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1. Socialudvalgets budgetopfølgning 310813 

 

Sagsfremstilling 

Økonomicentret har i samarbejde med centercheferne foretaget budgetopfølgning 

pr. 31. august 2013 for Socialudvalgets område. Heri er budget, forbrug og andre 

budgetforudsætninger (mængder og priser) gennemregnet.  

  

På det grundlag er der udarbejdet en redegørelse (se bilag), som ikke omfatter en 

fuldstændig beskrivelse af udvalgets budgetområde, men kun de 

omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser, eller 

områder af stor betydning for kommunens samlede økonomi.  

  

Socialudvalgets korrigerede budgetramme (eksklusiv bankbøger) er på 884,7 mio. 

kr. og det forventede regnskabsresultat pr. 31. august 2013 er opgjort til et 

nettomindreforbrug på -0.9 mio. kr., 

  

Hertil kommer overført nettooverskud fra 2012 (bankbøgerne) på 1,1 mio. kr. Der 

fordeler sig med et merforbrug på 6,3 mio. kr. og mindreforbrug på -7,4 mio. kr.  

  

 Socialudvalgets korrigerede budgetramme til anlæg er på 9,5 mio. kr. og det 

forventede regnskabsresultat pr. 31 august 2013 er et mindreforbrug på -7,5 mio. 

kr., der kan henføres til endnu ikke forbrugte overskud fra 2012 samt forsinkede 

projekter.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Social og Sundhed indstiller, at udvalget forholder sig til 

budgetopfølgningens konklusioner, med henblik på videreformidling til 

Økonomiudvalg og Byråd. 

  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 7. oktober 2013 

Budgetopfølgning videresendes uden yderligere bemærkninger til økonomiudvalg 

og byråd. 

  

Administrationen foretager teknisk tilretning af saldiene på de overførte over- og 

underskud fra 2012 (bankbøgerne) således, at bankbogen for Sundhed og Ældre 

nedjusteres med 4,4 mio. 

  

Fraværende: Birgit S. Hansen og Helle Madsen. 

 

Bilag 

SOC budgetopfølgning 310813.pdf (dok.nr.143025/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/19773 

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SOU 
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2. Politik for frivilligt socialt arbejde 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedsudvalget har besluttet, at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af en 

politik for frivilligt socialt arbejde i Frederikshavn Kommune. 

  

I fremtiden er der lagt op til en højere aktivering af borgernes deltagelse og deres 

ressourcer i forhold til at skabe fremtidens velfærdssamfund – og her spiller de 

frivillige kræfter en central rolle.  

  

I Frederikshavn Kommune har vi vigtige samarbejdspartnere, og central 

ressourcer, i de mange og forskelligartede frivillige sociale foreninger, 

organisationer og grupper samt fritidsforeninger og -tilbud der findes i kommunen. 

Disse organisationer, foreninger og grupperinger har ligeledes en vigtig funktion i 

forhold til, at styrke sammenhængskraften mellem kommunen og lokalsamfundene. 

Ligeledes understøtter de og supplerer kommunens indsatser og tilbud til gavn for 

det hele menneske - det vil sige, både borgernes psykiske og fysiske velvære. 

Herudover tilbyder de fællesskab, menneskeligt samvær, personlige bånd og 

netværk, hvilket også bidrager til at skabe bedre livskvalitet for kommunens 

borgere. 

  

Ligeledes er det vigtigt, at sikre gode rammer for at borgere, kommune, frivillige 

organisationer, lokalsamfund, og private erhvervsinteresser kan skabe løsninger i 

fællesskab. 

  

For at sikre de bedste rammer for denne samskabelse på social- og 

sundhedsområdet er der igangsat udarbejdelse af en politik for disse områder. 

Herfor præsenteres nærværende tids- og procesplan for arbejdet til politisk 

drøftelse. 

  

Herudover lægges der, i forbindelse med udarbejdelsen af ’Politik for frivilligt socialt 

arbejde’, op til etableringen af et fælles netværk eller forum for visionspolitikker. 

Dette for at sikre, at der er sammenhæng mellem de visionspolitikker der 

udarbejdes i Frederikshavn Kommune, skabe mulighed for så bred involvering af 

Centre i de respektive politikker som udarbejdes og for at sikre at disse politikker 

udarbejdes i overensstemmelse med de mere overordnede strategier for 

Frederikshavn Kommune, både på kort og lang sigt.  

  

HovedMED i Frederikshavn Kommune har også nedsat en arbejdsgruppe til 

udarbejdelse af overordnede retningslinjer for vilkår for frivilligt arbejde. 

Arbejdsgruppen starter med at lave en ambition for frivillighed, som præsenteres 

for HovedMED på mødet den 12. december 2013. Herefter ser arbejdsgruppen på 

muligheder, vilkår og retningslinjer og hvilke spørgsmål der i øvrigt rejser sig i 

forbindelse med arbejdet som frivillig. Arbejdsgruppen og dens arbejde indgår som 

centrale delelementer i udarbejdelsesprocessen omkring Frederikshavn 

Kommunes ’Politik for frivilligt socialt arbejde’ og involveres i processen. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/19518 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: hato 

 Besl. komp: SOU 
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Tids- og procesplan er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for social- og sundhedsområdet indstiller, at tids- og 

procesplanen drøftes og godkendes. 

  

 

Beslutning Socialudvalget den 7. oktober 2013 

Godkendt. 

  

Fraværende: Birgit S. Hansen og Helle Madsen. 

  

 

Bilag 

Frivillighedspolitik - tids- og procesplan.pdf (dok.nr.141959/13) 
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3. Konsekvenser ved reduktion af serviceniveauet i Søparken 

1 

 

Sagsfremstilling 

Der bor i dag beboere i Søparken 1, der er i målgruppen for Senhjerneskadecentret 

(SCN). Beboerne blev tilbudt en bolig i Søparken 1, da vi på daværende tidspunkt 

ikke havde et specialtilbud til senhjerneskadede borgere. 

  

I bilaget ”Notat om konsekvenser ved reduktion af serviceniveauet i Søparken 1” 

beskrives konsekvenserne ved en reduktion på 1 mio. kr. årligt i serviceniveauet i 

Søparken 1, samt løsningsforslag. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre henviser til indstillingen i 

bilaget ” Notat om konsekvenser ved reduktion af serviceniveauet i Søparken 1”. 

 

Beslutning Socialudvalget den 7. oktober 2013 

Forvaltningen arbejder videre med et løsningsforslag, hvor der skabes synergi 

mellem Senhjerneskade Centret og Søparken 1. 

  

Fraværende: Birgit S. Hansen og Helle Madsen. 

 

Bilag 

LUKKET BILAG - Notat om konsekvenser ved reduktion af serviceniveuet i Søparken 

1 (dok.nr.143150/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/8254 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: mank 

 Besl. komp: SOU 
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4. Opfølgning på dialogmøde mellem Ældrerådet og 

Socialudvalget 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af dialogmødet mellem Ældrerådet og Socialudvalget den 5. 

september 2013, har Socialudvalget besluttet at foretage en generel opfølgning på 

mødet. 

  

 

Indstilling 

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

drøftes. 

 

Beslutning Socialudvalget den 7. oktober 2013 

Forvaltningen laver opfølgning på dialogmødet og punkterne bringes løbende til 

behandling i Socialudvalget. 

  

Fraværende: Birgit S. Hansen og Helle Madsen. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/20347 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: mank 

 Besl. komp: SOU 
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5. Status på omstrukturering af den kommunale køkkendrift 

 

Sagsfremstilling 

På Socialudvalgets møde den 3. april 2013 blevet det besluttet at der skulle 

forelægges en evaluering af processen vedr. omstrukturering af den kommunale 

køkkendrift på Socialudvalgets møde i august. Dette blev udsat til Socialudvalgets 

møde den 4. september 2013. 

  

Ledelsen for de enheder der er omfattet af omstruktureringen har i samarbejde 

med personalet i hhv. plejegruppen (ved de nye leve bo enheder i Nord), i 

køkkenerne (i Syd og Madservice) og de kostfaglige vejledere (Sundhedsfremme 

og Forebyggelse) udarbejdet en status på omstruktureringen pr. august 2013. Se 

de vedhæftede bilag. 

  

I det følgende gives en kort status på de enkelte steder, samt en kort økonomisk 

opgørelse foretaget ud fra resultatet af de første 5 måneder (marts – juli 2013) efter 

omstruktureringen. Derfor vil det ikke nødvendigvis give det samme billede, som 

hvis der opgøres efter de første 12 måneder. 

   

Nye leve-bo enheder i Nord 

I de 4 nye leve-bo enheder i Nord (Ankermedet, Lindevej, Drachmannsvænget og 

Kastaniegården) er der generelt tilfredshed med den nye arbejdsform, som gør det 

muligt at involvere borgerne i madlavningsaktiviteterne. Både beboere, pårørende 

og personale roser maden, og det opleves at beboerne har fået øget appetit. 

  

Det forventes at Kastaniegårdens afdeling på Skelvej flytter tilbage til 

Kastaniegården med udgangen af september 2013, når den krævede reetablering 

foretaget efter Hospices fraflytning. Herefter skal der pågå et arbejde med at 

samarbejde om madproduktionen med de 2 øvrige køkkener på Kastaniegården. 

Der arbejdes stadigvæk med at få de sidste detaljer på plads vedr. reetableringen. 

  

Køkkenerne på Sæby og Østervrå Ældrecentre 

Timereduktionen i køkkenerne på hhv. Sæby og Østervrå Ældrecenter er mærkbar 

for både køkken- og plejepersonale, der har fået omlagt deres arbejdsopgaver. 

Plejepersonalet varetager opgaver vedr. maden i især weekender og helligdage, 

hvilket betyder en øget udgift til plejepersonale, for at kunne opnå reduktionen på 

køkkenpersonalet. Det betyder at en del af plejepersonalets tid går fra beboerne. 

  

I forhold til økonomien vedr. køkkenet på Østervrå Ældrecenter, er der på baggrund 

af regnskabstal fra de første 5 måneder (marts – juli), samt forventninger til resten 

af året, balance mellem indtægter (kun borgerens egenbetaling) og udgifter vedr. 

den daglige drift af dagskoster. Pt udviser resultatet et mindre mindreforbrug som 

skal anvendes til fremtidige investeringer i produktionsudstyr, dette er under 

forudsætning af at den fremtidige – endnu ikke kendte – udgift til transport af mad, 

kan afholdes indenfor tilskuddet fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed på 6 

kr. pr dagskost.  

Der pågår pt et arbejde med at revidere kontrakten vedr. madtransport mellem 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/10599 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: mank 

 Besl. komp: SOU 



 
 

 

Socialudvalget - Referat - 07. oktober 2013 Side 10 af 15 

 

Østervrå Ældrecenter og Beredskabet.  

  

I forhold til økonomien vedr. køkkenet på Sæby Ældrecenter, er der på baggrund af 

regnskabstallene for de første 5 måneder (marts-juli) samt forventninger til resten af 

året, afspejler det forventede resultat at de nuværende indtægter (borgernes 

egenbetaling + Center for Social- og Sundhedsmyndigheds tilskud på 6 kr. pr 

dagskost) stemmer overens med udgifterne. På trods af de oprindelige 

forudsætninger vedr. omstruktureringen ikke stemmer overens med de faktiske 

forhold vedr. løn. På baggrund af dette forventes det ikke at der vil være råderum til 

fremtidige investeringer. 

  

Madservice – Køkkenet på Ankermedet 

Køkkenet på Ankermedet er reduceret fra 11 til 6 medarbejdere og 1 elev, idet 

produktionen af mad til plejeboligerne er overgået til leve-bo produktion. Derfor er 

køkkenet i dag sårbart i alle funktioner. 

Der arbejdes stadigvæk med oplæring af medarbejderne, for at sikre at flere kan 

løse samme funktion, ligesom den administrative medarbejder i Sundhedsfremme 

og Forebyggelse varetager bogholderimæssige opgaver. 

  

Der pågår pt et arbejde med at revidere kontrakten vedr. madtransport mellem 

Madservice og Beredskabet. Når kontrakten er fastlagt bliver det muligt at opgøre 

økonomien vedr. Madservice mere nøjagtig.  

  

På baggrund af regnskabstal fra årets første 7 måneder, forventes der af årets 

resultat, at der er balance mellem indtægter og udgifter. 

  

Kostfaglige vejledere i Sundhedsfremme og Forebyggelse  

De kostfaglige vejledere er kommet godt i gang med deres nye funktion, hvor de 

bl.a. har udarbejdet undervisningsmateriale og materiale til faggrupperne og 

borgerne. Der pågår nu undervisning til plejegrupperne. 

En afledt effekt af kostvejledernes indsats i plejeboligerne, samt det generelt øgede 

fokus på den korrekte ernæring medvirker en forventet øget udgift til indkøb af 

råvarer. 

  

Kostvejlederne får henvendelser vedr. ernæringstruede borgere, som bliver fulgt op 

med undervisning til borger, pårørende og plejepersonale.  

Der er allerede positive tilbagemeldinger vedr. indsatsen 

  

Ombygninger og lønudgift i varslingsperioden 

Den forventede udgift til ombygning af køkkener i Nord og Syd og løn i 

varslingsperioden var på i alt 1,065 mio. kr. 

Efter ombygningerne er færdiggjort er den faktiske udgift opgjort til følgende: 

  

Ombygning af leve-bo i Nord fordelt således: 

Ankermedet 

Drachmannsvænget 

Lindevej 

Kastaniegården 

766.600 kr. 

85.300 kr. 

387.800 kr. 

214.000 kr. 

79.500 kr. 
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Ombygninger i Syd 

Østervrå/Præstbro  

  

53.500 kr. 

53.500 kr. 

Skønnet udgift 

Sæby Ældrecenter – indkøb af 2 opvaskemaskiner 

  

Ombygning af det tidligere Hospice på Kastaniegården (endnu 

ikke gennemført) 

140.000 kr. 

90.000 kr. 

  

60.000 kr. 

Lønudgift i varslingsperioden 86.500 kr. 

Totaludgift  1.055.600 kr.  

  

  

Den faktiske lønudgift i varslingsperioden er reduceret i forhold til forventet 

lønudgift. Dette er fordi 3 medarbejdere er overflyttet til Sundhedsfremme og 

Forebyggelse, hvor deres faktiske lønudgift i varslingsperioden er konteret. Derved 

bliver lønudgiften for varslingsperioden reduceret fra 250.000 kr. til 86.500 kr. 

  

Udgiften til ovennævnte ombygning og løn i varslingsperioden skal finansieres af 

Center for Social- og Sundhedsmyndighed, da de har haft en mindreudgift på 

tilskuddet pr. døgnkost i forhold til budgetteret. Dette er fordi reduktionerne bevidst 

er foretaget ca. 3-4 måneder tidligere, for at skabe et økonomisk råderum hos 

Center for Social- og Sundhedsmyndighed til at kunne frigøre de nødvendige 

midler til ombygningerne. 

  

Konklusion 

I forhold til den korte periode som omstruktureringen har eksisteret i, er det 

vanskeligt at opgøre årets forventede resultat helt nøjagtigt, idet de forventede tal 

er behæftet med en vis usikkerhed.  

Det anbefales at der foretages en økonomisk opfølgning ved afslutningen af 

regnskabsåret 2013 og evt. har et særligt fokus ved Budgetrevisionen pr.30.4.2014. 

  

Der er endnu ikke påbegyndt udarbejdelse af kvalitetsstandard for dagskoster i 

plejeboliger. 

  

Den fleksible madordning er nedlagt, men har været fremført for Socialudvalget på 

augustmødet, hvor sagen blev sat på stand by, da der skal arbejdes med en evt. ny 

løsning. 

  

Forudbetaling af mad er implementeret pr. 1. februar 2013.  

  

Det kan konkluderes at omstruktureringen af den kommunale køkkendrift generelt 

er blevet implementeret i organisationen. Der arbejdes videre med at løse diverse 

udfordringer lokalt.   

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for sundhed og ældre indstiller til drøftelse. 
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Beslutning Socialudvalget den 4. september 2013 

Afventer MED-udvalgenes høringssvar. 

  

Fraværende: Helle Madsen  

 

Supplerende sagsfremstilling 

Referat fra CenterMED Sundhed og Ældre den 15.8.2013 

Det aftales at CenterMED Sundhed og Ældre ikke giver en udtalelse til 

sagsfremstillingen til Socialudvalget, idet der er udarbejdet lokale statusbeskrivelser 

til sagsfremstillingen. 

  

Høringssvar fra medarbejdersiden i CenterMED Sundhed og Ældre den 

12.9.2013 

CenterMED Sundhed og Ældre tilslutter sig de fremsendte statusbeskrivelser fra de 

enkelte enheder. 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Sundhed og Ældre indstiller til drøftelse. 

  

 

Beslutning Socialudvalget den 7. oktober 2013 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Birgit S. Hansen og Helle Madsen. 

  

 

Bilag 

Status - Kostfaglige medarbejdere (dok.nr.115834/13) 

Status - Madservice, Køkkenet på Ankermedet (dok.nr.115765/13) 

Status - Ankermedet (dok.nr.116065/13) 

Status - Drachmannsvænget (dok.nr.116059/13) 

Status - Kastaniegården (dok.nr.116079/13) 

Status - Lindevej (dok.nr.116063/13) 

Status - Køkkenet på Sæby Ældrecenter (dok.nr.115747/13) 

Status - Køkkenet på Østervrå Ældrecenter (dok.nr.121517/13) 

Skrivelse til SOU Status på omstrukturering af den kommunale køkkendrift 260813 (dok.nr.121733/13) 

Ældrerådets bemærkninger til "Status på omstrukturering af den kommunale 

køkkendrift" (dok.nr.50457/13) 
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6. Sager i dagspressen 

 

Sagsfremstilling 

Formanden for Handicaprådet ønsker at sætte fokus på, hvorfor så mange sager 

om kommunens borgere med funktionsnedsættelse finder vej til dagspressen.  

  

Formanden ønsker at stille nedenstående spørgsmål som indgang til drøftelsen af 

punktet: 

  

  

Er der uoverensstemmelse mellem forventninger og ressourcer? 

Herunder om, Frederikshavn Kommune er dygtige nok til at vejlede og oplyse om 

kommunens serviceniveau? 

  

Er der sammenhæng mellem klager, medhold i klager og negativ presseomtale? 

  

Kan der være tale om sagsbehandlingsfejl enten pga. manglende viden eller 

manglende ressourcer (travlhed). 

  

 

Indstilling 

Til drøftelse  

  

  

  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 26. september 2013 

Spørgsmålet blev drøftet, 

Handicaprådet sender en skrivelse til Socialudvalget, hvor vi stiller spørgsmålet, 

hvorfor så mange sager om kommunens borgere med funktionsnedsættelse finder 

vej til dagspressen.  

  

Fraværende: Rikke Bruus og suppleant samt Peter E. Nielsen og suppleant. 

I stedet for Ulla Verner mødte suppleant Torben Pedersen. 

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

Handicaprådet har fremsendt skrivelse til Socialudvalget, hvor der spørges om 

Socialudvalgets bud på, hvorfor udviklingen synes at gå den vej, at sagerne ender i 

pressen? 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for social- og sundhedsområdet indstiller til drøftelse.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/19034 

 Forvaltning: CHP 

 Sbh: nyfa 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Beslutning Socialudvalget den 7. oktober 2013 

Sagen henstilles til drøftelse på næstkommende dialogmøde med Handicaprådet. 

  

Fraværende: Birgit S. Hansen og Helle Madsen. 

  

  

  

 

Bilag 

Henvendelse til Socialudvalget (dok.nr.142335/13) 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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