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1. Regnskab 2012 - Socialudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Ved udgangen af 2012 er det korrigerede budget for Socialudvalgets 

bevillingsområde, ekskl. den tekniske tillægsbevilling, på 877,5 og det faktiske 

forbrug er opgjort til 877,2 mio. kr. 

  

Faktisk regnskab er således -0,3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. 

Nettoresultatet, opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, udviser et 

mindreforbrug på kr. -1,1 mio. 

  

Ved budgetrevisionen pr. 31-08.12 forventedes et samlet nettoforbrug i 2012 på 

890,7 mio. kr. Regnskabsresultatet, iht. til reglerne for økonomisk decentralisering 

er beregnet til 876,4 mio. kr. I forhold til 31.08.12 er der tale om en forbedring på -

14,3 mio. kr.. 

  

Den fremsendte årsberetning omfatter en økonomisk og tekstmæssig 

sammenfatning, en teknisk regnskabsforklaring hvor årets resultat forklares samt 

Direktørens vurdering af regnskabsresultatet.  

Årsberetningen indeholder endvidere omkostningsstedernes detailbeskrivelser, der 

omfatter:  

  

Kort præsentation af området  

 Orientering om regnskabsresultatet  

 Gennemgang af opnåede resultater i 2012  

  

Idet der henvises til disse skal kun fremhæves: 

  

At regnskabsresultatet, iht. anbefalingerne i årsberetningen, kan overføres til 2013 

således: 

  

DRIFT 

Center for Handicap og Psykiatri                         overskud   -3,7 mio. kr 

Center for Social og Sundheds. myndighed        overskud   -4,3 mio. kr. 

Center for Sundhed og Ældre                              underskud  6,2 mio. kr. 

Centrale puljer                                                      overskud   -0,6 mio. kr. 

  

   

ANLÆG: 

Udvalgets korrigerede anlægsprogram udgør 21,4 mio. kr., heraf overføres et 

overskud på ca. 6,5 mio. kr. til anlæg i 2013 samt et overskud på 1,6 mio. kr. der 

overføres til Ejendomscentret i overførselssagen. 

Endvidere overføres et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. til drift og der efterlades et 

merforbrug på 1,4 mio.kr. til teknisk korrektion i 2013. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/6352 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SOU 
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Indstilling 

  

Direktøren med ansvar for Social og Sundhed indstiller:  

  

Vedr. Driftskonti: 

At der iht. årsberetningen overføres et overskud på 0,5 mio. kr. 

At der efterlades et merforbrug som modsvares af 

tilsvarende mindreforbrug i Ejendomscentret på 0,5 mio. kr. 

At der fra anlæg overføres et overskud vedr. leasing af biler 1,4 mio. kr. 

  

Vedr. Anlæg: 

At der overføres et nettooverskud på 6,5 mio. kr. til anlæg 2013. 

At der overføres et nettooverskud på 1,4 mio. kr. til drift 2013. 

At der overføres et overskud 1,6 mio. kr. til Ejendomscentret til 2013. 

At der til teknisk korrektion anmodes om, at der efterlades et nettomerforbrug på 

1,4 mio. kr.  

  

At årsberetningen, med de anbefalede disponeringer i øvrigt, godkendes og 

videresendes via Økonomiudvalget til Byrådets behandling 

 

Beslutning Socialudvalget den 3. april 2013 

Godkendt. 

 

Bilag 

Årsregnskab 2012 Socialudvalget (dok.nr.45183/13) 
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2. Socialudvalget - økonomisk status 280213 

 

Sagsfremstilling 

Økonomicenteret fremsender hermed økonomisk status pr. 28 Februar 2013 for 

Socialudvalget. 

  

Den indeholder korte overordnede kommentarer, der beskriver 

centerets(/direktørens) aktivitetsområder, hvor der er særligt fokus. 

Ligeledes er der overordnede korte kommentarer til anlægsområdet. 

 

Indstilling 

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

tages til efterretning  

 

Beslutning Socialudvalget den 3. april 2013 

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

Økonomisk status pr. 28-02-13 SOCUDV (dok.nr.44941/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/6331 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SOU 
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3. Botilbudet Norden 

 

Sagsfremstilling 

Botilbudet Norden er et privat botilbud, som Frederikshavn Kommune som 

beliggenhedskommune har godkendelses- og tilsynsforpligtelsen med. Den forberedende 

sagsbehandling i forhold til tilsyns- og godkendelses opgaven varetages af Den 

Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling(GOT), der er placeret i Hjørring.  

  

  

Tilsyn 

Der har i 2012 været 2 anmeldte og 2 uanmeldte tilsynsbesøg. 

  

Tilsynet vurderer, at Norden har et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere 

omkring sundhed og medicinering. 

  

Det vurderes endvidere, at ledelsen er opmærksom på at personalet har de rette 

kompetencer til at imødekomme beboernes behov. Personalet har været på 

neuropædagogisk efteruddannelse og læringen herfra implementeres til gavn for 

beboerne. Endvidere er det planlagt, at en medarbejder skal på kursus i medicinering. 

  

Der er fokus på kontinuitet i den pædagogiske indsats. Dette fokus fremgår bl.a. af 

håndteringen af den udfordring, at normeringen primært tillader enevagter. Gennem 

overlap, sparring og refleksion i forbindelse med faste personalemøder sikres det, at 

kontinuiteten i den daglige pædagogiske indsats bevares. Der er dertil et fast 

introduktionsprogram for nyansatte, der bidrager til, at nye medarbejdere hurtigt kommer til 

at arbejde ud fra stedets pædagogik. 

  

Tilsynet vurderer generelt, at der er en god håndtering og procedurer omkring utilsigtede 

hændelser, magtanvendelse og skriftlig dokumentation.  

  

Tilsynet bemærker, at det er positivt, at en af de unge får mulighed for at bo i stedets 

botræningsbolig. Dette træner beboeren i en mere selvstændig tilværelse, og kan fungere 

som ”første step hen mod en egentlig udslusningsbolig, eller egen bolig med ingen/mindre 

støtte”. Der er efterspørgsel på botræningslejligheden, og der er sket udskiftning i 2012, da 

den beboer, der boede der ved årets begyndelse, er flyttet i egen lejlighed. 

  

Godkendelse 

Botilbudet Norden fik den 5. december 2012 afslag af Socialudvalget på en ansøgning om 

at drive § 85-støtte i eget hjem til borgere, der ikke tidligere har været beboere på Norden. 

Norden består af botilbud, botræningslejlighed, samt et udslusningsprogram for tidligere 

beboere, der flytter i egen lejlighed efter ophold i botræningslejligheden.  

  

I forbindelse med afslaget har der været tvivl om, hvorvidt den eksisterende 

udslusningsaktivitet var omfattet af afslaget.  

  

Nordens tidligere godkendelse definerede klart, at der kunne drives botilbud samt 

udslusning i 6 udslusningslejligheder på botilbuddets område. Denne 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/4222 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: mrwi 

 Besl. komp: SOU 
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godkendelsesskrivelse blev dog i 2010 afløst af den gældende, hvor begrebet udslusning 

ikke er præcist defineret. 

  

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling har indstillet, at den nye 

opdaterede godkendelsesskrivelse godkendes af Socialudvalget. Udslusning kan i denne 

forbindelse defineres af Socialudvalget til at omfatte forløb for tidligere beboere, der bor i 

egen lejlighed. Forløbene er tidsbegrænsede, indtil borgeren enten er selvhjulpen, eller er 

klar til at overgå til § 85 i eget hjem, leveret af Frederikshavn Kommune. 

  

  

Regnskab 2011 

Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående: 

  

  

Der er et underskud på 727 kr. og pr. 31/12-11 en negativ egenkapital på 680.445 kr. Det 

accepteres at underskuddet overføres til egenkapitalen. 

  

Ud over botilbuddet driver Fonden Norden også udslusning. Fonden Nordens samlede 

overskud var på 80.414 kr. og Fonden har pr. 31/12-11 en negativ egenkapital på 373.111 

kr. 

  

Fondens bestyrelse har sat sig som mål at nedbringe den negative egenkapital over 

periode på 2-3 år. Tilsynet opfordrer til en nøje budgetoverholdelse for at konsolidere 

fonden. 

  

Budget 2013 

Den gennemsnitlige beregnede pladspris for 2013 er 59.473 kr. 

  

Den gennemsnitlige beregnede pladspris for 8 pladser i botilbuddet er beregnet på 

baggrund af et samlet budget på 5.423.955 kr., som fordeler sig på følgende måde: 

  

Lønudgifter 4.131.767 kr. 

Ejendomsudgifter 402.018 kr. 

Øvrige udgifter 890.170 kr. 

  

Der er godkendt en samlet personalenormering på 10,4 fuldtidsstillinger. 

  

For pladser til unge under 18 år, tillægges øvrige udgifter 45.395 kr., til lommepenge, 

tøjpenge, hjemrejser, gaver m.v., svarende til 3.783 pr. måned. 

  

Taksten for 2013, for unge under 18 år, er godkendt til 63.256 kr. 

 

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

-       tilsynets resultater tages til efterretning 

-       den opdaterede godkendelsesskrivelse godkendes.  Samtidig præciseres det, at 

udslusning dækker forløb for tidligere beboere, der flytter i egen lejlighed, og som er 

tidsbegrænsede indtil borgeren enten kan klare sig selv eller overgå til hjælp fra den 

kommunale leverandør 

-       regnskab for 2011 godkendes 

-       budget for 2013 godkendes 

  

  

  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 3. april 2013 

Godkendt, udvalget har dog en bekymring for andelen af uddannet pædagogisk personale. 

 

Bilag 

Udkast til budgetgodkendelse for Norden 2013 (dok.nr.42369/13) 

Norden - 2011+2013 - Norden - Budget 2013.xls (dok.nr.29712/13) 

Norden - 2011+2013 - Norden - Regnskab 2011.doc (dok.nr.29711/13) 

Norden - 2011+2013 - Norden - Årsrapport 2011.pdf (dok.nr.29710/13) 

Godkendelse Norden.doc (dok.nr.29704/13) 

Indstilling til Frederikshavn Kommune.doc (dok.nr.29706/13) 
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4. Status på omstrukturering af den kommunale køkkendrift 

 

Sagsfremstilling 

Socialudvalget vedtog den 5. december 2012 en omstrukturering af den 

kommunale køkkendrift  

Omstruktureringen er affødt af sparekravet på 2 mio. kr. i 2013 og 4 mio. kr. i 2014-

2016 jf. Budget 2013. 

  

I bilaget ”Status på omstrukturering af den kommunale køkkendrift” redegøres der 

for omstruktureringsprocessen, både i forhold til personalet og økonomi forbundet 

dermed. 

  

I bilagene ”Status på omstrukturering Område Syd”, ”Status på omstrukturering 

Område Nord” og ”Sundhedsfremme og Forebyggelses status på 

omstruktureringen af den kommunale køkkendrift” redegøres der kort for 

personaleprocessen i områderne Nord og Syd, samt i Sundhedsfremme og 

Forebyggelsesafdelingen.  

  

I bilaget ”Vedr. borgere med demens og plejeboliger efter LeveBo filosofien” giver 

Center for Sundhed og Ældres ledende demenskoordinator et perspektiv på 

hvordan leve-bo miljøet påvirker borgere med demens. 

  

 

Indstilling 

Den konstituerede direktør med ansvarsområde for Center for Sundhed og Ældre 

indstiller sagen til orientering. 

 

Beslutning Socialudvalget den 3. april 2013 

Taget til efterretning. Administrationen laver en evaluering af omstrukturereringen 

af den kommunale køkkendrift, som fremlægges på augustmødet. Administrationen 

undersøger hvilke muligheder der er for fleksibel afbestilling af enkelt måltider. 

Mulighederne fremlægges til drøftelse i udvalget. 

Jørgen Tousgaard og Birgit Hansen ønsker, at målet skal være mulighed for at 

afbestille enkelt måltider og biretter.  

Jørgen Tousgaard finder det urimeligt, at omlægningen fra bagud- til forudbetaling 

for mad betød, at borgeren blev omkrævet for 3 mdr. . Jørgen Tousgaard 

konstaterer, at omstruktureringen har betydet, at plejen er blevet dårligere. 

  

 

Bilag 

Status på omstrukturering af den kommunale køkkendrift marts 2013 (dok.nr.43736/13) 

Status på omstrukturering Område Nord (dok.nr.42759/13) 

Status på omstrukturering Område Syd (dok.nr.42732/13) 

Vedr.borgere med demens og plejeboliger efter LeveBo filosofien (dok.nr.42568/13) 

Brev betaling af mad 27.12.2012 (dok.nr.153909/12) 

Brev ændring af madordninger 27.12.2012 (dok.nr.153911/12) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/10599 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: mank 

 Besl. komp: SOU 
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5. Frederikshavn kommunes Handicappolitik 

 

Sagsfremstilling 

I 2008 besluttede Byrådet, at Frederikshavn Kommune ville være frontkommune på 

handicapområdet. Frederikshavn Kommunen besluttede derfor at udarbejde en 

handicappolitik som skulle udstikke rammerne og samtidig skulle beskrive 

målsætningen for arbejdet på handicapområdet for 2009 – 2011. 

  

Handicappolitikkens opbygning og proces 

Det fremgår af handicappolitikken, at formålet med en handicappolitik er, at skabe 

et primært redskab til at fastlægge, hvorledes arbejdet på handicapområdet skal 

prioriteres og målrettes. I handicappolitikken er der således fremsat en række 

initiativer som skal virke som en rettesnor for at kunne virkeliggøre målsætninger 

og delmål. Politikken er et styringsredskab og indeholder mål med klare og 

konkrete handlingsanvisninger. Det handicappolitiske mål, der er formuleret i 

handicappolitikken vil således blive udmøntet gennem konkrete handleplaner som 

f.eks. socialplanen på handicapområdet mv.  Et meget centralt element i politikken 

er at sikre, at intentionerne bliver forankret og omsat til handling, og samme årsag 

er der derfor indsat en status- og evalueringsforpligtelse i politikken. Det fremgår af 

denne forpligtelse, at politikken skal følges op én gang årligt, og forvaltningerne 

(Centrene) skal indrapporterer om status i forhold til de konkrete initiativer.  

Handicaprådet har tidligere udarbejdet en statusrapport bestående af de 

indrapporteringer som centrene har indsendt i overensstemmelse med ordlyden i 

handicappolitikken. Af denne statusrapport fremgik det, at Frederikshavn Kommune 

har skabt gode og flotte resultater i form af nybyggeri, udviklingsarbejde, 

modernisering, koordinerede sagsbehandling, flere tilbud, bedre tilgængelighed og 

information samt større medindflydelse for borgerne mv.      

Resultatet af statusrapporten for handicappolitikken 2009-2011 blev gennemgået 

på et borgermøde, som blev afholdt d. 6. okt. 2011 på Hotel Viking. Borgermødet 

primære formål var at indhente inspiration til udarbejdelse af kommunens revideret 

handicappolitik.  

På borgermødet blev der afholdt cafedebat indenfor de 10 indsatsområder. 

Borgerne kunne således frit komme med deres holdninger, meninger og ideer, og 

disse input blev på hver cafe skrevet ned.  

  

Borgere, interesseorganisationer, Handicapråd og kommunen som helhed, har 

taget ejerskab på handicappolitikken. Handicaprådet finder, at handicappolitikken 

er med til at sikre endnu mere borgerinddragelse, dialog og samarbejde i fremtiden. 

Resultatet af handicappolitikken og det fine fremmøde ved borgermødet viser, at 

borgerne tør, har lyst og ønsker at bidrage, dels på grund af deres egen situation 

og dels fordi de ved, at deres bidrag er med til at gøre en forskel. 

  

Handicaprådet har på baggrund af borgermødet bearbejdet de indkomne input og 

indarbejdet disse i udkastet til Handicappolitikken 2012-2016.  

Initiativer, som i den forgangne periode, ikke er blevet virkeliggjort og stadig ønskes 

er blevet genindskrevet i den revideret politik.  Dog har Handicaprådet udtaget 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/4952 

 Forvaltning: CHP 

 Sbh: nyfa 

 Besl. komp: SOU 
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initiativer som enten er virkeliggjorte eller som ikke kan virkeliggøres.  

  

Idet borgere og Handicaprådet er enige om, at målsætninger og delmål forsat skal 

være den overordnet vision dels for at sikre bedst mulige vilkår og dels for at kunne 

leve op til visionen om at være frontkommune, er disse mål næsten identiske med 

den tidligere vedtagne politik. 

  

De væsentligste ændringer i forhold til Handicappolitikken 2009-2011 er, at 

Initiativerne og Vil gerne - initiativerne i den revideret handicappolitik er udarbejdet 

nye med udgangspunkt i de tilbagemeldinger og input som Handicaprådet modtog 

på borgermødet på Hotel Viking. Handicaprådet har endvidere indarbejdet uddrag 

fra FNs handicapkonvention. 

  

I overensstemmelse med den beskrevne proces for udarbejdelse af den første 

handicappolitik, jf. Handicappolitikken 2009-2011, har Handicaprådet udarbejdet et 

udkast til en revideret Handicappolitik 2012 - 2016.   

 

Indstilling 

Direktøren indstiller efter aftale med Socialudvalgsformand og formand for 

Handicaprådet, at det af Handicaprådet udarbejdede udkast til reviderede 

handicappolitik drøftes og sendes til høring i stående udvalg og høringsberettiget 

råd. 

 

Beslutning Socialudvalget den 3. april 2013 

Socialudvalget igangsætter en proces med revision af handicappolitikken. 

Der udarbejdes en procesplan for, hvordan centrene og udvalg kan behandle 

udkastet med henblik på udarbejdelse af den endelig revision af 

handicappolitikken. Procesplanen godkendes på næstkommende udvalgsmøde. 

Socialudvalget behandler det udarbejdede udkast på et temamøde forud for det 

ordinære møde. 

 

Bilag 

Udkast til revideret Handicappolitik - kun indsatsområder.docx (dok.nr.46080/13) 
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6. Evaluering af serviceniveau for brugerbetaling i botilbud 

 

Sagsfremstilling 

Det gældende serviceniveau for brugerbetaling i botilbud på handicap- og 

psykiatriområdet blev vedtaget af Socialudvalget den 6/6 2012 og var fuldt 

implementeret 1/10 2012. Socialudvalget har ønsket at drøfte erfaringerne med 

retningslinjerne efter et halvt år, hvilket er baggrunden for, at der nu er foretaget en 

evaluering. 

Evalueringen og en revideret udgave af retningslinjerne fremlægges hermed for 

Handicaprådet. 

  

 

Indstilling 

Til orientering 

 

Beslutning Handicaprådet den 14. marts 2013 

Nikolaj Nørregaard redegjorde for beregningerne. 

Handicaprådet vil ikke at tage sagen til orientering, men ønsker at afgive et 

høringssvar til Socialudvalget, som udvalget herefter må tage stilling til. 

  

Fraværende: Peter Nielsen og suppleant,  

Fraværende: Ulla Verner - suppleant Torben Pedersen deltager. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Det gældende serviceniveau for brugerbetaling i botilbud på handicap- og 

psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune blev vedtaget af Socialudvalget den 

6/6 2012 og var fuldt implementeret 1/10 2012. Socialudvalget har ønsket at drøfte 

erfaringerne med retningslinjerne efter et halvt år, hvilket er baggrunden for, at der 

nu er foretaget en evaluering. 

  

Evalueringen viser, at der fra både udfører og myndighed er tilfredshed med, at der 

er kommet en samlet beskrivelse af retningslinjerne for brugerbetaling, ligesom der 

overordnet er tilfredshed med indholdet i retningslinjerne. Der er dog kommet 

enkelte forslag til ændringer, som bliver gennemgået i bilaget. 

  

På baggrund af evalueringen ses et behov for at foretage enkelte mindre ændringer 

i de nuværende retningslinjer. Ændringsforslagene omhandler primært områder, 

hvor der bør være mulighed for at foretage fravalg af forskellige tilkøbsydelser.  

  

Med de foreslåede ændringer vil det blive muligt for borgerne at fravælge betaling 

for frokost i botilbuddet, hvis de fast ønsker at købe frokost i deres dagtilbud, 

ligesom det bliver muligt at fravælge betaling for vask. 

  

De foreslåede ændringer er markeret med rød skrift i den vedlagte udgave af 

retningslinjerne. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/5016 

 Forvaltning: CHP 

 Sbh: nikn 

 Besl. komp: SOU 
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Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Handicap og Psykiatri og Center for Social- 

og Sundhedsmyndighed indstiller, at Socialudvalget godkender ændringerne i 

retningslinjerne. 

 

Beslutning Socialudvalget den 3. april 2013 

Udsat. Der indhentes yderligere oplysninger om madregnskaber. 

  

Fraværende: Birgit Hansen. 

  

 

Bilag 

Serviceniveau for brugerbetaling i botilbud 070313 (dok.nr.37530/13) 

Evaluering: Serviceniveau for brugerbetaling i botilbud (dok.nr.37519/13) 

Takstoversigt handicap og psykiatri.pdf (dok.nr.45839/13) 

Skrivelse til Socialudvalget vedr. orienteringssag om evaluering af serviceniveauet for brugerbetaling i 

botilbud (dok.nr.46612/13) 
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7. Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

  

Sygefraværet i Frederikshavn Kommune er totalt set faldende. Dette fremgår af 

fraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune, hvor 

sygefraværsprocenten samlet viser en faldende tendens i 2012 sammenlignet med 

2010 og 2011.  

  

Den vedhæftede fraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden i 2010, 2011 og 2012 i Frederikshavn Kommune. 

Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent fra januar 

2012 til og med december 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 udvalget tager 

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Socialudvalget den 3. april 2013 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Birgit Hansen. 

 

Bilag 

Sygefraværsstatistik 2012.pdf (dok.nr.28884/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/4043 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: ØU 
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8. Afregning i respiratorsager 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 08/13813 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: anne 

 Besl. komp: SOU 
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9. 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. 

 

Beslutning Socialudvalget den 3. april 2013 

Socialudvalget ønsker fortsat en samarbejdsmodel med de øvrige kommuner. 

Udvalgsformanden henvender sig til udvalgsformændene i de tre kommuner med 

ønsket om nedsættelse af en politisk styregruppe. 

 

Bilag 

Evaluering (dok.nr.29850/13) 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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