overført til projekt ”div. udgifter iforb. ældreboligprojekter” 

henhørende under Socialudvalget anlægsportefølje. Beløbet er hensat til 

eventuelle uforudsete udgifter på andre projekter.  

  

Af revisionspåtegningen fremgår at regnskabet ikke har givet anledning til forbehold 

  

Regnskab og Revisionserklæring er vedhæftet. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Social og Sundhed indstiller at regnskabet tages til 

efterretning og videresendes til Økonomiudvalget 

  

 
Beslutning Socialudvalget den 5. september 2012  
Tiltrådt. 

  

Fraværende: Helle Madsen 

  

 
Bilag  

Anlægsregnskab Ældreboliger Dybvad (dok.nr.92420/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/7044 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SOU/ØU/BR 
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4. 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 25%. 

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 

forvirring, at den fordel, vi opnår ved at begrænse prisstigningerne, vil 
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forsvinde? En anden mulighed er at lade priserne i alle cafeer stige med 25 

%. 

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 

drøfter og beslutter, hvordan man ønsker at implementere de nye momsregler i 

plejecafeerne på ældreområdet. 

  

 
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. 

 
Beslutning Socialudvalget den 5. september 2012  
Udsat. 

  

Fraværende: Helle Madsen.  
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5. Forbrug af eksterne vikarer på det sociale områd e 

 

Sagsfremstilling  

 I henhold til anmodning fra Socialudvalgsmedlem Jørgen Tousgaard fremlægger 

administrationen hermed nærværende overblik over anvendelse af eksterne vikarer 

på det sociale område i årene 2009-2012. Nedenstående udregninger er udarbejdet 

af Økonomicentret. 

  

Forbrug af eksterne 

vikarer  

År/periode  

    2009 2010 2011 2012 

    Jan.-Dec. Jan.-Dec. Jan.-Dec. Jan.-Jun. 

            

Sundhed og Ældre  4.758.308 7.011.595 20.498.643 8.017.360 

- heraf 

NK Care    0 158.719 4.742.145 2.205.225 

Specialgruppen Nord  0 0 5.052.753 1.335.869 

            

Handicap og Psykiatri  418.829 247.642 148.845 773.018 

- fordelt på 

Handicap    10.663 76.315   654.454 

Psykiatri    408.166 171.327 148.845 118.564 

            

Forbrug eksterne 

vikarer i alt  

5.177.137 7.259.237 20.647.488 8.790.378 

  

Jørgen Tousgaard stiller samtidig forslag om, at der oprettes et internt vikarkorps af 

ledige, ligesom han foreslår, at nuværende ansatte, herunder deltidsansatte får 

mulighed for at bestride ledige timer. 

  

 Til orientering for Socialudvalget skal det oplyses, at Ældreområdet i 2009 

oprettede et internt vikarbureau med egen leder og administration. Dette på 

baggrund af erfaringer fra lignende bureauer i bl.a. Aarhus og Skive kommuner. 

Selve bureauet blev igangsat 1. maj 2009, men blev besluttet lukket ned 30. 

september samme år, idet det ikke blev vurderet som rentabelt at fortsætte med 

initiativet. De primære årsager til at det kommunale vikarbureau ikke kunne 

konkurrere med de private aktører var, at de private aktører bød ind med lavere 

priser end kommunens og som Frederikshavn Kommune slet ikke kunne konkurrere 

med. For det andet var de eksterne vikarbureauer ikke i samme grad som den 

kommunale bundet op af overenskomstmæssige forhold – som gjorde det bl.a. 

muligt, at de eksterne bureauers medarbejdere kunne arbejde længere end de 

kommunale. Ikke desto mindre, så viste initiativet, at selve det organisatoriske og 

ledelsesmæssige fokus som blev sat på forbruget af vikarer, samt regelmæssige 

opfølgninger, medførte et fald i forbruget af vikarer generelt. Herudover, oplevede 

det kommunale vikarbureau på Ældreområdet også bestemte administrative 

problematikker, f.eks. ift. lønsystemer, og at bureauet reelt set var underbemandet 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6122 

 Forvaltning:  

 Sbh: hato 

 Besl. komp: SOU 
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fra starten.   

  

På baggrund af tidligere erfaringer med vikarkorps i Ældreområdet samt den 

forskellighed, der ligger i målgrupperne for de tilbud, som Center for Sundhed og 

Ældre og Center for Handicap og Psykiatri har, anbefaler centercheferne for 

Sundhed og Ældre samt Handicap og Psykiatri, at udvalget drøfter alternative 

løsninger,  

Der er allerede igangsat initiativer til afdækning af muligheder i Ældreområde Nord 

og i Handicapafdelingen. 

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre samt Center for Handicap 

og Psykiatri indstiller at Socialudvalget orienteres om forbruget af eksterne vikarer 

samt drøfter Jørgen Tousgaards forslag vedr. oprettelse af vikarkorps. 

   

  

 
Beslutning Socialudvalget den 5. september 2012  
Udsat. 

  

Fraværende: Helle Madsen. 
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6. Orienteringssag: Sygefraværsstatistik i Frederik shavn 

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 juli 2012 for Frederikshavn Kommune. 

Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent fra oktober 

2011 til og med juli 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. september 2012  
Tiltrådt. 

  

Fraværende: Helle Madsen 

  

 
Bilag  

Sygefraværsstatistik - juli 2012.pdf (dok.nr.86672/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/215 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: Socialudvalget 
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7. Udvalgsmedlem Jørgen Tousgaard ønsker en status på 

projekt " Længst muligt i eget liv". 

 

Sagsfremstilling  

Jørgen Tousgaard ønsker punkt på dagsordenen vedr. status på projektet ”Længst 

muligt i eget liv”. 

Der vedlægges en budgetopfølgning på ”LMIEL” juli 2012. 

  

Projektleder Jens Wolsing deltager under punktet. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Social- og sundhedsmyndighed og sundhed og ældre 

indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
  

  

 
Beslutning Socialudvalget den 5. september 2012  
Udsat. 

  

Fraværende: Helle Madsen. 

  

 
Bilag  

Ledelsesinformation - SOU 14.08.2012 LMIEL  (dok.nr.82462/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/645 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: jewo_old 

 Besl. komp: SOU 
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8. Den trænende hjemmepleje 

 

Sagsfremstilling  

Vi udvikler ”Længst muligt i eget liv” til at blive er integreret del af hjemmeplejen. 

Således at det nære sundhedsvæsen styrkes. 

*** 

Frederikshavn Kommune har et ønske om, at rehabilitering skal være den bærende 

ide i Center for Sundhed og Ældre. Dette stemmer overens med de vejledninger, 

der er givet i forbindelse med § 83 og ikke mindst i forbindelse med § 86. 

Erfaring fra andre kommuner og ikke mindst fra projekt ”Længst muligt i eget liv” har 

vist, at der er en gevinst for både borgere og den kommunale økonomi i at hjælpe 

borgere til større selvhjulpenhed. Den kommunale økonomi er stærkt påvirket af et 

stigende antal ældre der søger hjælp. For at imødegå denne udfordring på sigt, er 

det vigtigt, at den hjælp der er til rådighed bliver kanaliseret til de svageste borgere. 

Gennem tiltag som ”Længst muligt i eget liv” har man bevist, at en kortsigtet 

intensiv rehabilitering kan gøre borgeren mere eller helt selvhjulpen. Vore målinger 

viser også, at der over tid kan spares resurser på de borgere der har opnået større 

selvhjulpenhed, og at borgerne føler en større livskvalitet ved at kunne klare sig 

selv.  

Erfaringen fra Længst muligt i eget liv har vist, at det fortrinsvis er ”nye” borgere i 

systemet der visiteres til rehabilitering. 

Et andet punkt er, at grundet geografien i Frederikshavn Kommune er det svært at 

tilrettelægge arbejdet optimalt mht. kørelister etc.. Hvis rehabiliteringen lægges 

tættere på borgerne og i de eksisterende grupper, opnår man en bedre geografisk 

nærhed samt en bedre udnyttelse af ressourcerne.  

For at hjemmeplejen kan overtage rehabiliteringsopgaven, er det nødvendigt med 

uddannelse og støtte fra terapeuterne. Uddannelsen kan blandt andet ske ved 

sidemandsoplæring, da vi allerede har opsamlet stor erfaring blandt medarbejderne 

i LMIEL. Terapeuterne i LMIEL har ligeledes opsamlet erfaring i koordinering af 

rehabiliterings opgaver, og kan indgå i opgaveløsningen i hjemmeplejen mht. 

handlingsplaner og opfølgning på resultaterne af rehabiliteringen. 
 
Juridiske konsekvenser  

Der er ingen juridiske konsekvenser. Ydelsen leveres som i ”Længst muligt i eget 

liv” som § 86 ydelser, hvor der ikke er frit leverandørvalg. 
  

  

 
Økonomiske konsekvenser  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6645 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: jewo 

 Besl. komp: SOU 
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Tabel 1. Omkostningsbudget "Den 

trænende hjemmepleje"          

Budgetår 2012 2013 2014 2015 

1. Afsatte driftsmidler 400.000 1.000.000 1.400.000 1.400.000 

  

De øgede omkostninger vil kunne generere en besparelse som følge af større 

selvhjulpenhed og dermed mindre plejebehov hos borgerne. 

Økonomien i projektet vil blive målt og dokumenteret på samme måde som ved 

”Længst muligt i eget liv”. 

Der søges derfor ingen tillægsbevilling. 
  

  

 
Miljømæssige konsekvenser  

Der vil komme mindre CO2 udledning, som følge af større selvhjulpenhed, og deraf 

færre hjemmebesøg i bil.   
  

  

 
Organisatoriske konsekvenser  

Det direkte driftsøkonomiske og ansættelsesmæssige ledelsesansvar er fortsat 

placeret entydigt i Center for Sundhed og Ældre. 

Ovenstående kræver at der, ud over afregning for visiterede timer, fastsættes en 

afregning til aflønning af terapeuter og driftsudgifter ud over de i timetaksten 

indregnede poster jvf. Tabel 1 omkostningsbudget ”den trænende hjemmepleje”. 

Udgiften vil være variabel i forhold til det antal borgere der er aktive i projektet. 

Det bevillingsmæssige ansvar i forhold til finansieringen af projektet ligger hos 

Center for Social og Sundhedsmyndighed. 

  

  

 
Personalemæssige konsekvenser  

Rehabiliteringen af borgere vil på sigt give anledning til færre ansatte i 

plejeområdet.  

Omvendt er der en opadgående demografiudvikling, der indikerer et øget 

resurseforbrug i ældreplejen. 
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Indstilling  

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

projektet udrulles som foran beskrevet.  

Opstart af projektet forventes at foregå i løbet af oktober for dele af området, og alle 

områder forventes at starte primo 2013.  
  

 
Beslutning Handicaprådet den 23. august 2012  
Handicaprådet anbefaler forslaget, men med den bemærkning, at der er samme 

fokus på handicappede borgere som på almindelige ældre borgere med behov for 

rehabilitering, så alle som har behov bliver visiteret hertil. 

  

Fraværende: Bruno Müller – i stedet mødte Irene Hjortshøj. 

  

  

 
Beslutning Ældrerådet den 28. august 2012  
  

Jens Wolsing orienterede om forslaget, der dels udspringer af et ønske fra 

ældreområdet om at gøre rehabiliteringen (træningen) fra ”Længst muligt i eget liv” 

til en integreret del af den kommunale hjemmepleje, og dels bygger på de 

erfaringer man har gjort i projektet. Det nuværende samlede team, har dækket et 

stort geografisk område med deraf store kørselsafstande. Ved at lægge 

rehabiliteringen ud i hjemmeplejen, forventer man at kunne udnytte 

personaleressourcerne bedre. 

  

Det vil fortsat være en terapeut der laver handlingsplaner og opfølgning på 

rehabiliteringsforløbene. 

  

De private leverandører kan kun udføre ydelser under §83 (personlig hjælp, omsorg 

og pleje til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver). Disse 

ydelser indeholder ikke rehabilitering, hvor kommunen kan stille krav til ansættelse 

af terapeuter. 

  

Ældrerådet stillede spørgsmål ved størrelsen af den samlede besparelse i projektet, 

da der er tale om overskud på myndighedsdelen, men samtidig underskud i 

projektet på udførerdelen. 

  

Ældrerådets høringssvar:  

Ældrerådet støtter hele idegrundlaget bag projektet med hverdags rehabilitering, 

mener, at rehabilitering også skal være et tilbud der gælder borgere med privat 

leverandør. 
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Ældrerådet er meget usikre på de økonomiske konsekvenser, en udrulning i hele 

den kommunale hjemmepleje, vil give. Kan opgaven ikke løses i den nuværende 

”basisorganisation” uden at generere et underskud på udførerdelen, bør den ikke 

umiddelbart udrulles, idet erfaringer man har gjort i andre kommuner, viser en 

mindre økonomisk gevinst ved en udrulning. 

  

Ældrerådet foreslår 

• at man stopper op og får tydeliggjort de faktorer, der er årsag til 
underskuddet på udførerdelen, samt får fundet en løsning på problemet, 
inden man går videre med en udrulning af projektet.  

• at der, via en ændring af kontrakten med de private leverandører, stilles 
krav om, at de også kan tilbyde rehabilitering med ansættelse af terapeuter  

• at der fastsættes konkrete mål og målepunkter for udrulningen 
  

 
Beslutning Socialudvalget den 5. september 2012  
Udsat. 

  

Fraværende: Helle Madsen. 

  

 
Bilag  

Høringssvar fra MED vedr. udrulning af Længst muligt i eget liv (dok.nr.86874/12) 
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9. Forslag til en styrket borgerkørsel i Frederiksh avn 

kommune 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommune tilbyder forskellig borgerkørsel efter visitation – f.eks. til 

skole, dagtilbud, læge, sygehus, aflastning, genoptræning og ældreaktiviteter. 

Nogle kørsler er variable, andre er faste. 

Kørselsordningerne varetages på nuværende tidspunkt af forskellige centre. Det 

betyder, at organiseringen af de forskellige typer kørsel varierer og at der ikke er 

en tværgående koordinering af kørslerne, hvorved mulighederne for eksempelvis 

samkørsel ikke udnyttes fuldt ud. 

Enkelte centre har organiseret kørslen gennem NT, mens andre har indgået aftaler 

med vognmænd / taxaselskaber om at varetage planlægning og koordinering af 

kørslen.  

Langt de fleste kørselsordninger har været i udbud, med henblik på at sikre 

favorable priser på kørslen.  

Direktionen nedsatte en projektgruppe, som i foråret 2012 har undersøgt 

perspektiverne ved at indgå en samlet NT aftale om alle kommunens borgerkørsler 

og ved at oprette et fælles kørselskontor. Formålet med arbejdet er at udvikle 

området, så både borgerservicen og kørselsøkonomien optimeres. 

Projektgruppen har udarbejdet en rapport, der viser de økonomiske, 

servicemæssige og personalemæssige konsekvenser ved en samlet NT aftale og 

et fælles kørselskontor. Rapporten er vedlagt som bilag. Her følger et kort rids af 

rapportens anbefalinger. 

  

En samlet aftale med NT  

Ved en samlet aftale med NT vil NT fremover skulle stå for udbud af alle 

kommunale kørselsordninger og fra foråret 2013 vil kommunen selv skulle stå for al 

planlægning, koordinering og bestilling via NT’s kørselskoordineringssystemer i et 

kørselskontor.  

Såfremt der indgås aftale med NT opkræves Frederikshavn Kommune et 

administrationsgebyr pr. tur og dette gebyr dækker fælles EU-udbud, udarbejdelse 

af licitationsmateriale, kontraktindgåelse/kontraktpleje med vognmænd, løbende 

afregning med entreprenører og den kommunale budgetenhed, anvendelse af IT-

systemer og omkostninger til drift af disse, driftsovervågning og support til 

kommunens personale. 

Projektgruppen anbefaler, at alle kørsler samles i NT. 

  

Et fælles kørselskontor  

Et fælles kørselskontor vil betyde én indgang for al borgerhenvendelse vedrørende 

kommunens kørselsordninger. Det giver et entydigt og fælles omdrejningspunkt for 

bestilling og afbestilling af kørsel, kommunikation til borgeren, vognmanden og 

fagcentrene. 

Et fælles kørselskontor vil oparbejde en særlig ekspertise og overblik over 

kørselsomfang og optimeringsmuligheder, til gavn for fremtidige udbudsforretninger 

og styring af kørselsområdet. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6503 

 Forvaltning: BS 

 Sbh: nicl 

 Besl. 

komp: BUU/SOU/SUU/PMU/ØU/BR 
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Projektgruppen anbefaler oprettelsen af et kørselskontor. 

  

Serviceniveauet  

Et fælles kørselskontor og en samlet aftale med NT vil betyde, at borgerne får én 

indgang til alle spørgsmål om kørsel. Det giver en mere ensartet, smidig og 

gennemsigtig service for borgeren. 

En samlet NT aftale og et fælles kørselskontor vil indebære mere samkørsel end i 

dag, og det kan nogle borgere opleve som en serviceforringelse. Nogle borgere har 

i dag en direkte kontakt med vognmanden, og indgår individuelle kørselsaftaler 

med meget kort varsel. Denne praksis vil ikke kunne bevares ved en samlet NT 

aftale. 

Projektgruppen er ikke bekymret for serviceniveauet ved en samlet NT aftale og 

fælles kørselskontor. 

  

 
Økonomiske konsekvenser  
Det er vanskeligt at beregne, hvor meget der spares ved at koordinere kørslen 

gennem NT. NT har som målsætning, at kommunerne kan spare mindst 20 % på 

variabel kørsler, og en erfaringsbaseret besparelse på omkring 8 % på faste 

kørsler. 

Frederikshavn Kommune samlede udgifter til variabel kørsel er på ca. 6,8 mio. kr. 

og de påvirkelige faste kørselsudgifter er på ca. 21,7 mio. kr. Når kommunens 

nuværende kørselsudgifter og NTs sparemål sammenholdes kan der – alt andet 

lige – forventes en besparelse på ca. 3,1 mio. kr. 

  

NT ser en tendens til, at de indkomne priser i kørselsudbud gennem de senere år 

er faldet lidt, hvorfor besparelsen muligvis kan blive større. Frederikshavn 

Kommune har selv erfaret, at udgifterne til aktivitets- og genoptræningskørsel er 

faldet betydeligt, efter disse ordninger overgik til NT’s kørselsordning i 2011.  

  

Ved at samle al kørsel i NT kan Frederikshavn kommune få detaljerede opgørelser, 

som viser, hvad de forskellige kørselsordninger og de enkelte ture koster. 

  

  

 
Personalemæssige konsekvenser  
I dag bruger Frederikshavn Kommune hvad der svarer til ca. 2,7 årsværk på 

kørselsordningerne.  

Det er NTs vurdering og erfaringer fra andre kommuner, at der i opstarten af et 

kørselskontor vil være behov for ekstra administrative ressourcer – bl.a. fordi 

kørselskontoret overtager nogle af de planlægnings- og koordineringsopgaver som 

i dag varetages af vognmændene. Denne ekstra ressource vil evt. kunne 

reduceres i takt med, at kørselskontoret får opbygget egne erfaringer, procedurer 

og viden.  

Projektgruppen anbefaler, at der nedsættes et kørselskontor i regi af 

Borgerservice, og at der afsættes 4 årsværk i kørselskontorets etableringsfase. 
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Høring og politisk sagsbehandling  

Direktør for Borgerservice har fremsendt sagen til høring i Handicaprådet og 

Ældrerådet. Høringssvarene vedlægges til den politiske behandling i Børne- og 

Ungdomsudvalget, Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Plan- og Miljøudvalget, 

Økonomiudvalget og byrådet. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Borgerservice indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget, 

Sundheds-udvalget, Socialudvalget og Plan- og Miljøudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget og byrådet, at 

  

1.   Frederikshavn Kommune indgår aftale med NT Flextrafik for alle variable 

kørsler med virkning fra 1. marts 2013 med henblik på at opnå den for 

Frederikshavn Kommune mest økonomisk fordelagtige pris på kørsel 

2.   Frederikshavn Kommune indgår aftale med NT Flextrafik for alle faste 

kørsler med virkning fra 1. august 2013 med henblik på at opnå den for 

Frederikshavn Kommune mest økonomisk fordelagtige pris på kørsel 

3.   Frederikshavn Kommune opretter et fælles kørselskontor på 4 årsværk i 

regi af Borgerservice med virkning fra 1. marts 2013 

4.   udgiften til etablering af fælles kørselskontor finansieres indenfor 

budgetrammen, herunder at midler svarende til 2,7 årsværk overføres fra 

de respektive centre til Kørselskontoret” 

  

  

 
Beslutning Ældrerådet den 28. august 2012  
Ældrerådet anbefaler, at man samler kørslen i et fælles kørselskontor som 

beskrevet, men ser dog med bekymring på den serviceforringelse der kan ramme 

de ældre borgere ved en længere transporttid. Ældrerådet finder det endvidere 

vigtigt, at man får præciseret etableringsfasens varighed, så man sikrer en 

revurdering af behovet for de tilførte administrative ressourcer på kørselskontoret. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 23. august 2012  
Handicaprådet: der udarbejdes administrativt høringssvar. 

  

Fraværende: Bruno Müller – i stedet møder Irene Hjortshøj  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Beslutning Socialudvalget den 5. september 2012  
Tiltrådt. 

Fraværende: Helle Madsen 

 
Bilag  
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Arbejdsgruppe notat vedr fælles kørselskontor og implementering af NT (dok.nr.84318/12) 

Høringssvar fra Handicaprådet vedr. fælleskørselskontor (dok.nr.93185/12) 

Svar på Handicaprådets høringssvar (dok.nr.94586/12) 
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10. Rammeaftale 2013 på det specialiserede socialom råde - 

Udkast til Styringsaftale 

 

Sagsfremstilling  

Rammeaftalen på det specialiserede socialområde består af en faglig 

udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Det følger af lovgivningen, at 

de to dele ikke skal behandles samtidigt politisk.  

  

Udkast til den økonomiske styringsaftale, som blev drøftet og godkendt - på 

KKR mødet den 14. juni 2012 skal være godkendt i kommunalbestyrelserne og 

Regionsrådet senest 15. oktober 2012.  

  

Den økonomiske styringsaftale fastlægger retningslinjer for kommunernes handel 

med pladser på det sociale område i den nordjyske region.  
  
De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer, som 

indholdet i styringsaftalen sigter efter:   

•         Incitament til effektiv drift – både i forhold til driftsherre og myndighed  

•         Retvisende og omkostningsbaserede takster – ydelser skal kunne 

sammenlignes og priser udregnes efter samme principper  

•         Budgetsikkerhed for kommunerne og Regionen – risiko for uforudsete 

udsving i økonomien skal dækkes ind  

•         Udviklingstiltag – driftsherren skal sikre finansiel mulighed for løbende 

udvikling.  
  

Styringsaftalen vil i 2013 have et særligt fokus på følgende:   

•         Retningslinjer for køb og salg af pladser / ydelser over regionsgrænsen 

•         Som led i den aftale, KL indgik med regeringen i december 2011 i forhold 

til bedre og sammenhængende dokumentation på handicapområdet, vil der 

i styringsaftalen arbejdes med et fælles begrebsapparat (fx 

Voksenudredningsmetoden, VUM), som er en del af den aftale, som blev 

indgået  

•         Der skal arbejdes med et oplæg til ny kategoriseringsmodel. Det er 

erfaret, at der i Nordjylland er relativt mange tilbud omfattet af 

rammeaftalen. Derfor igangsættes et arbejde, hvor tilbuddenes 

specialiseringsgrad indgår i kategoriseringen.  
  

I henhold til lovgivningen på området skal det desuden fremgå, hvis en kommune 

ønsker at overtage et regionalt drevet tilbud. Følgende kommuner har meldt ind om 

overvejelser i forhold til at overtage et tilbud drevet af Region Nordjylland, som er 

beliggende i kommunen:   

•         Vesthimmerland: Skovvænget og Vestervang  

•         Thisted: Daghus Thisted  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/1388 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: mepd 

 Besl. komp: BUU/SOU/BR 
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•         Morsø: Daghus Morsø 

 
Supplerende sagsfremstilling  
  

  

 
Indstilling  
Direktørerne med ansvar for det specialiserede socialområde indstiller til Byrådets 

godkendelse 

• at Styringsaftalen for 2013 godkendes 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 30. august 2012  
Handicaprådet udarbejder administrativt høringssvar. 

  

Fraværende: Flemming Klougart samt suppleant, Bruno Müller og suppleant. 

  

  

 
Beslutning Socialudvalget den 5. september 2012  
Tiltrådt. 

  

Fraværende: Helle Madsen. 

  

 
Bilag  

Udkast til styringsaftale 2013.docx (dok.nr.90274/12) 

Foreløbige takster 2013 inkl justering fra 2012.pdf (dok.nr.90279/12) 

Høringssvar fra Handicaprådet (dok.nr.94498/12) 
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11. Strandgården - nye rammer til fokuseret indsats  

 

Sagsfremstilling  

Område Nord ønsker at indrette Strandgården således at 2 af de 4 huse – med 

hver 10 boliger, fremadrettet bliver forbeholdt borgere med demens.  I dag er 1 ud 

af 4 huse forbeholdt demente, mens 1 hus består af 8 demente borgere og 2 

somatiske borgere. Denne fordeling er historisk betinget ud fra hvilke borgere der 

var på det gamle Strandgården. 

  

Der ønskes altså fremadrettet, at Strandgården består af 20 Leve-Bo 

demensboliger og 20 Leve-Bo somatiske borgere. Ved at ændre rammerne til 

denne fordeling, bliver det muligt at arbejde mere intensivt med fokus på demens i 

de 2 huse og med fokus på øvrig Leve-Bo i de 2 huse med somatiske borgere. 

  

Der er ingen tvivl om at behovet for boliger med fokus på borgere med demens er 

stigende. Beregninger fra Nationalt Videnscenter for Demens fra 2011 viser at der 

er 1.158 personer med demens i Frederikshavn Kommune. Dette tal vil stige med 

ca. 100 personer frem til 2015 og næsten fordobles frem til 2040. Tallene giver en 

klar indikator for, at antallet af demensramte i almene plejeboliger vil stige og 

dermed også behovet for en struktur hvor der findes tilstrækkelige plejeboliger, 

hvor er fokus og viden om demens. 

  

For de demente borgere betyder det, at personalet som er tilknyttet deres plejebolig 

har en særlig tilgang til de demente og deres behov. Ved at forbeholde to huse til 

borgere med demens, vil personalets ekspertise kunne udnyttes endnu bedre. 

  

For somatiske borgere som visiteres ind i et hus med overvejende demente 

borgere, er det vanskeligt at sikre at de får samme kvalitet i tilbuddet som andre i 

rent somatiske huse. Dette skyldes at pleje, omsorg og aktiviteter vil være 

tilrettelagt på de demente borgeres præmisser. Ud fra et etisk aspekt er dette 

betænkeligt, og dette dilemma vil være løst med ændringen. 

  

Områdeleder Helle Yding Kooij deltager under punktet. 

  

 
Økonomiske konsekvenser  
  

  

Ændring af visitering fra somatisk til demens – 2 

plejeboliger på Strandgården  

  

  

  

Årlig takst, plejebolig med somatisk borger (2 

plejeboliger/ pr. 1/7 2012)  

  

820.260 kr. pr. 

år 

  

Årlig takst, plejebolig med dement borger (2 plejeb oliger/ 

  

922.432 kr. pr. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6901 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: SOU 
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pr. 1/7 2012)  år 

  

Øget omkostning  

  

102.172 kr. pr. 

år 

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller: at der træffes 

beslutning om at to af husene på Strandgården fremadrettet forbeholdes borgere 

med demens. 

  

  

 
Beslutning Socialudvalget den 5. september 2012  
Udsat. 

  

Fraværende: Helle Madsen. 
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12. Evaluering: Tryghedskald for borgere med § 85 

 

Sagsfremstilling  

Socialudvalget besluttede i december 2010, at borgere, der er visiteret til støtte 

efter SEL § 85, skal have mulighed for telefonisk at komme i kontakt med en 

medarbejder i aften- og nattetimerne (16.00 – 8.00) samt i weekenden og på 

helligdage. Hensigten med ordningen er, at borgeren ved behov kan tage telefonisk 

kontakt til en relevant fagperson udenfor den almindelige åbningstid, hvilket blandt 

andet forventes at medvirke til at øge borgerens tryghed. 

  

Udgangspunktet for ordningen er, at den medarbejder, der besvarer opkaldet, først 

og fremmest vejleder, hjælper og støtter borgeren telefonisk. Såfremt det vurderes 

absolut nødvendigt, kontaktes lægevagten, alarmcentralen eller hjemmeplejen. 

Derudover har borgere i psykiatrien mulighed for at kontakte Psykiatrisk Skadestue, 

som har døgnvagt. 

  

Der er ikke økonomi indblandet i ordningen, som gennemføres med det allerede 

ansatte personale. Det blev derfor aftalt, at ordningen skal evalueres efter et halvt 

år og at omfanget af opkald registreres i denne periode for at kunne vurdere 

opgavens omfang. Der er nu registreret oplysninger om alle opkald modtaget i det 

første halve år, herunder hvorvidt det har været nødvendigt at kontakte 

hjemmeplejen eller andre. På samme måde har hjemmeplejen registreret en række 

oplysninger om besøget i de tilfælde, hvor de er blevet tilkaldt. 

  

Ordningen blev igangsat 1. oktober, og i perioden fra 1. oktober 2011 til 1. juni 

2012 har der samlet været 23 opkald fra borgere med § 85 (10 fra borgere i 

Socialpsykiatrien og 13 fra borgere i Handicapafdelingen). Opkaldene fordeler sig 

på i alt 4 borgere, og den gennemsnitlige varighed af samtalerne har været 14 

minutter. Det har været nødvendigt at tilkalde hjemmeplejen 1 gang til et besøg, 

der varede 30 minutter. Derudover er hjemmeplejen blevet kontaktet 1 gang, hvor 

det ikke var nødvendigt med besøg. 

  

Borgerne med § 85 støtte er i perioden siden oktober 2011 blevet orienteret om 

muligheden for tryghedskald. Alle borgere med § 85 støtte er på nuværende 

tidspunkt informeret om ordningen og har fået udleveret telefonnummeret, så det 

må forventes, at antallet af opkald og omfanget af opgaven nogenlunde svarer til 

det niveau, man kan forvente fremadrettet. 

  

Konsekvenser ved ordningen  

På handicapområdet betyder ordningen, at det i weekender og på helligdage er 

nødvendigt at bemande Birketoften fra klokken 07.00, hvor telefonen omstilles fra 

Odinsvej. Uden telefonvagten ville det først være nødvendigt at bemande 

Birketoften fra klokken 9.00 eller 10.00, og ordningen belaster dermed Birketoften 

med 2-3 timer hver lørdag, søndag og på helligdage. 

  

På psykiatriområdet har ordningen ikke været nogen væsentlig belastning. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/9442 

 Forvaltning: Center for Handicap og 

Psykiatri 

 Sbh: nikn 

 Besl. komp: SOU 
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Det har kun været nødvendigt at tilkalde hjemmeplejen en enkelt gang, og 

ordningen har ikke været en væsentlig belastning for hjemmeplejen i Center for 

Sundhed og Ældre i projektperioden.  

  

Det har ikke været nødvendigt at viderestille borgere til lægevagten eller 

alarmcentralen. 

  

  

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

omkring tryghedskald for borgere med § 85 fortsætter på uændrede vilkår. 

  

 
Beslutning Socialudvalget den 5. september 2012  
Tiltrådt. 

  

Fraværende: Helle Madsen. 
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13. Udvidet helbredstillæg - indgåelse af prisaftal e 

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr: 12/5786 

 Forvaltning: BS 

 Sbh: gimu 

 Besl. komp: SOU 
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14. Formanden orienterer 

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU 
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15. Eventuelt 

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

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

Underskrifter: 

 

      
Peter E. Nielsen 

   

      
Helle Madsen 

   

      
Carsten Sørensen 

   
 

      
John Christensen 

   

      
Christina Lykke Eriksen 

   
 

      
Birgit S. Hansen 

   

      
Jørgen Tousgaard 

   
 

 
 


