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1. Økonomisk status 30.11.12 - Socialudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Økonomicenteret fremsender hermed økonomisk status pr. 30. november 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 

Konstitueret direktør med ansvar for Social og Sundhed indstiller, at den forelagte 

status tages til efterretning  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 9. januar 2013 

Taget til efterretning 

  

Fraværende: Peter E. Nielsen 

  

 

Bilag 

Økonomisk status 30.11.12 SOCUDV (dok.nr.150358/12) 

 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/12542 

 Forvaltning: SFF 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SOU 
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2. Nye regler på området vedr. frit leverandørvalg 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af Finansloven 2013, vil Center for Social- og Sundhedsmyndighed 

gerne på mødet give Socialudvalget en foreløbig orientering om konsekvenserne af 

en delaftale i finansloven angående forenkling af reglerne på fritvalgsområdet. 

Delaftalen fremgår af nedenstående:  

  

  

”Forenkling af reglerne om frit valg på hjemmehjælpsområdet 

Kommunerne skal sørge for, at borgerne, der er visiteret til hjemmehjælp efter serviceloven, 

har frit valg af leverandør.  

  

Borgerne er generelt tilfredse med den hjemmehjælp, de modtager, både hos kommunale og 

private leverandører. Imidlertid er regelsættet på området ofte kritiseret for at være 

komplekst og bureaukratisk. 

  

Det er regeringens og Enhedslistens opfattelse, at den enkelte kommune skal have mere 

fleksibilitet til at tilrettelægge det frie valg og hjemmehjælpen på den måde, der lokalt 

vurderes at være mest hensigtsmæssig. De komplicerede særregler i serviceloven skal 

erstattes 

med et enkelt krav om, at kommunerne fortsat skal tilbyde borgerne frit valg af leverandør. 

Det skal understøtte bedre kommunal ressourceudnyttelse og bedre service til borgerne. 

Forslaget skønnes således at frigøre godt 130 mio. kr. i kommunerne, som kommunerne kan 

anvende til borgernær service.”  

  

  

På nuværende tidspunkt foreligger den endelige lovtekst ikke fra ministeriet, men 

udmeldingen er at lovændringen bliver vedtaget som led i Finansloven for 2013. 

Konkret betyder dette en revision af §§ 91 og 92 i Serviceloven, hvilket betyder at 

reglerne om tilrettelæggelsen af det frie valg udgår og erstattes af, at 

kommunalbestyrelsen forpligtes til at tilvejebringe det frie valg i den enkelte 

kommune. 

  

  

Dette åbner for nye muligheder for organiseringen af det frie valg. På det 

foreliggende grundlag, der er skitseret i Finansloven 2013, kan man udlede 

følgende muligheder for kommunerne vedrørende tilvejebringelse af det frie valg:  

  

1) Man kan fortsætte med godkendelsesmodellen som Frederikshavn Kommune 

har på området. 

  

2) Kommunen kan vælge at foretage et udbud efter de almindelige gældende 

udbudsregler, hvor kommunen kan fortsætte som leverandør efter et udbud. 

  

3) Kommunen kan vælge at udstede fritvalgsbeviser til borgerne.    

  

  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/10901 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: lald 

 Besl. komp: SOU 
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Yderligere skal det bemærkes, at der i Budget 2013 er vedtaget en besparelse på 

2,5 mio. kr. for 2013 løbende med en besparelse på 5,5 mio. kr. 2014 som følge 

af udbud på fritvalgsområdet og den ændrede lovgivning. Ved udmøntningen af 

Budget 2013 er der yderligere blevet lagt en besparelse ind på 3,0 mio. kr. fra 

vikarkontoen, hvilket udelukkende skal implementeres på fritvalgsområdet. Konkret 

betyder dette besparelsen for 2013 på udbud øges til 2,9 mio. kr. og løbende i 

2014 til 6,35 mio. kr. Der er således i Budget 2013 truffet afgørelse om at foretage 

et udbud på området.  

  

Gæster: Suzanne Kogsbøll 

 

Indstilling 

Konstitueret direktør med ansvar for ældre indstiller orienteringen til udvalgets 

drøftelse, samt at Socialudvalget angiver retning for den videre proces angående 

tilvejebringelse af udbuddet.  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 9. januar 2013 

Sagen drøftet. Arbejdet fortsætter så snart lovbekendtgørelsen foreligger. Udvalget 

vil sikre en ordentlig betjening af borgerne og at besparelsen hentes. 

  

Fraværende: Peter E. Nielsen 
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3. Orientering om ændring i materialet vedr. Offentligt EU-

udbud af køb og service af hjemmeplejebiler til Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Socialudvalget godkendte på mødet den 5. december 2012 det forelagte materiale 

vedr. Offentligt EU-udbud af køb og service af hjemmeplejebiler til Frederikshavn 

Kommune, med den betingelse at der indarbejdes sociale klausuler og indhentes 

tilbud på elbiler i et afgrænset område. 

  

Til orientering er der i bilag 1 ”Offentligt EU-udbud af køb og service af 

hjemmeplejebiler til Frederikshavn Kommune” tilføjet punkterne ”4. Option” og ”16. 

Social ansvarlighed” og bilag 8 ”Partnerskabsaftale”, samt foretaget mindre 

korrektioner, som følge af tilføjelserne.  

  

4. Option 

Frederikshavn Kommune har som målsætning at blive en af de første 

fossilfri kommuner i Danmark. Kommunen har derfor besluttet sig for 

aktive at bidrage til, at Danmarks udledning af drivhusgasser kan 

nedbringes markant og at Danmark kan blive uafhængig af fossile 

brændstoffer i 2050. 

For at indfri denne målsætning ønsker Frederikshavn Kommune som 

virksomhed gradvist at omlægge sig energiforbrug til transport om til 

vedvarende energi. Derudover har kommunen en vision om at 

implementere vedvarende energi i den kollektive transport samt at 

facilitere adgang til bæredygtige brændsler og infrastruktur for 

transportsektoren indenfor kommunens grænser. 

  

Med baggrund i ovenstående ønskes option på køb af: 

   1. 8-15 stk. el-biler, mindre personbil 

   2. Serviceaftale på el-biler 

  

Tilbud på el-biler vil blive evalueret efter de i pkt. 11 anførte 

tildelingskriterier, dog vil eventuelle tilskud som ældreområdet måtte få 

bevilget til køb af el-biler, indgå i totalomkostningsberegningen. 

Et evt. tilbud og efterfølgende leverance skal i øvrigt ske på samme 

betingelser og i samme standard som gældende for de i pkt. 3 anførte 

biler. 

  

En evt. leverance vil være at betragte som en selvstændig delaftale. 

  

16. Social ansvarlighed 

Frederikshavn Kommune ønsker at optræde socialt ansvarligt i forhold 

til socialt udsatte befolkningsgrupper i Kommunen. Derfor stiller 

Frederikshavn Kommune i relevant omfang krav om, at leverandører til 

Kommunen skal være indstillet på at indgå i et samarbejde med 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/6199 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: mank 

 Besl. komp: SOU 
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Kommunen, hvor der lægges vægt på specifikke sociale hensyn og 

tiltag. Rammerne for samarbejdet er nærmere beskrevet i 

Partnerskabsaftalen, som er vedlagt som bilag 8.  

I tilbuddet skal det bekræftes, at Deres firma vil underskrive 

Partnerskabsaftalen såfremt Deres firma tildeles nærværende 

serviceaftale. 

  

I udbudsmaterialets bilag 6 ”Standard kontraktbetingelser” er der tilføjet et nyt 

punkt ”5. Sociale forpligtelser”: 

5. Sociale forpligtelser 

Kontrakthaver er forpligtet til at sikre overholdelse af grundlæggende 

rettigheder, herunder ikke at forskelsbehandle som følge af køn, race, 

religion, seksuel orientering, politisk anskuelse, handicap, alder og 

etnisk tilhørsforhold. 

Kontrakthaver skal have en formuleret arbejdsmiljøpolitik, som skal 

fremme arbejdsmiljøet i virksomheden. Den skal som minimum gælde i 

hele kontraktens løbetid. 

Kontrakthaver skal have en formuleret personalepolitik, som skal 

fremme udvikling og fastholdelse af medarbejdere i virksomheden. Den 

skal som minimum gælde i hele kontraktens løbetid. 

Kontrakthaver skal på anmodning orientere Frederikshavn Kommune 

om arbejdsmiljø- og personalepolitikken og dens udmøntning. 

  

I udbudsmaterialets bilag 7 ”Standardbetingelser serviceaftale” er der tilføjet 

et nyt punkt ”4. Sociale forpligtelser”: 

4. Sociale forpligtelser 

Kontrakthaver er forpligtet til at indgå Partnerskabsaftale med 

Frederikshavn Kommune vedr. udbygning af samarbejde om 

forebyggelse, fastholdelse og integration af medarbejdere, i henhold til 

udbuddets bilag 8. 

  

 

Indstilling 

Konstitueret direktør med ansvarsområde for Center for Sundhed og Ældre 

indstiller til, at Socialudvalget godkender det reviderede udbudsmateriale for 

”Offentligt EU-udbud af køb og service af hjemmeplejebiler til Frederikshavn 

Kommune. 

  

 

Beslutning Socialudvalget den 9. januar 2013 

Tiltrådt. 

  

Fraværende: Peter E. Nielsen 

  

 

Bilag 

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

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

Bilag 8 - Partnerskabsaftale udkast (dok.nr.59/13) 
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4. Redegørelse om Ålbæk Plejeboliger 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af Ældrerådets besøg i Ålbæk Plejeboliger den 30. oktober 2012 og 

afledte brev til Byrådet den 31. oktober 2012, gives der hermed en redegørelse om 

forholdene i Ålbæk Plejeboliger. 

  

  

Indretning af boligerne 

Ålbæk Plejeboliger består af 8 plejeboliger med tilhørende fællesarealer.  

Da Ældrerådet var på besøg, var de 7 boliger beboet. I dag er alle 8 boliger beboet, 

og i december 2012 er der ikke venteliste til en bolig i Ålbæk Plejeboliger. 

  

Hver bolig er på 61 m
2
 inkl. fællesareal bestående af opholdsstue, køkken og 

gangareal. Til sammenligning er boligerne på Strandgården 65 m
2 
og boligerne i 

Søparken 67 m
2
.  

Boligen består af ét rum og et stort handicaptoilet. Det er muligt at opdele rummet i 

to ”rum” via et dobbelt klædeskab. Toilettet har en størrelse så borgeren kan 

assisteres af 2-3 medarbejdere på én gang.  

Endvidere er der i boligen et lille tekøkken, hvor beboerne kan have et køleskab og 

sit eget service. I tekøkkenet er der placeret et mindre skab der kan aflåses, hvori 

beboerne kan opbevare deres værdigenstande. 

  

Fællesarealerne benyttes af Ålbæk Plejeboligers 8 beboere til fællesspisning og 

sociale aktiviteter. 

  

  

Ernæring 

I Ålbæk Plejeboliger er der en særaftale vedr. mad. Det er Bruger- og 

Pårørenderådet der sørger for at bestille og indkøbe maden til beboerne. Beboerne 

og Bruger- og Pårørenderådet har besluttet at der skal indkøbes 5 portioner varm 

mad hos Sindal Kro, selvom de er 8 beboere, hvoraf den ene beboer er vegetar.  

I fælleskøkkenet er der installeret et varmeskab, som sikrer at den varme mad 

holdes varm. Der føres egenkontrol jf. Fødevarestyrelsens regler. 

  

Personalet oplyser, at de 4 beboere som Ældrerådet omtaler som værende i gang 

med at spise morgenmad kl. 10.30, var i færd med at få formiddagskaffe.  

  

Plejepersonalet varetager opgaven med produktion af morgenmad, 

formiddagskaffe, eftermiddagskaffe og mellemmåltider, hvorfor Ålbæk Plejeboliger i 

forhold til taksten har status som ”plejebolig med modtagerkøkken”. 

  

I Embedslægerapporten (bilag 1) fra den 4. december 2012, bilag 1, står der i 

konklusionen for tilsynet (s. 2): 

”Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ved tilsynet blev 

fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/12661 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: mank 

 Besl. komp: SOU 
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patientsikkerheden, men ikke alvorlige fejl og mangler.  

  

Der blev fundet fejl og mangler indenfor områderne: ... 

ernæring... 

  

Ved tilsynet kunne det konstateres, at en del af 

Sundhedsstyrelsen krav var opfyldt. Der var udarbejdet mål for 

pleje og behandling, men særligt på ernæringsområdet ser det 

umiddelbart ikke ud til at der var betydelige mangler.” 

  

I praksis betyder dette at Embedslægerne ikke fandt fejl og mangler på 

ernæringsområdet i Ålbæk Plejeboliger.  

  

I rapporten står der på s. 9 følgende vedr. ernæring: 

”Assistenten oplyste, at beboerne altid fik tilbud om at blive vejet, når 

de flyttede  

ind på plejehjemmet og efterfølgende med jævne mellemrum. For 

beboere 

med særlige ernæringsmæssige behov blev der udarbejdet en 

kostplan/ 

ernæringsplan. Planen blev vurderet med jævne mellemrum samtidig 

med, at beboeren fik kontrolleret vægten. Der var opmærksomhed på 

beboernes 

væske- og fødeindtagelse, og der blev ført væske- og 

ernæringsregnskab 

hos beboere, som havde problemer med at spise og drikke. 

  

I stikprøverne var beboerne ernæringsvurderet. Beboernes BMI lå 

mellem 17 

og 22, hvilket kræver en øget ernæringsindsats og øget hjælp med at 

indtage 

kosten. 

Beboerne tilkendegav ved tilsynet, at de fik nok at spise og drikke. 

Desuden 

oplyste beboerne og personalet, at beboerne fik den hjælp, de havde 

behov 

for i forbindelse med måltiderne. 

Personale, der gav sondemad, var undervist og oplært i dette og førte 

regnskab 

med indgift af sondemad og væske. 

Afvigelser fra gældende regler medfører følgende krav: 

•             at der udarbejdes ernæringsplaner for de beboere, der har 

behov 

•             at ernæringsplaner systematisk bliver evalueret” 

  

I praksis betyder ovenstående at beboerne bliver tilbudt at blive vejet når de flytter 

ind og efterfølgende med jævne mellemrum. For beboere med ernæringsmæssige 

behov udarbejdes der en kost-/ernæringsplan, som vurderes med jævne 



 
 

 

Socialudvalget - Referat - 09. januar 2013 Side 12 af 19 

 

mellemrum. Desuden er personalet opmærksom på beboernes væske- og 

fødeindtag og der føres væske- og ernæringsregnskab for de beboere der har 

behov. 

  

Beboerne oplyste ved tilsynet at de fik nok at spise og drikke. 

Stikprøverne viste at beboernes BMI lå mellem 17 og 22 hvilket kræver en øget 

ernæringsindsats. Sundhedsstyrelsen anbefaler at personer over 65 år har et BMI 

mellem 25-30. Derfor er der taget kontakt til diætisterne i Sundhedsfremme og 

Forebyggelse, idet der ønskes vejledning i forhold til beboernes ernæringstilstand. I 

december 2012 var diætisten på det første besøg i Ålbæk Plejeboliger. Ved 

besøget informerede diætisten plejepersonalet om korrekt ernæring til ældre 

personer, samt gav konkrete råd til hvordan den rigtige ernæring sikres til både 

over- og undervægtige personer. Primo 2013 følges der op med endnu et besøg af 

diætisten, hvor beboerne bliver screenet og der vil blive fulgt op på de initiativer der 

allerede er igangsat, ved de borgere der har behov. 

  

Ingen af beboerne i Ålbæk Plejeboliger får sondemad.  

Der er allerede udarbejdet ernæringsplaner for beboere med behov, og der følges 

løbende op på disse. 

  

Den 8. november 2012 foretog Revas et uanmeldt tilsyn i Ålbæk Plejeboliger. Jf. 

tilsynskvitteringen (bilag 9), fandt Revas ikke anledning til at påpege fejl og 

mangler. 

  

  

Etablering af leve-bo  

Der er i budget 2013 afsat 100.000 kr. til etablering af leve-bo i Ålbæk Plejeboliger, 

samt 50.000 kr. til Center for Social- og Sundhedsmyndigheds difference mellem 

den nuværende takst pr. bolig og taksten pr. bolig i en leve-bo enhed. 

Ejendomscentret har vurderet at det koster 100.904 kr. at ombygge de nuværende 

fællesarealer og køkken til leve-bo, inkl. køkkenelementer, hvidevarer, gulvarbejde, 

el, maler og vvs arbejde. Hvis der ikke ønskes at investere i de 4 ekstra højskabe 

vil udgiften blive ca. 93.504 kr. Se bilag 2 og 3 for Ejendomscentrets vurdering. 

Derudover kommer indkøb af diverse køkkenmateriel.  

Ledelsen fastholder at de i budgettet afsatte 100.000 kr. er et realistisk beløb. 

Ombygningen til leve-bo påbegyndes ultimo januar 2013, og der opstartes leve-bo 

når ombygningen er færdiggjort. 

  

Idet plejeboligerne bliver omdannet til leve-bo ændres Center for Social- og 

Sundhedsmyndigheds takst for boligerne, hvilket gør at der er ressourcer til at 

ansætte kostfagligt personale i ca. 20 timer om ugen til at varetage opgaverne 

vedrørende produktion af måltider. 

  

Når der etableres leve-bo i Ålbæk Plejeboliger medfører det, at der bliver en 

entydig placering af ansvaret for beboernes ernæringsmæssige sundhedstilstand. 

Dette er i kraft af, at personalet vil få det fulde ansvar for samtlige måltider og 

dermed har mulighed for at tage hensyn til beboernes generelle helbredstilstand. 
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Der er fokus på at en leve-bo enhed på 8 boliger ikke er det driftsmæssigt mest 

optimale. Det mest optimale er leve-bo enheder på 10-12 beboere.,  

  

Ved at omdanne Ålbæk Plejeboliger til leve-bo vil der være et større fokus på 

hjemmelighed og hverdagsliv, og på den enkelte borgers ønsker. I forbindelse med 

måltider, er det muligt at give borgeren en oplevelse, glæde og erindringer 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. 

  

  

Personalet i Ålbæk Plejeboliger 

Der er i dag ansat 7 medarbejdere i Ålbæk Plejeboliger, der er fordelt på dag-, 

aften- og nattevagter. 

Ledelsesmæssigt er Ålbæk plejeboliger forankret med Strandgården.  

Idet Ålbæk Plejeboliger bliver til leve-bo, vil der være mulighed for at skabe 

vidensdeling og synergi på tværs af personalet i Ålbæk og på Strandgården. 

  

Ved trivselsundersøgelsen fra marts 2012 var der en svarprocent på 87,5 %, hvor 

medarbejderne generelt var meget positive. 

  

Den gennemsnitlige fraværsprocent for personalet i Ålbæk Plejeboliger var i 2012 

på 2 %, hvilket må anses for værende lavt.  

  

 

Indstilling 

Konstitueret direktør med ansvar for Sundhed og ældre indstiller, at Socialudvalget 

tager redegørelsen til efterretning. 

 

Beslutning Socialudvalget den 9. januar 2013 

Redegørelsen er taget til efterretning med følgende bemærkninger, at 

omlægningen til leve-bo og vejledning fra kostkonsulenterne skal bidrage til, at BMI 

højnes blandt beboerne. Udvalget vil arbejde for, at Ålbæk Plejeboliger på sigt 

bliver en rentabel enhed. 

  

Fraværende: Peter E. Nielsen 

 

Bilag 

Bilag 1 - Embedslægerapport Aalbæk Plejeboliger 2012 (dok.nr.369/13) 

Bilag 2 - Ejendomscentrets tilbud Ålbæk Plejeboliger (dok.nr.153371/12) 

Bilag 3 - Tilbud på køkkenelementer og hvidevarer (dok.nr.153377/12) 

Bilag 4 - Perspektivtegning 1 (dok.nr.153373/12) 

Bilag 5 - Perspektivtegning 2 (dok.nr.153375/12) 

Bilag 6 - Perspektivtegning 3 (dok.nr.153376/12) 

Bilag 7 - Perspektivtegning 4 (dok.nr.153372/12) 

Bilag 8 - Kvittering for tilsyn - Aalbæk Plejeboliger nov. 2012 (dok.nr.510/13) 
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5. Åbningstider i caféen i Aktivitetshuset Sydbyen og 

Dagcentret Ingeborgvej 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2010-2013 blev det politisk besluttet at 

budgettet til ældreområdets aktivitetscentre under ét skulle reduceres med 2 mio. 

kr.  

Ledelsen på ældreområdet vedtog, i samarbejde med aktivitetslederne, at 

besparelsen skulle effektueres ved at aktivitetscentrene og caféerne skulle holde 

lukket i weekenderne, på helligdage, 2 uger årligt i sommerperioden og i ugen 

mellem jul og nytår. 

Rådhuscentret er ikke omfattet af bestemmelsen om lukkedage. 

  

I kraft af Socialudvalgets beslutning den 5. december vedr. moms på salg af mad 

og drikkevarer i cafeer i kommunale tilbud, ønsker aktivitetslederne nu at ophæve 

beslutningen vedr. lukkedage i hhv. cafeen i Dagcentret på Ingeborgvej og i 

Aktivitetshuset i Sydbyen. For at kunne imødekomme kravet om momsbetaling har 

caféerne behov for alle mulige indtægtskilder. 

  

Caféen i hhv. Sydbyen og på Ingeborgvej drives som indtægtsdækket virksomhed, 

hvorfor beslutningen vedr. lukkedage medvirkede til et fald i caféernes omsætning. 

Det estimeres at caféerne i Sydbyen og på Ingeborgvej begge mister en årlig 

indtægt på 65.000 kr. som følge af de 3 uger cafeen er lukket. 

  

Caféerne på Ingeborgvej og i Sydbyen ønsker derfor at få samme 

selvbestemmelsesmulighed som Rådhuscentret, således at der ikke er krav om at 

caféen holder lukket 3 uger årligt, sammen med aktivitetscentret. 

  

Borgerne vil opleve ophævelsen af lukke-ugerne som en serviceforbedring, idet de 

derved året rundt kan købe varm mad i caféerne, samt opleve det sociale aspekt i 

at indtage deres måltid i selskab med andre. 

På Ingeborgvej er det således, at der i dag er ca. 20 borgere der er visiteret til 

dagligt at modtage deres hovedmåltid fra den kommunale Madservice i caféen på 

Ingeborgvej. En konsekvens af de nuværende lukke-uger er, at der skal ske en 

ændring i disse borgeres madleverance, således at de får leveret køle-vakuummad 

fra Madservice til 1 uge ad gangen, som de skal opbevare i deres eget køleskab 

(som borgere omfattet af frit valg). Dette medfører at der visiteres ekstra tid til at 

plejepersonalet kan varetage opgaven med at opvarme og servere maden m.m. for 

de svageste borgere. Disse ændringer et par gange om året kan være svære at 

håndtere for borgeren. 

  

I dag er der flere borgere der til daglig spiser deres varme mad i de øvrige 

aktivitetscentre i ældreområdet. Disse borgere vil – som hidtil – blive tilbudt at spise 

deres varme måltid sammen med det pågældende ældrecentres øvrige beboere i 

de 3 lukke-uger. Lukke-ugerne fastholdes her, idet det udelukkende er 

aktivitetscentre og caféer uden produktion af varm mad. 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/12776 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: mank 

 Besl. komp: SOU 
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Den manglende indtjening har betydning for personaleansættelser, idet caféerne 

drives som indtægtsdækket virksomhed, hvorfor en del af overskuddet anvendes til 

at ansætte ekstra cafépersonale udover det fastsatte lønbudget. 

  

Det skal bemærkes at der i denne sammenhæng skelnes mellem 

aktivitetscentrene og caféerne på Ingeborgvej og i Sydbyen, idet caféerne her 

kan drives udgiftsneutralt på alle hverdage. 

  

 

Indstilling 

Konstitueret direktør med ansvar for Sundhed og ældre indstiller, at Socialudvalget 

godkender at caféerne i Aktivitetshuset Bangsbo og Dagscentret på Ingeborgvej 

har mulighed for at have åbent alle årets hverdage. 

  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 9. januar 2013 

Tiltrådt. 

  

Fraværende: Peter E. Nielsen 
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6. Forlængelse af Hospice Vendyssels lejekontrakt med 

yderligere to måneder 

 

Sagsfremstilling 

Hospiceleder Birgitte Nielsen, Hospice Vendsyssel, har henvendt sig til 

Frederikshavn Kommune for at anmode om, at Hospice Vendsyssel kan få lov til at 

forlænge lejekontrakten på Kastanjegården med to måneder. 

  

I lejekontrakten gælder det forhold at lejekontrakten udløber når Hospice 

Vendsyssels bestyrelse overtager driften af hospice, det vil sige 1.7 2013. Hospice 

Vendsyssel har imidlertid behov for en overgangsperiode fra huset står færdig og til 

aflevering af lejemål for at sikre driften af hospice i flytteperioden. 

  

Eventuelle økonomiske konsekvenser af at forlænge lejekontrakten med Hospice 

Vendsyssel medbringes til mødet. 

  

Vedlagt til punktet er henvendelsen fra Hospice Vendsyssel, lejekontrakt mellem 

Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune samt tillæg hertil. 

  

 

Indstilling 

Konstitueret direktør med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller: at 

sagen drøftes 

  

 

Beslutning Socialudvalget den 9. januar 2013 

Direktøren indgår i en dialog med Hospice Vendsyssel/Regionen om en løsning. Et 

mindretal i udvalget bestående af Jørgen Tousgaard (S) og Christina Eriksen (SF) 

vil imødekomme ansøgningen. 

  

Fraværende: Peter E. Nielsen 

 

Bilag 

Bilag 1 - Henvendelse fra Hospice vendsyssel 2013 (dok.nr.525/13) 

Bilag 2 - Lejekontrakt Kamillianergården (dok.nr.526/13) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 08/10510 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: bibp 

 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. 

 

Underskrifter: 

 

      

Peter E. Nielsen 
   

      

Helle Madsen 
   

      

Carsten Sørensen 
   

 

      

John Christensen 
   

      

Christina Lykke Eriksen 
   

 

      

Birgit S. Hansen 
   

      

Jørgen Tousgaard 
   

 

 
 


