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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

1 114461/13 Åben SOU Budgetforslag 2014 - Bemærkninger.pdf 

1 114457/13 Åben SOU Budgetforslag 2014.pdf - specifikationer 

1 117461/13 Åben Høringssvar fra Ældrerådet vedr Budget 2014 til 

Sundhedsudvalget og Socialudvalget - Ældrerådets 

høringssvar til SOU Budget 2014.docx 

1 117457/13 Åben Oplæg Budget 2014 - Høringssvar SOU fra CenterMED CSÆ 

2 47237/13 Åben Årsrapport 2012 - Tilsyn - Handicap og psykiatri 

2 58717/13 Åben Høringssvar fra Center for Handicap og Psykiatri 
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1. Socialudvalget - drøftelse af budgetforslag 2014 

 

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. 21. 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: 

John Kristensen 

Ulla Verner 

Jytte Egetoft Thøgersen 

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 inden materialet 

videresendes til Økonomiudvalget. 

  

 

Beslutning Socialudvalget den 21. august 2013 

Udvalget tiltræder det administrative budgetoplæg og har besluttet at fremsende 

følgende til økonomiudvalget: 

-          Oversigt samt beskrivelse af 4 udfordringer der indstilles til behandling i et 

bredere tværsektorielt perspektiv. 

-          Oversigt samt beskrivelse af 8 udfordringer hvortil det ikke har været 

muligt at anvise finansiering inden for socialudvalgets ramme, dog 

anbefales der til udfordringsblokken vedr. sygepleje anvendes 2,1 mio. kr. 

af midlerne afsat til ”Det Nære Sundhedsvæsen” på de tværgående puljer. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/15946 

 Forvaltning: ssaf 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SOU 
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De resterende 7 udfordringer fordeler sig hhv. med 4 udfordringer til drift 

samt 3 udfordringer til anlæg. 

Socialudvalget har i øvrigt godkendt det foreliggende driftsbudget herunder 

bemærkninger samt takster. Taksterne er godkendt under forudsætning af 

konsekvenserne af den medsendte udfordringsblok (SOU 3) 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 

Bilag 

SOU Budgetforslag 2014 - Bemærkninger.pdf (dok.nr.114461/13) 

SOU Budgetforslag 2014.pdf - specifikationer (dok.nr.114457/13) 

Høringssvar fra Ældrerådet vedr Budget 2014 til Sundhedsudvalget og Socialudvalget - Ældrerådets 

høringssvar til SOU Budget 2014.docx (dok.nr.117461/13) 

Oplæg Budget 2014 - Høringssvar SOU fra CenterMED CSÆ (dok.nr.117457/13) 
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2. Tilsyn 2012 - Handicap og Psykiatri 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har pligt til at føre det driftsorienterede tilsyn med tilbud 

der er geografisk placeret i kommunen, jf. Servicelovens § 148 a, mens det 

personorienterede tilsyn påhviler handlekommunen jf. Servicelovens § 148. 

  

Det driftsorienterede tilsyn i Frederikshavn Kommunes handicap- og psykiatritilbud 

udføres af Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling(GOT), der 

derudover varetager opgaven med tilsynsbesøg for Hjørring Kommune og 

Brønderslev Kommune.  

  

Center for Social- og Sundhedsmyndighed samler i en årsrapport 

hovedelementerne fra tilsynsrapporterne på de kommunale tilbud, der er 

udfærdiget af GOT.  

  

Da der er beskrevet nærmest personhenførbare oplysninger af personlig karakter i 

nogle af rapporterne, har Center for Social- og Sundhedsmyndighed valgt, at 

tilsynsrapporterne ikke er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet. Center for 

Handicap og Psykiatri har som driftsherre for tilbuddene udarbejdet en kommentar 

til årsrapporten. 

  

Tilsynets rapporter er generelt meget positive omkring den indsats, der leveres på 

handicap- og psykiatriområdet. Der påpeges enkelte elementer, der kan forbedres. 

De fleste af disse er der iværksat tiltag i forhold til, da ledelsen i de respektive tilbud 

i sagens natur handler på de tilsynsrapporter, som fremsendes af GOT.  

  

Der er ikke fundet nogen uacceptable forhold på kommunens tilbud, og de punkter, 

der i 2011 blev fremsat bemærkninger om, er stort set alle forbedret i 2012. Tilsynet 

fungerer derfor efter hensigten, og bidrager til at forbedre den indsats, som 

Frederikshavn Kommune leverer. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for handicap- og psykiatriområdet indstiller, at årsrapporten 

tages til efterretning. 

 

Beslutning Handicaprådet den 2. maj 2013 

Rapporten tages til efterretning. 

  

Fraværende: Ulla Verner og suppleant, Bruno Müller - i stedet møder suppleant 

Irene Hjortshøj 

 

Beslutning Socialudvalget den 8. maj 2013 

Udsat. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/623 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: mrwi 

 Besl. komp: SOU 
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Beslutning Socialudvalget den 21. august 2013 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 

Bilag 

Årsrapport 2012 - Tilsyn - Handicap og psykiatri (dok.nr.47237/13) 

Høringssvar fra Center for Handicap og Psykiatri (dok.nr.58717/13) 
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3. Bidrag til Frederikshavn Kommunes handicappolitik 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommunes handicappolitik skal revideres, og udarbejdelsen af en 

ny politik er igangsat. Arbejdet med Handicappolitikken er forankret i 

Socialudvalget, som har ansvaret for politikken. Politikken udarbejdes i samarbejde 

med Handicaprådet og primære interessenter i kommunen. 

  

Handicappolitikken skal udstikke rammerne og beskrive målsætningerne for de 

kommende års arbejde på handicapområdet. Politikken vil samtidig fungere som en 

platform, der skaber mulighed for dialog omkring handicapområdet mellem 

kommunens borgere, medarbejdere, politikere og relevante 

interesseorganisationer. 

  

Der har tidligere været afholdt et borgermøde omkring handicappolitikken, hvor 

borgere, politikere og medarbejdere fik mulighed for at bidrage til den ny politik. For 

at sikre, at politikken forankres bredt i kommunen, er der nu åbnet op for, at 

borgere og medarbejdere igen kan komme med input til den ny politik. Der er 

derfor, via intranet, hjemmeside og presse, udsendt en opfordring til borgere og 

medarbejdere om at komme med ønsker, forventninger og ideer til en ny 

handicappolitik. 

  

For at sikre en bred politisk forankring af den kommende handicappolitik, er der 

endvidere åbnet for bidrag fra de respektive fagudvalg. Ønskerne kan spænde 

bredt fra overordnede indsatsområder til konkrete indsatser, som kan gøre en 

forskel. 

  

 

Indstilling 

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

Socialudvalget diskuterer ønsker og forventninger til en ny handicappolitik. 

  

 

Beslutning Socialudvalget den 21. august 2013 

Drøftet. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/10572 

 Forvaltning: Center for Handicap og 

Psykiatri 

 Sbh: nikn 

 Besl. komp: SOU 
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4. Ansøgning om dispensation fra 

kommunalfuldmagtsreglerne 

 

Sagsfremstilling 

Socialudvalget besluttede den 12. juni 2012, at anbefale overfor byrådet, at der 

afsendes ansøgning til Indenrigsministeriet om tilladelse til at indføre tilkøbsydelser 

i den kommunale hjemmepleje. 

Den 12. november 2012 fremsendte administrationen i Frederikshavn Kommune en 

ansøgning til et forsøg i henhold til udfordringsretten. Baggrunden var et politisk 

ønske om, at det blev undersøgt, hvilke muligheder der eksisterer for at give den 

kommunale hjemmepleje de samme muligheder som private leverandører i forhold 

til salg af tilkøbsydelser til ældre borgere i Frederikshavn Kommune.  

  

Administrationen modtog svar 8. juli 2013, hvori Social- og Integrationsministeriet 

oplyser, at ansøgningen ikke kan imødekommes, fordi regeringen har besluttet ikke 

at tilbyde tilkøbsydelser i regi af udfordringsretten. Ligeledes beklager ministeriet for 

den lange sagsbehandlingstid. 
 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller, at 

Socialudvalget tager orienteringen til efterretning. 

  

 

Beslutning Socialudvalget den 21. august 2013 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/4488 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: hato 

 Besl. komp: SOU 

 
  



 
 

 

Socialudvalget - Referat - 21. august 2013 Side 10 af 13 

 

5. Evt. nedlæggelse af ældreboliger på Skovbrynet i Skagen. 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 13/15960 

 Forvaltning: Ejendomscenteret 

 Sbh: toka 

 Besl. komp: SOU/ØU 
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6. Nedlæggelse af ældreboliger på Markvej, Hulsig 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 13/2453 

 Forvaltning: Ejendomscentret 

 Sbh: mepd 

 Besl. komp: SOU/ØU 
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7. Redegørelse omkring beboer på Mariested 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 13/4269 

 Forvaltning: Center for Handicap og 

Psykiatri 

 Sbh: nikn 

 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 
   

 

 
 


