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1. Socialudvalget - økonomisk status 30.09.13 

 

Sagsfremstilling 

Hermed forelægges den økonomiske status pr. den 30. september 2013 for 

Socialudvalget til orientering, idet det bemærkes at denne ikke giver anledning til 

yderligere bemærkninger i forhold til den samlede bevillingsmæssige 

budgetramme, som anført i budgetopfølgningen pr. 31.08.13.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Social og Sundhed indstiller at sagen tages til 

efterretning og fremsendes til Økonomiudvalget til orientering. 

  

 

Beslutning Socialudvalget den 6. november 2013 

Godkendt. 

  

 

Bilag 

Socialudvalget ØK status 300913.pdf (dok.nr.161270/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/22148 

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SOU 
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2. Byrådsmedlem Jørgen Tousgaard ønsker en redegørelse 

vedrørende den aktuelle klagesag om Drachmannsvænget  

 

Sagsfremstilling 

Jørgen Tousgaard, Socialdemokraterne, ønsker en redegørelse for den aktuelle 

klagesag fra en pårørende til en afdød på Drachmannsvænget, Skagen. 

  

Der ønskes ligeledes en drøftelse af det hensigtsmæssige i, at socialudvalgets 

medlemmer skal orienteres via Nordjyske om forvaltningens opfattelse af forløbet. 

  

Endelig ønskes en redegørelse af, om dette er det serviceniveau, der generelt 

tilbydes til kommunens svageste borgere. 

 

Beslutning Socialudvalget den 6. november 2013 

Socialudvalget følger udviklingen på Drachmannsvænget på de kommende 

udvalgsmøder. Der laves en handlingsplan til næstkommende møde. 

Udvalget ønsker at blive orienteret om sager, før de når til pressen. 

  

 

Bilag 

Pjece til Plejeboliger - Velkommen som beboer.pdf (dok.nr.162570/13) 

Serviceniveauet på Drachmannsvænget (dok.nr.163538/13) 

Borgerforløb (dok.nr.163648/13) 

Ældrerådets bemærkning til verserende borgersag fra Drachmannsvænget.pdf (dok.nr.164929/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/22164 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU 
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3. Byrådsmedlem Jørgen Tousgaard ønsker en drøftelse vedr. 

forhåndsaftaler indenfor ældreområdet 

 

Sagsfremstilling 

Socialdemokraterne ved Jørgen Tousgaard har anmodet om en drøftelse om det 

hensigtsmæssige i, at der uden om Socialudvalget er taget initiativer til at opsige 

indgåede lokalaftaler med FOA-medlemmer. 

  

Det er vores opfattelse, at medarbejderne ikke fremover i samme grad, er 

motiverede for at stille deres arbejdskraft til rådighed på højtiderne. 

  

Dette vil i værste tilfælde betyde dybt umotiverede medarbejdere på disse dage til 

ubodelig skade for borgerne. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Social og Sundhed indstiller, at punktet fremsat af 

Jørgen Tousgaard videresendes til Økonomiudvalget, der efter styrelsesvedtægten 

varetager forvaltningen af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens 

administrationsområder. 

  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 6. november 2013 

Godkendt. Udvalget har en faglig bekymring for opsigelse af forhåndsaftaler vedr. 

særlige mærke/- og helligdage. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/22220 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU 
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4. Ansøgning fra Frederikshavn Rideklub vedrørende projekt 

"Forbedret adgangsforhold for vores handicapryttere". 

 

Sagsfremstilling 

  

Frederikshavn Rideklub har siden medio august 2012 haft et tilbud til 

handicapryttere. 

Der er etableret sliske i barrieren og opsat handicaplift, men der blev imidlertid ikke 

tænkt på de ”udvendige” adgangsforhold. Frederikshavn Rideskole har nu, efter 

flere henvendelser fra dels rytterne, familie/hjælperne og taxivognmænd, erfaret at 

adgangsforholdene giver store problemer.  

  

Frederikshavn Rideklub vil meget gerne beholde disse 35-40 ryttere i klubben, og 

rytterne er også meget glade for at komme på Rideskolen. Flere af dem deltager i 

de sociale arrangementer, og senest har en af de svagtseende ryttere, været 

hjælper i cafeteriet ved et netop afviklet DM i ponydressur.  

Frederikshavn Rideklub består af to ridehaller, som går under betegnelsen den 

store og den lille ridehal.  

Handicapridningen foregår mandag og torsdag i den lille ridehal.  

Rytternes og vognmændenes helt store ønske er, at det bliver muligt at køre langs 

den lille ridehal og ”læsse af” imellem de to haller (tegning vedlægges som bilag). 

  

Der er indhentet 2 tilbud på arbejdet, og efter at have fratrukket tilskud fra diverse 

fonde og puljer mangler der stadig 26.000 kr., som Frederikshavn Ridelub nu søger 

socialudvalget om.  

 

Indstilling 

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

drøftes. Såfremt Socialudvalget er politivt indstillet overfor ansøgningen, vil 

pengene skulle prioriteres fra puljen ”Tilskud til sociale formål”. 

  

 

Beslutning Socialudvalget den 6. november 2013 

Henvises til budgetforhandlingerne. 

  

 

Bilag 

Forbedret adgangsforhold for handicapryttere - ansøgning til socialudvalget.pdf (dok.nr.161602/13) 

Forbedret adgangsforhold for handicapryttere - budget forbedret adgangsforhold for 

handicaprytterne.pdf (dok.nr.161599/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/22226 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU 
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5. Leverandørkontrakt 2014 -2015 på madserviceområdet 

 

Sagsfremstilling 

Center for Social- og Sundhedsmyndighed har udarbejdet ny leverandørkontrakt 

vedrørende madservice jf. SEL § 83 området. Nærværende leverandørkontrakt er 

udarbejdet med udgangspunkt i kontrakten for personlig pleje og praktisk hjælp, der 

blev udarbejdet i forbindelse med det netop afsluttede udbud på hjemmehjælp. 

Derudover er der indarbejdet de dele fra leverandørkontrakten 2013, som er 

relevant for madservice.  

  

 Nedenfor vil Center for Social- og Sundhedsmyndighed redegøre for de 

væsentligste ændringer, der er foretaget i kontrakten sammenlignet med den 

eksisterende leverandørkontrakt på området for 2013.  

  

  

  

Væsentligste ændringer i kontrakten 

  

§ 8 stk. 6 – Levnedsmiddelregler: I kontrakten er der indsat krav om efterlevelse af 

levnedsmiddelreglerne, samt krav om at informere Frederikshavn Kommune ved 

evt. anmærkninger. Hertil skal det bemærkes, at leverandøren i sådan et tilfælde 

ligeledes skal frembringe en handleplan til løsning af problemet. 

  

§ 8 stk. 13 – Egenkontrol: Der er indsat krav om at leverandøren skal være i 

besiddelse af et system, der bl.a. sikre og understøtter samt følger op på at de i 

kvalitetsstandarden rejste krav opfyldes.  

  

§ 8 stk. 14 – juridisk status: Den nye kontrakt indeholder et krav om at 

Frederikshavn Kommune underrettes, såfremt leverandøren/virksomheden ændre 

juridisk status eller identitet.  

  

§ 8 stk. 15 – telefonnummer: Der er i denne kontrakt ikke et krav, at det er et 

døgndækkende telefonnummer. 

  

§ 9, stk. 3 - Sprog: I den nye kontrakt er det ikke længere et krav, at alle 

medarbejdere ved leverandøren, kan skrive, tale og forstå dansk, men kun de 

medarbejdere, som har direkte borgerkontakt. 

  

§ 10, stk. 1 – Legitimation: I den nye kontrakt er det ikke længere et krav at alle 

medarbejderne ved leverandøren bærer legitimation, det er alene et krav, at de 

medarbejdere der har kontakt med borgere bære legitimation, hvoraf 

leverandørens navn fremgår.  

  

§ 13 – offentlig retlig regulering: I denne paragraf er det uddybet at leverandøren 

skal overholde gældende lovgivning, samt fremhævet nogle enkelte love på 

området.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/20278 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: kahi 

 Besl. komp: SOU 
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Som noget nyt er det indføjet i kontrakten at leverandøren skal oplyse kommunen 

om driftsuregelmæssigheder samt øvrige forhold for betydning af driften.  

  

§15 – Projekterfaring og know-how: I den nye kontrakt er medtaget en 

bestemmelse om deling af projekterfaring og know-how 

  

§ 16 – Leverandørens misligholdelse mv.: En uddybning af beføjelser ved 

leverandørens misligholdelse. Som noget nyt er medtaget en påbudsprocedure, 

samt mulighed for at pålægge en bod på 20.000 kr.  

  

§ 17 – Leverandørens forsikring: Som noget nyt er der i kontrakten sat krav om at 

forsikringssummen skal andrage mindst 2. mill. Desuden er det præciseret hvilke 

forsikringer leverandøren som minimum skal have.  

  

§ 18 – Kommunens misligholdelse mv.: i den nye kontrakt er medtaget en 

bestemmelse om leverandørens mulighed for at opsige kontrakten som følge af 

kommunens misligholdelse.  

  

§ 19 – Etik og socialt medansvar: Partnerskabsaftalen som er en del af kontrakten 

for personlig pleje og praktisk hjælp, er ligeledes en del af kontrakten for 

madservice. 

  

§ 21 – Aftalens løbetid og opsigelse: Som noget nyt er der indsat løbetid og 

opsigelse i kontrakten. Det foreslås at kontrakten løber i 2 år, i stedet for 1 år som 

nu. Samt at der et gensidigt opsigelsesvarsel på 6 måneder.  

  

§ 25 – Tvister: stk. 1 omhandler håndtering af uoverensstemmelser mellem 

leverandøren og kommunen, mens stk. 2 omhandler kommunens mulighed for at 

inddrage leverandøren i sager anlagt ved almindelige domstole. 

  

  

Kontrakten er sendt i høring ved Handicaprådet og Ældrerådet. Høringssvar fra 

Handicaprådet vedlægges, høringssvar fra Ældrerådet vil blive eftersendt.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Social og Sundhed, indstiller leverandørkontrakten 

2014-2015 vedrørende madserviceområdet til Socialudvalgets godkendelse.   

  

  

Beslutning Socialudvalget den 6. november 2013 

Godkendt. Høringspartnerne får en tilbagemelding. 

  

 

Bilag 

LEVERANDØRKONTRAKT 2014-2015 - madservice (dok.nr.160883/13) 

Høringssvar fra HR vedrørende leverandørkontakt – frit valg området (dok.nr.164420/13) 

Ældrerådets høringssvar vedr. Leverandørkontrakt - Levering af madservice.pdf (dok.nr.164899/13) 
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6. Evaluering af Frederikshavn Kommunes serviceniveau for 

brugerbetaling i botilbud 

 

Sagsfremstilling 

Behandlingen af en revideret udgave af Frederikshavn Kommunes retningslinjer for 

brugerbetaling i botilbud blev på Socialudvalgets møde den 12/6 2013 udsat. 

Baggrunden var, at udvalget ønskede, at et forslag om at indføre én takst for kost 

skulle indgå i budgetforhandlingerne. I budgetforhandlingerne blev det besluttet, at 

der kun skal være én takst for kost fremadrettet, hvilket er baggrunden for, at de 

samlede retningslinjer igen fremlægges for Socialudvalget. 

  

Socialudvalget vedtog den 6/6 2012 nogle fælles retningslinjer for borgernes 

egenbetaling i Frederikshavn Kommunes botilbud på handicap- og 

psykiatriområdet. Det blev i forbindelse med vedtagelsen besluttet, at 

retningslinjerne skulle evalueres efter et halvt år. 

  

De fælles retningslinjer var fuldt implementeret 1/10 2012 og efter et halvt år blev 

Socialudvalget på møde den 4/4 2013 første gang præsenteret for en evaluering af 

retningslinjerne. Evalueringen viste, at der generelt er tilfredshed med, at der er 

kommet en samlet beskrivelse af retningslinjerne, ligesom der er generel 

tilfredshed med indholdet. 

  

Evalueringen viste også, at der på enkelte områder er behov for en justering af de 

gældende retningslinjer. Ændringerne omhandler områder, hvor der bør være 

mulighed for fravalg af forskellige tilkøbsydelser. I forhold til de nuværende 

retningslinjer foreslås to ændringer: 

  

- Borgere, der fast ønsker at købe frokost i deres dagtilbud, får mulighed for at 

fravælge betaling for frokost i botilbuddet. 

- Borgere, der ikke får vasket tøj af personalet på botilbuddet, får mulighed for at 

fravælge betaling for vask. 

  

Udover disse ændringer er retningslinjerne tilrettet som følge af beslutningen om at 

indføre én samlet takst for kost. Disse ændringer betyder, at alle beboere på de 

enkelte botilbud fremadrettet betaler det samme for mad.  Prisen bliver dermed 

uafhængig af, om borgeren hjælper til med madlavningen eller ej. Alle beboere skal 

alene betale for de faktiske udgifter til råvarer og materialer. Ændringerne 

vedrørende betaling for kost er markeret med rød skrift i retningslinjerne. 

 

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 6. november 2013 

Godkendt. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/5016 

 Forvaltning: CHP 

 Sbh: nikn 

 Besl. komp: SOU 
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Bilag 

Serviceniveau for brugerbetaling i botilbud 241013.pdf (dok.nr.161304/13) 
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7. Udkast til Handicappolitik 2014-17  

 

Sagsfremstilling 

Første udkast til en ny handicappolitik for Frederikshavn Kommune ligger nu klar. 

Politikken sendes derfor til høring, med henblik på at de forskellige fagudvalg 

kommer med kommentarer til udkastet. 

  

Arbejdet med handicappolitikken er forankret i en fokusgruppe, der er nedsat af 

Socialudvalget. Indholdet i politikken bygger på bidrag fra borgere, pårørende, 

medarbejdere, interesseorganisationer og politikere. Bidragene er blandt andet 

indhentet på et borgermøde afholdt på Hotel Viking i Sæby. Derudover har borgere 

i Frederikshavn Kommune haft mulighed for at komme med bidrag via mail 

handicappolitik@frederikshavn.dk. Der er via pressen, hjemmeside, mail, plakater 

og intranet udsendt opfordring til at sende bidrag. 

   

Handicappolitikken sendes nu i høring med henblik på, at udvalgenes kommentarer 

kan blive indarbejdet i den endelige handicappolitik, der skal behandles i Byrådet i 

december 2013. For at kommentarerne kan indarbejdes i politikken, bedes 

høringssvar afgivet senest den 2. december 2013.  

 

Indstilling 

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

afgiver kommentarer til det første udkast til en ny handicappolitik. 

 

Beslutning Socialudvalget den 6. november 2013 

Socialudvalget slutter op om første udkast til ny handicappolitik. Udvalget giver 

fokusgruppen mandat til at bearbejde de indkomne høringssvar. 

  

 

Bilag 

HCP Første udkast.pdf (dok.nr.163517/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/10572 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: nikn 

 Besl. komp: SOU 

 
  

mailto:handicappolitik@frederikshavn.dk
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8. Orientering om udbud vedr. transport af mad på 

ældreområdet 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af omstruktureringen af den kommunale køkkendrift i 2013, er det 

besluttet at sende opgaven vedr. transport af mad i ældreområdet i udbud, for at 

sikre at ressourcerne til området anvendes mest optimalt. 

Den nuværende kontrakt med Frederikshavns Kommunes Beredskab er opsagt pr. 

28.2.2014. 

  

Udbuddet foretages i 2 dele: 

-     Transport af mad til visiterede borgere i den kommunale Madservice  

-     Transport af mad fra køkkenet på Østervrå Ældrecenter til hhv. Dybvad 

Ældrecenter og Præstbro Ældrecenter. 

  

I øjeblikket er personalet i Madservice og i køkkenet på Østervrå Ældrecenter ved 

at definere deres krav til udbuddet, som forventes gennemført ultimo 2013 – primo 

2014, i et samarbejde med Økonomicentrets Indkøbskontor. 

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Socialudvalget den 6. november 2013 

Behandling fortsættes. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/21280 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: mank 

 Besl. komp: SOU 
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9. Opfølgning på Embedslægerapport vedr. Ålbæk 

Plejeboliger 

 

Sagsfremstilling 

Embedslægeinstitutionen har den 15. juli 2013 foretaget tilsyn på Ålbæk 

Plejeboliger. 

Den endelige rapport fra Embedslægeinstitutionens tilsyn er tilgået Frederikshavns 

Kommune fredag den 25. oktober 2013.   

  

Der er på baggrund af Embedslægeinstitutionens tilsyn udarbejdet en handleplan 

som er indsendt til Embedslægeinstitutionen den 17. september 2013 af den 

daværende gruppeleder for Ålbæk Plejeboliger. Der er den 20.9.2013 sendt et 

indsigelsesbrev til Embedslægeinstitutionen. 

  

Jævnfør proceduren vedr. kritiske Embedslægerapporter foretages der her en 

opfølgning i Socialudvalget. 

  

Embedslægerapporten, den fremsendte handleplan, indsigelsesbrev og en 

redegørelse for nuværende status i Ålbæk Plejeboliger er tilknyttet som bilag. 

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Socialudvalget den 6. november 2013 

Socialudvalget vil følge sagen tæt. Der forelægges en handlingsplan på 

næstkommende møde vedr. imødegåelse af kritikpunkterne. 

  

 

Bilag 

Embedslægerapport vedr. tilsyn på Aalbæk Plejeboliger (dok.nr.161050/13) 

Skema til Embedslægerapport vedr. tilsyn på Ålbæk Plejeboliger (dok.nr.161051/13) 

Handleplan til Embedslægerapport Ålbæk Plejeboliger 2013 (dok.nr.161342/13) 

Indsigelse til Embedslægerapport Ålbæl Plejeboliger 2013 (dok.nr.161466/13) 

Status d. 28.10.2013 vedr. Ålbæk Plejeboliger (dok.nr.161675/13) 

Ældrerådets bemærkning til_ Opfølgning på Embedslægerapport vedr. Ålbæk 

Plejeboliger.pdf (dok.nr.164939/13) 

Redegørelse om situationen i Aalbæk Plejeboliger fra oktober 2012 til november 

2013 (dok.nr.166923/13) 
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10. Opfølgning på dialogmøde mellem Ældrerådet og 

Socialudvalget 

 

Sagsfremstilling 

På Socialudvalgets møde den 7.10.2013 blev det vedtaget at der skal ske en 

løbende opfølgning på dialogmødet mellem Ældrerådet og Socialudvalget den 

4.9.2013. 

  

Herunder følger første del af opfølgningen. 

  

  

Tilbagebetaling af mad, vaske- og linnedpakker i Frederikshavns Kommunes 

plejeboliger i forbindelse med dødsfald 

Der tilbagebetales penge for mad, vaske- og linnedpakker til alle borgere i 

Frederikshavns Kommunes plejeboliger der dør, fra og med den dag de er døde og 

måneden ud.  

  

Men, har borgeren i forbindelse med indflytning i plejeboligen optaget et såkaldt 

indskudslån (et pligtlån som er rente og afdragsfrit i 5 år) af Frederikshavns 

Kommune for at kunne betale indskuddet til plejeboligen, så opgøres den samlede 

restance for lånet når borgeren er død.  

Er der stadigvæk gæld tilbage på lånet når borgeren er død, så modregner 

Økonomicentrets Betalingskontor, evt. tilbagebetalinger for mad, vaske- og 

linnedpakker. Dermed fratrækkes et evt. tilbagebetalingsbeløb for fx mad, det beløb 

som borgeren skylder Kommunen på lånet. Derfor kan evt. pårørende opleve at der 

ikke bliver tilbagebetalt penge for mad, fordi der er restance hos Kommunen (fx 

indskudslån).  

Er der stadigvæk gæld til Kommunen efter modregningen afskriver Kommunen 

dette krav som et tab, fordi boet er udlagt som et boudlæg, og derefter anses 

sagen som afsluttet. 

  

Økonomicentret udsender fremadrettet en specificeret skriftlig opgørelse til de 

pårørende i boudlægssager, når en borger i en af Frederikshavns Kommunes 

plejeboliger er død. 

  

  

Hjemmehjælpskommissionens rapport 

Hjemmehjælpskommissionens rapport er udsendt til Socialudvalgets medlemmer 

primo oktober 2013.  

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Socialudvalget den 6. november 2013 

Taget til efterretning. 

 
 Åben sag 
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Bilag 

Dialogmøde SOU og Ældreråd 5/9 - referat (dok.nr.129428/13) 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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