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1. Uvildig undersøgelse af ledelses- og medarbejderforhold på 

Støttecentrene i Frederikshavn, Sæby og Skagen samt Afdeling 

for Misbrug og Socialt Udsatte 

 

Sagsfremstilling 

Socialudvalget i Frederikshavn Kommune besluttede den 6. februar 2013, at der 

skulle gennemføres en uvildig undersøgelse af ledelses- og medarbejderforholdene 

på Støttecentrene i Frederikshavn, Sæby og Skagen samt Afdeling for Misbrug og 

Socialt Udsatte. 

  

CRECEA har som uvildig rådgiver gennemført kortlægningen af det psykiske 

arbejdsmiljø på de nævnte afdelinger.  

  

Formålet med undersøgelsen var at lave en uvildig kortlægning af det psykiske 

arbejdsmiljø for medarbejdere og ledelse for de 4 afdelinger. Og på baggrund af 

resultaterne at skrive en rapport om det psykiske arbejdsmiljø på de tre 

støttecentre og Afdeling for Misbrug og Socialt Udsatte, samt på vegne af 

undersøgelsens resultater at give anbefalinger til det videre forløb. 

  

Rapporten foreligger nu til socialudvalgets behandling. 

  

 

Indstilling 

1.     At det tages til efterretning, at resultaterne fra den uvildige CRECEAs giver et 

fælles billede af medarbejdernes oplevelse af deres arbejdsmiljø, og at 

medarbejderne er blevet gjort bekendt med dette billede i forbindelse med 

tilbagemeldingen fra CRECEA. 

. 

2.     At det godkendes, at ”hjemtagelse af opgaver” sker med udgangspunkt i høj 

grad af medarbejderinvolvering, fokus på borgernes situation og det 

økonomiske grundlag. 

3.     At det tages til efterretning, at medarbejderne arbejder med afsæt i ”den 

pædagogiske referenceramme, Recovery”. 

  

4.     At det drøftes hvad konsekvensen er for borgerne, at medarbejderne oplever 

mangel på ressourcer i substitutionsudleveringen. 

  

5.     At det godkendes, at CRECEAs anbefalinger omsættes i egentlige handlinger 

som den daglige ledelse, centerchefen og MED-udvalget har et ansvar for at 

gennemføre 

. 

6.     At det tages til efterretning, at der foretages en midtvejsevaluering af effekten 

af de besluttede tiltag om ca. et halvt år som forelægges både i socialudvalg og 

økonomiudvalg 

. 

7.     At det tages til efterretning, at processen med at skabe et godt arbejdsmiljø i 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/12626 

 Forvaltning: CHP 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU 
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særdeleshed på Støttecenter Frederikshavn kan tage op til 1-2 år, og at der vil 

komme konfliktsituationer undervejs. 

  

8.     At det godkendes, at socialudvalgets beslutninger i sagen først kommunikeres 

efter økonomiudvalgets behandling af sagen.   

  

9.     At det anbefales over for økonomiudvalget, at der træffes de nødvendige 

ledelsesmæssige konsekvenser, således at der sikres de bedste 

forudsætninger for et godt arbejdsmiljø på Støttecentrene og Afdeling for 

Misbrug og Udsatte. 

 

Beslutning Socialudvalget den 3. juli 2013 

Udvalget tiltræder den samlede indstilling. 

 

Bilag 

Notat om Direktørens beslutningsoplæg vedr. handleplan for et godt psykisk arbejdsmiljø på 

Støttecentrene og Afdeling for Misbrug og Socialt Udsatte (dok.nr.92168/13) 
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2. Dagtilbud på Knivholt til borgere bosat på Koktvedstien 

 

Sagsfremstilling 

Socialudvalget besluttede på møde den 12. juni, at behandlingen af oprettelse af et 

dagtilbud på Knivholt til borgere bosat på Koktvedstien fortsættes. For at kvalificere 

den videre behandling yderligere, er dette en uddybende beskrivelse af 

mulighederne for indretning af lokalerne. 

  

Bygningerne på Knivholt ejes af Frederikshavn Kommune, mens den selvejende 

institution Knivholt driver stedet til daglig. Den selvejende institution Knivholt råder 

ikke over anlægsmidler og har derfor ikke mulighed for at stå for indretning af 

lokalerne. 

  

Dermed vil Frederikshavn Kommune skulle stå for indretning af lokalerne. Det er 

undersøgt, hvorvidt der kunne være juridiske problemer i, at kommunen investerer i 

indretning af ejendom, som drives af en selvejende institution. Der er ikke juridiske 

problemstillinger forbundet med dette.  

  

I samarbejde med Ejendomscentret er forskellige former for finansiering af 

anlægsudgiften i forbindelse med indretning af lokalerne afsøgt. Der er enighed 

om, at den bedste løsning er, at Center for Handicap og Psykiatri betaler for 

indretningen af lokalerne og herefter indgår en lejeaftale med Ejendomscentret 

omkring gratis leje af lokalerne i 10 år. Center for Handicap og Psykiatri vil dermed 

alene skulle betale for teknisk service, rengøring og forbrug i driftsperioden. 

  

Et udkast til en lejekontrakt mellem Ejendomscentret og Center for Handicap og 

Psykiatri er under udarbejdelse, og vil kunne præsenteres for Socialudvalget på 

mødet. 

  

Såfremt Socialudvalget beslutter at godkende etableringen af et dagtilbud på 

Knivholt, vil der blive indhentet tre forskellige tilbud på opgaven. Ejendomscentret 

vil stå for udarbejdelse af udbudsmaterialet. 

  

Afdelingsleder i Handicapafdelingen, Ulla Verner, deltager under behandlingen af 

dette punkt. 

 

Indstilling 

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

Socialudvalget godkender oprettelsen af et dagtilbud på Knivholt til borgere bosat 

på Koktvedstien. 

 

Beslutning Socialudvalget den 3. juli 2013 

Der indhentes yderligere oplysninger. Behandling fortsættes. 

 

Bilag 

Høringssvar fra Handicaprådet vedr. Dagtilbud på Knivholt (dok.nr.74660/13) 

Placering Knivholt 2.pdf (dok.nr.70458/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/9887 

 Forvaltning: Center for Handicap og 

Psykiatri 

 Sbh: nikn 

 Besl. komp: SOU 
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Placering Knivholt.pdf (dok.nr.70453/13) 

Dokumenter Knivholt.pdf (dok.nr.70452/13) 
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3. Afregning i respiratorsager 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 08/13813 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: anne 

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