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1. Udbud på frit-valgs-området SEL §83 

 

Sagsfremstilling 

Socialudvalget har på sine møder d. 9. januar og 6. februar 2013 drøftet den 

forestående lovændring på området med frit leverandørvalg, og administrationens 

foreløbige arbejde med forberedelse af udbud på opgaven. Udvalget har i denne 

forbindelse besluttet, at "Udvalget vil sikre en ordentlig betjening af borgerne og at 

besparelsen hentes." 

  

Center for Social- og Sundhedsmyndighed har nu udarbejdet et udbudsmateriale 

på SEL § 83 området, og Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet tilhørende 

option på delegerede sygeplejeydelser. Af hensyn til udbudsreglerne skal 

udbudsmaterialet behandles fortroligt indtil det formelt offentliggøres, og derfor er 

bilagene til denne sag lukkede. 

  

Ændringen af Servicelovens §§91 og 92, der regulerer reglerne om frit 

leverandørvalg, er endnu ikke færdigbehandlet i Folketinget. Lovforslaget er blevet 

1. behandlet i Folketinget, men hjemsendt til 2. behandling i Socialudvalget. Der var 

frist for ændringsforslag d. 26. februar 2013 og betænkningsafgivelse skal 

udfærdiges til d. 28. februar af Folketingets Socialudvalg. Der er en forventning om, 

at lovforslaget 3. behandles ultimo uge 11, og det er stadig intentionen at de nye 

regler træder i kraft pr. 1. april 2013. 

  

Udbudsmaterialet er udarbejdet ud fra den forudsætning at lovændringen vedtages 

uden væsentlige indholdsmæssige ændringer ift. det nu foreliggende forslag. 

  

  

Gæster: 

NB Consult ved Niels Balle 

Suzanne Kogsbøll 

 

Beslutning Ældrerådet den 26. februar 2013 

På ældrerådsmødet den 26-02-2013 blev der omdelt notat ”Opmærksomheds- og 

debatpunkter vedr. udbud” og efterfølgende blev der givet en mundtlig uddybning af 

de enkelte punkter i notatet af John Kristensen. Det endelige udbudsmateriale 

forventes klar til fredag den 01-03-2013. 

  

Ældrerådets foreløbige høringssvar: 

Ældrerådet har med tilfredshed konstateret, at opmærksomheds- og 

debatpunkterne også omfatter de uhensigtsmæssigheder, som Ældrerådet tidligere 

har gjort opmærksom på, bør strammes op, i det gældende kontraktmateriale. 

Ældrerådet ønsker at se det færdige udbudsmateriale inden der afgives et endeligt 

høringssvar, som vil foreligge på Socialudvalgsmødet den 06-03-2013 

  

 

Indstilling 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/10901 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: lald 

 Besl. komp: SOU 
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Under forudsætning af at lovændringen vedtages i den nuværende form, indstiller 

direktøren med ansvar for Social- og Sundhedsmyndighed og Sundhed- og Ældre, 

at Socialudvalget drøfter det udarbejdede udbudsmateriale og tager stilling til de 

indarbejdede principper og forudsætninger, og herunder at der specifikt træffes 

beslutning om hvorvidt option på delegerede sygeplejeydelser skal indgå i 

udbuddet. 

At forvaltningen bemyndiges at tilrette og justere materialet i henhold hertil, og 

iværksætte udbud jfr. den fremlagte tidsplan. 

 

Beslutning Socialudvalget den 6. marts 2013 

Socialudvalget har drøftet udbudsmaterialet og har besluttet, at delegerede 

sygeplejerske ydelser ikke medtages og at administrationen får mandat til at 

udarbejde en alternativ model. 

 

Bilag 

Udbudsmateriale SEL § 83 (dok.nr.27494/13) 

Option af videredeligerede sygeplejeydelser (dok.nr.28208/13) 

Bilag A - Opmærksomheds- og debtapunkter ift. udbudsmaterialet.pdf (dok.nr.32434/13) 

Bilag B - Tidsplan  (dok.nr.149629/12) 

Bilag 0 - Værdigrundlag  (dok.nr.28278/13) 

Bilag 1 Tilbudsangivelse version 4.1 (dok.nr.29495/13) 

Bilag 2 - Leverandørkontrakt - 2013 (dok.nr.28952/13) 

Bilag 2a - Kvalitetsstandarder (SEL § 83) (dok.nr.31503/13) 

Bilag 2b - Indsatskatalog for Sygeplejeindsatser med faglige beskrivelser (dok.nr.25569/13) 

Bilag 2c - Partnerskabsaftale (dok.nr.28802/13) 

Bilag 3 - Kort over område/distrektsinddeling (dok.nr.10874/13) 

Bilag 4 - Demografisk udvikling (dok.nr.16221/13) 

Bilag 5 - Statistik materiale (Time- og aldersfordeling på SEL §83 ) (dok.nr.18090/13) 

Bilag 6 - Statistik materiale (Timer og borgere jf. SEL § 83) (dok.nr.18171/13) 

Bilag 7 - CSC Omsorgsystemet ift. organisering og uddannelse  (dok.nr.22320/13) 

Bilag 8 - Implementeringsplan af ny leverandør (dok.nr.32393/13) 

Vederlag og faktureringsbilag (dok.nr.30586/13) 

Høringssvar fra Handicaprådet vedr. § 83-udbud.pdf (dok.nr.36768/13) 

Høringssvar fra Ældrerådet vedr. sag Udbud SEL §83 (dok.nr.36776/13) 
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2. Brug af naturpædagog på Mariested 

 

Sagsfremstilling 

Socialudvalgsmedlem Carsten Sørensen har ønsket en orientering om brug af 

naturpædagog på Mariested. 

  

Brugen af naturpædagog på Mariested har været afprøvet i en periode på seks 

måneder, hvor stillingen er oprettet som job med løntilskud. På baggrund af gode 

erfaringer fra den første periode, ønsker Afdelingen for Socialpsykiatri og Udsatte 

at fortsætte det naturpædagogiske arbejde gennem oprettelse af et projekt med 

titlen ”Frisk i naturen”.  

  

Naturpædagogen er omdrejningspunktet i projektet, som opstartes 1. april 2013, 

hvis det lykkes at finde finansiering gennem forskellige fonde. ”Frisk i naturen” 

forventes at skulle bruge et budget på samlet cirka 1,5 millioner kroner over de tre 

år, som projektet skal løbe. En del af finansieringen er på plads, idet Roblon 

Fonden på nuværende tidspunkt har givet tilsagn om at støtte projektet med 

260.000 kr. i 2013. 

  

Formålet med projektet er at finde nye og innovative veje til recovery for personer 

med sindslidelse. Målgruppen er afgrænset til de 44 beboere på Mariested, og 

hensigten er, at tilbuddet skal være tilgængeligt og stilles gratis til rådighed for 

beboerne.  

  

Udenlandske erfaringer viser, at friluftsliv og naturoplevelser har en stor positiv 

effekt som en del af recovery for personer med sindslidelser. Professionelt har 

fremgangsmåden kun i meget begrænset omfang været afprøvet i Danmark, og 

projektet er derfor det første af sin art i Danmark. 

  

I forlængelse af de begrænsede erfaringer i Danmark, er en del af formålet med 

projektet at indsamle viden omkring emnet og videreformidle denne viden til 

brugere, pårørende, medarbejdere samt til kommunale og regionale 

beslutningstagere og relevante medier. Projektet vil endvidere forsøge at udvikle et 

koncept, hvor friluftsliv er en metode til at facilitere en recoveryproces for 

sindslidende.    

  

  

 

Indstilling 

Konstitueret direktør med ansvar for Center for Handicap og Psykiatri indstiller, at 

Socialudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Socialudvalget den 6. marts 2013 

Taget til efterretning. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/4226 

 Forvaltning: CHP 

 Sbh: nikn 

 Besl. komp: SOU 
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3. Fremtidig organisering af den ambulante 

misbrugsbehandling 

 

Sagsfremstilling 

Opgaverne vedrørende misbrugsbehandling overgik 1. maj 2011 fra Region 

Nordjylland til de nordjyske kommuner. I forlængelse heraf besluttede 

Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt og Læsø Kommune at indgå et samarbejde 

om den ambulante del af misbrugsbehandlingen i form af BehandlingsCenter 

Nordenfjord (BCNF). 

  

I samarbejdsaftalen for BCNF er aftalt en projektperiode, der udløber ved 

udgangen af 2013. Aftalen forlænges automatisk med et år, medmindre en 

aftalepart senest 1. juli meddeler, at aftalen ikke ønskes forlænget. Der skal derfor i 

løbet af de kommende måneder træffes beslutning om, hvordan 

misbrugsbehandlingen skal organiseres fra 2014.  

  

For at kvalificere beslutningen omkring, hvorvidt kommunerne fortsat skal have en 

tværkommunal opgaveløsning på området, er udarbejdet en evalueringsrapport, 

som hermed præsenteres for Socialudvalget. 

  

Evalueringsrapporten indeholder faktuelle data om indsatsen i BCNF samt en 

vurdering af kvalitet og effekt af ydelserne fra samarbejdspartnere i kommunerne, 

brugere og medarbejdere. Rapporten viser, at BCNF generelt har løst opgaven 

tilfredsstillende i forhold til de forventninger, der var opstillet ved opstarten af 

projektet. Det fremgår dog også, at der er behov for fokus på og udvikling i forhold 

til særligt: 

  

-       Fleksibilitet i behandlingstilbuddet 

-       Samarbejdet mellem misbrugsbehandlingen og den øvrige sociale indsats 

  

BCNF er på nuværende tidspunkt organiseret i en samarbejdsmodel, hvor 

samarbejdet er baseret på et politisk aftalegrundlag, og hvor hver kommune 

bidrager med personale og faciliteter til løsning af den fælles opgave. Den enkelte 

kommunes bidrag er beregnet med kommunernes indbyggertal som 

fordelingsnøgle. Det har vist sig, at denne model på nogle områder resulterer i 

mere administrativt arbejde, ligesom der er en række juridiske og 

forvaltningsmæssige problemstillinger i forhold til modellen. 

  

Styregruppen anbefaler derfor, at et eventuelt fortsat tværkommunalt samarbejde 

tager udgangspunkt i en entreprenørmodel, hvor en enkelt kommune bliver 

driftsherre, mens de øvrige kommuner køber ydelserne ved entreprenøren efter en 

konkret og bindende aftale om pris, kvalitet mv. 

  

Alternativet til et fortsat fælleskommunalt samarbejde er, at opgaven tages hjem til 

den enkelte kommune, som organiserer behandlingsopgaven i eget regi. 

Kommunerne vil fortsat have mulighed for at indgå bilaterale aftaler med hinanden 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/4229 

 Forvaltning: CHP 

 Sbh: nikn 

 Besl. komp: BUU/SOU/SUU/AMU 
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om køb og salg af ydelser. 

  

Der er dermed to overordnede organiseringsmuligheder fremadrettet: 

  

- Hjemtagning af opgaven til den enkelte kommune  

- Fortsat tværkommunalt samarbejde med udgangspunkt i en entreprenørmodel 

  

En hjemtagning af opgaven vil give den enkelte kommune mulighed for selv at 

organisere misbrugsbehandlingen, hvilket blandt andet vil forbedre 

koordineringsarbejdet i forhold til andre kommunale indsatser. Denne model 

forudsætter dog, at de individuelle kommuner har tilstrækkeligt volumen til at 

opretholde faglig udvikling og kvalitet. 

  

En entreprenørmodel sikrer en større volumen, men for at opnå fordele herved må 

en fælleskommunal organisering bygge på standardiserede ydelser, hvilket 

vanskeliggør samtænkning af indsatsen med kommunens øvrige indsatser, 

ligesom det kræver, at kommunerne er enige om service- og indsatsniveau. 

  

Fordele og ulemper forbundet med de to grundlæggende modeller kan på nogle 

områder imødekommes ved at kombinere elementer fra de forskellige modeller. 

Med udgangspunkt i en hjemtagning opgaven, vil det således være en mulighed, at 

kommunerne indgår aftale om udveksling af specialiserede ydelser, 

behandlerressourcer ved spidsbelastning og faglig udvikling af medarbejdersiden. 

På samme måde kan en entreprenørmodel organiseres, så det er muligt at tilkøbe 

mere specialiserede ydelser, og dermed sikre muligheden for en specialiseret 

indsats i den enkelte kommune. Der vil dog også være både fordele og ulemper 

knyttet til ovenstående typer af kombinationsmodeller. 

  

I forhold til overvejelserne omkring fortsat tværkommunalt samarbejde, ser alle de 

involverede kommuner en udfordring i at balancere ønsker om tværkommunalt 

samarbejde med målsætninger om øget fokus på det tværgående samarbejde 

internt i kommunerne.  

Med henblik på at kvalificere beslutningsgrundlaget, samt få afklaret kommunernes 

indstilling til fortsat samarbejde og valg af organisationsmodel, foreslås det, at der 

afholdes en fælles temadag med politisk deltagelse, hvor indholdet blandt andet 

kunne være input fra en ekstern på misbrugsområdet.  

  

  

 

Indstilling 

Konstitueret direktør med ansvar for social- og sundhedsområdet indstiller, at 

Socialudvalget angiver retning for det videre arbejde omkring fremtidig organisering 

af den ambulante misbrugsbehandling. Herunder indstilles det, at der afholdes et 

fælles temamøde med politisk deltagelse fra de 4 kommuner. 

  

Anbefaling fra Socialudvalgets møde den 6. marts vil foreligge til drøftelse i 

møderne i Børne- og Ungdomsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og 

Sundhedsudvalget. Input fra udvalgene vil indgå i det videre arbejde. 
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Centerchef Marianne Skrubbeltrang deltager i møderne. 

  

 

Beslutning Socialudvalget den 6. marts 2013 

Udvalget anbefaler,  

1)     at arbejdsmarkedsudvalget, børne- og ungdomsudvalget, sundhedsudvalget  

og socialudvalget holder et fælles politisk møde  og kommer med en indstilling 

om retningen for den fremtidige organisering af den ambulante 

misbrugsbehandling. 

2)     at der afholdelse et fælles temamøde med politiske deltagelse fra de 4 

kommuner. 

 

Bilag 

Evaluering (dok.nr.29850/13) 
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4. Projekt Samtidens Plejecenter – velfærdsteknologi på Sæby 

Ældrecenter 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommunes plejecentre vil tiltagende blive udfordret blandt andet af 

knappe ressourcer, af et arbejdsmiljø under pres og af et større krav til kvaliteten af 

plejen. Frederikshavn Kommune vil imødekomme disse udfordringer. Det handler 

om at skabe samtidens plejecenter, der er på forkant med fremtidens udfordringer.  

  

Derfor igangsættes et udviklingsprojekt, hvor der vil blive arbejdet med forbedring af 

arbejdsgange blandt andet med støtte fra velfærdsteknologi. Projektet vil konkret 

foregå med Sæby Ældrecenter som pilotsted, hvor medarbejdere, beboere, 

pårørende og ledere vil arbejde med velfærdsteknologi og arbejdsgange med fokus 

på kvalitet for beboerne, forbedring af arbejdsmiljøet og frigørelse af tid.  

  

Projektets karakter som et udviklingsprojekt gør, at indholdet udvikles i løbet af 

projektforløbet. Projektets indhold afhænger af hvilke resultater, der undervejs 

kommer fra eksperimenteringen med arbejdsgange og velfærdsteknologi, og derfor 

kan der ikke på nuværende tidspunkt redegøres for, hvad projektet ender ud med.  

Socialudvalget vil under projektforløbet løbende blive orienteret om projektets 

status, og involveres vedrørende beslutninger, som må opstå undervejs. 

  

Centerchef Mogens Kahr Nielsen og Projektleder Hanne Engholm deltager under 

punktet. 

 

Indstilling 

Konstitueret direktør med ansvar for Center for Sundhed & Ældre og Center for IT, 

digitalisering og velfærdsteknologi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.  

 

Beslutning Socialudvalget den 6. februar 2013 

Socialudvalget er positiv over for projektet. Sagen sendes til høring i Ældreråd og 

Handicapråd. Udvalget holdes løbende orienteret om projektet. 

 

Beslutning Handicaprådet den 21. februar 2013 

Hanne Engholm  redegjorde for Projekt samtidens plejecenter. 

Handicaprådet ønsker gerne en løbende orientering om projektet. 

Orienteringen tages til efterretning. 

  

Fraværende: Flemming Klougart og suppleant. 

 

Beslutning CenterMED Sundhed og Ældre den 12. februar 2013 

CenterMED Sundhed og Ældre støtter projekt ”Samtidens plejecenter – 

velfærdsteknologi på Sæby Ældrecenter”. 

CenterMED Sundhed og Ældre vil dog gerne understrege, at det er vigtigt at 

medarbejderne på Sæby Ældrecenter inddrages i projektprocessen fra start til 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/2643 

 Forvaltning: IDTV 

 Sbh: haeh 

 Besl. komp: SOU 
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evaluering, således at de har mulighed for indflydelse i forhold til at få 

velfærdsteknologiske løsninger der reelt kan hjælpe borgerne og personale.  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 26. februar 2013 

Hanne Engholm orienterede om projektet, der tager udgangspunkt i konkrete 

problemstillinger på stedet, samt ud fra beboernes og personalets ønsker. Det er 

frivilligt for beboerne at deltage. Der vil løbende ske en evaluering af de enkelte 

tiltag.  

  

  

Ældrerådets høringssvar 

  

Ældrerådet er blevet orienteret om projektet på sit møde den 26-02-2013, og har 

følgende bemærkninger: 

  

Ældrerådet ser meget positivt på projektet og appellerer til, at man sikrer et højt 

informationsniveau overfor både beboere, pårørende samt medarbejdere, så der 

skabes tryghed omkring afprøvning af de nye løsninger, og dermed grobund for at 

beboerne oplever forsøgene som en succes. 

Ældrerådet finder det samtidig vigtigt, at man gør meget ud af at sikre beboerens 

forståelse af, at den nye løsning udelukkende er på prøve, og at beboeren skal 

”aflevere”  teknologien igen, selv om ordningen har været en succes. 

Ældrerådet forudser, at der vil opstå dilemmaer, hvor en løsning er god for én 

beboer, men samtidig er en ulempe for andre, og Ældrerådet stiller spørgsmål ved, 

hvem der i sidste ende skal beslutte om forsøget har været en succes for 

beboeren/personalet/økonomisk og dermed kan indføres som en fast ordning.  

Ældrerådet tager det som en forudsætning, at forsøgene er omkostningsfri for den 

enkelte beboer. 

 

Indstilling 

Konstitueret direktør med ansvar for IT, digitalisering og velfærdsteknologi indstiller, 

at Projekt samtidens plejehjem godkendes, og at der tages højde for 

høringssvarene i det videre arbejde. 

 

Beslutning Socialudvalget den 6. marts 2013 

Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar tages til efterretning. Projektet 

godkendes i sin foreliggende form. 

  

 

Bilag 

Projektgrundlag_vt_saeby_aeldrecenter.pdf (dok.nr.16169/13) 

Principper_for_indfoerelse_af_velfaerdsteknologi.pdf (dok.nr.16171/13) 

Digitaliserings-, kanal- og servicestrategi.pptx (dok.nr.16170/13) 
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5. Forslag til ændring af Ældrerådets vedtægt 

 

Sagsfremstilling 

I efteråret 2013 skal der afholdes valg til Ældrerådet. I den forbindelse vil 

Ældrerådet foreslå en tilretning af vedtægtens afsnit 3. ”Sammensætning og valg”, 

således at reglerne for antallet af medlemmer samt afholdelse af ”Fredsvalg” 

præciseres.  

  

Ældrerådet foreslår følgende tilretning:   

 Vedtægtens punkt 3.1 vedr. antal medlemmer, ændres til: ”Ældrerådet 

består som udgangspunkt af 9 medlemmer, og som minimum af 5 

medlemmer”. Forslaget fremsættes med udgangspunkt i 

Retssikkerhedsloven §30 stk. 2, citat: ”Ældrerådet består af mindst 5 

medlemmer”, samt ud fra erfaringer fra ældrerådsvalg afholdt i andre 

kommuner, hvor det har været svært at få 9 kandidater til at opstille. 

Formålet er således at sikre, at et antal kandidater på mellem 5 og 9 

medlemmer kan godkendes som værende nok til at nedsætte Ældrerådet. 

 Gældende afsnit vedr. nedsættelse af valgbestyrelse, samt fastsættelse af 

dato for valget, angives som punkt 3.3.1. 

 Regler for Fredsvalg tilføjes som punkt 3.3.2 med følgende ordlyd:   

”Der er mulighed for at indgå Fredsvalg (aflysning af valg), hvis følgende 

betingelser er opfyldte: 

- At der ikke er flere kandidater end vedtægtens punkt 3.1 foreskriver. 

- At kommunen har gjort en indsats for at skaffe kandidater, dvs. kommunen skal 

have informeret om valget.” 

  

Ændringerne fremgår af bilag, hvor ændringerne er markeret med rød tekst. 

 

Indstilling 

Formanden for Socialudvalget anbefaler Byrådet, at der fortsat skal være 9 

medlemmer i Ældrerådet. 

 

Beslutning Socialudvalget den 6. marts 2013 

Godkendt med den præcisering, at socialudvalget anbefaler Byrådet, at der skal 

være 7-9 medlemmer. 

 

Bilag 

Vedtægt Ældrerådet  (dok.nr.23505/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/3478 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: SOU/BR 
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6. Forslag fra Ældrerådet om afholdelse af 2 årlige 

dialogmøder 

 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet fremsender forslag om afholdelse af 2 årlige dialogmøder mellem 

Socialudvalget og Ældrerådet; ét længevarende møde i løbet af foråret til drøftelse 

af aktuelle emner, og ét kortere møde i forbindelse med budgetlægningen, hvor 

fokus er rettet mod ”budgetsager”. 

Ældrerådet håber at ordningen med 2 årlige dialogmøde vil kunne gennemføres fra 

foråret 2013. 

  

 

Indstilling 

Socialudvalgsformanden foreslår, at der afholdes et 2 timers dialogmøde med 

Ældrerådet umiddelbart før udvalgets maj-møde - den 8. maj 2013 kl. 14.00, samt 

et kortere dialogmøde i forbindelse med budgetbehandlingen efter sommerferien. 

 

Beslutning Socialudvalget den 6. marts 2013 

Godkendt med en bemærkning om, at der aftales en ny form for dialogmøde med 

Ældrerådet. 

 

Bilag 

Opfølgning vedr. tidligere henvendelse fra Ældrerådet om afholdelse af 2 dialogmøder, 

Mail (dok.nr.32499/13) 

Henvendelse til SOU med forslag til et ekstra dialogmøde med Ældrerådet (dok.nr.96884/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/300 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: SOU 
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7. Henvendelse fra Caspershus vedr. budget for plejeboliger 

2013 - 2016 

 

Sagsfremstilling 

Den selvejende institution Caspershus ønsker et dialogmøde med repræsentanter 

for Socialudvalget, hvor man vil forsøge at synliggøre effekten af de vedtagne 

besparelser, der er en konsekvens af budgetforliget 2013 – 2016 for 

plejeboligområdet.  

  

 

Indstilling 

Konstitueret direktør med ansvar for sundhed og ældre indstiller, at der afholdes et 

dialogmøde mellem Caspershus og repræsentanter for Socialudvalget. 

 

Beslutning Socialudvalget den 6. marts 2013 

Peter Nielsen, Carsten Sørensen og Jørgen Tousgaard deltager i møde med 

Caspershus. 

 

Bilag 

Henvendelse fra Caspershus vedr. budget for plejeboliger 2013 - 2016 (dok.nr.32757/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/4562 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU 
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8. Afbestilling af mad i kommunale plejeboliger 

 

Sagsfremstilling 

Jørgen Tousgaard ønsker sagen drøftet vedrørende afbestilling af mad i 

Frederikshavn Kommunes plejeboliger. 

 

Indstilling 

Jørgen Tousgaard ønsker sagen til drøftelse. 

 

Beslutning Socialudvalget den 6. marts 2013 

Drøftet. Administrationen oplyser, at der er foretaget en juridisk vurdering, som 

konkluderer, at løsningen er lovlig. Notatet med den juridiske vurdering sendes til 

udvalget. 

Der arbejdes med en mulighed for digital løsning for afbestilling af mad i et projekt 

”Samtidens Plejehjem”. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/10599 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: mank 

 Besl. komp: SOU 
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9. Henvendelse fra Byrådsmedlem Jørgen Tousgaard om 

drøftelse af forhold med betydning for udvalgets arbejde 

 

Sagsfremstilling 

Jørgen Tousgaard ønsker, at udvalget drøfter følgende forhold 

-     Embedsmændenes rolle og antal på udvalgsmøderne 

-     Dagsordener udfærdiges med beslutningsforslag og ikke sager til efterretning 

-     Redegørelser fremsendes skriftligt inden mødet, og kan evt. suppleres på 

mødet  

-     Færre sager til orientering på den lukkede del af mødet 

-     Krav om, at kritiske tilsynsrapporter forelægges for udvalget, inden der afgives 

svar til Tilsynsmyndighederne 

-     Behov for at politikerne får reel indflydelse på socialpolitikken. 

  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 6. marts 2013 

Udvalget er enig i,  

-         at embedsmændenes rolle præciseres og det nødvendige antal 

embedsmænd deltager i møderne,  

-         at dagsordner udfærdiges med beslutningsforslag og færre sager til 

efterretning,  

-         at der er færre sager til orientering på den lukkede del af mødet og  

-         at kritiske tilsynsrapporter forelægges for udvalget, inden der afgives 

høringssvar til tilsynsmyndighederne. 

  

Fraværende: Helle Madsen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/191 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU 
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10. Status på personaleprocessen i forbindelse med 

omstrukturering af den kommunale køkkendrift 

 

Sagsfremstilling 

I bilaget ”Status på personaleprocessen i forbindelse med omstrukturering af den 

kommunale køkkendrift” gives en kort redegørelse for personaleprocessen i 

forbindelse med omstrukturering af den kommunale køkkendrift. Processens 

detaljer synliggøres i en procesplan. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvarsområde for Center for Sundhed og Ældre indstiller sagen til 

orientering. 

 

Beslutning Socialudvalget den 6. marts 2013 

Udsættes til næste møde, og der laves et åbent bilag om status for 

personaleprocessen. 

  

Fraværende: Helle Madsen 

 

Bilag 

Status på personaleprocessen i forbindelse med omstrukturering af den kommunale 

køkkendrift (dok.nr.32906/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/10599 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: mank 

 Besl. komp: SOU 
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11. Orientering om brand på Mariested 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 13/4269 

 Forvaltning: CHP 

 Sbh: nikn 

 Besl. komp: SOU 

 
  



 
 

 

Socialudvalget - Referat - 06. marts 2013 Side 19 af 21 

 

12. Formanden orienterer 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 10/191 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU 
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13. Eventuelt 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 10/191 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

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