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1. Introduktion til Socialudvalget - besøg på

Senhjerneskadecenter Nord, Anholtvej

Sagsfremstilling
Afdelingsleder Gitte Schimmell og faglig funktionsleder Torben Pedersen giver en
orientering og viser bagefter rundt på Senhjerneskadecentret.

Beslutning Socialudvalget den 3. september 2014
Programmet gennemført.

 Åben sag
 Sagsnr: 13/25008
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: SOU
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2. Udmøntning af ældrepuljen 2015

Sagsfremstilling
I forbindelse med finanslovsaftalen er der afsat en pulje på 1,0 mia. til
ældreområdet, hvorfra kommunerne kan ansøge om finansiering af tiltag på
ældreområdet. Puljen er indtil videre afsat i 2014 og 2015, hvorefter der foretages
evaluering, inden den evt. fremadrettede tildelingsmodel fastlægges. Frederikshavn
Kommunes andel af puljen i 2015 udgør 14,0 mio. kr. Midlerne tildeles for et år ad
gangen.
Ansøgningsfristen for 2015 midlerne er d. 26 september 2014, og der kan forventes
svar på ansøgningen i november 2014.

Socialudvalget har i forbindelse med tildelingen i indeværende år (2014), afholdt
dialogmøde med Ældrerådet og Handicaprådet for at få input og inspiration til hvilke
tiltag der kunne ansøges midler til. Udvalgsformanden har ligeledes også holdt et
møde med de faglige organisationer med samme formål.

Med det udgangspunkt anbefaler administrationen at de godkendte og vedtagne
projekter i 2014 videreføres i 2015, i nuværende form og med nuværende indhold
og udvalgspolitiske forankring..

De godkendte og vedtagne projekter i 2014 retter sig mod:

De mest sårbare og udsatte ældre samt

Borgere som med målrettet rehabilitering kan støttes til at klare sig selv mest mulig.

Formålet med de udvalgte indsatsområder tager afsæt i, fortsat at skabe en
robusthed og understøtte niveauet for de fremtidige kerneydelser, og den fremtidige
kernevelfærd på ældreområdet. De indsatser, - som kan beskrives som
investeringsprojekter -, forventes som minimum at bidrage til samme afkast. Dette
for på sigt at skabe et øget økonomisk råderum til indsatser i forhold til mest
udsatte og sårbare ældre.

Følgende projekter er beskrevet i vedlagte bilag:

1. Styrket indsats for de allersvageste 1,5 mio. kr.

2. Projekt ”Længst mulig i eget liv” (LMIEL ver.2.0)- Udvidelse af nuværende
projekt 3,5 mio. kr.

3. Forebyggelse af sygehusindlæggelser – tidlig opsporing 1,4 mio. kr. 

4. Demensområdet/kompetenceudvikling 4,1 mio. kr.

5. Forebyggelse af ensomhed/isolation 1,0 mio. kr.

6. Genoptræning – ventetid 2,3 mio. kr.

I bilaget er indsatserne specifikt beskrevet med formål, aktiviteter og målgrupper.
Bilaget blev ved udmøntningen af 2014midlerne godkendt af hhv. Socialudvalget og

 Åben sag
 Sagsnr: 14/15621
 Forvaltning: ssf
 Sbh: bohn
 Besl. komp: SOU



Socialudvalget - Referat - 03. september 2014 Side 6 af 24

Sundhedsudvalget, og vil derfor ligeledes danne grundlag for udmøntningen i 2015
ved videreførelse af projekterne. Projekterne 1-4 er placeret i Socialudvalgets regi,
mens projekterne 5-6 relaterer til Sundhedsudvalget. De angivne beløb er 2014
priser og vil teknisk blive fremskrevet til 2015 niveau 14,0 mio. kr.

Sagen er sendt til høring i Ældreråd, Handicapråd samt relevante medudvalg.

Det skal bemærkes, at der er vedrørende kompetenceudviklingsprojektet er
konstateret en forskel i beskrivelsen af tidsperspektivet for projektet i bilag ”Puljen
”løft af ældreområdet” - Projekt ”Forebyggelse af sygehusindlæggelser””.

I bilagets side 1 nederst står der anført et tidsperspektiv løbende fra april 2014 til
november 2015, mens der på side 2 er anført et tidsperspektiv fra 2014 til og med
2015.

Det skal her præciseres at projektet er et to-årigt projekt, som beskrevet på side 2 i
bilaget, og løber således fra 2014 til og med 2015.

Denne korrektion er ikke blevet tilrettet i sagsbeskrivelsen, som er tilsendt til
Ældrerådets behandling. Derfor er Ældrerådets næstformand orienteret om
ovenstående pr. telefon den. 25.8.2014. Ældrerådet vil yderligere modtage en
præcisering af forholdet som det vil blive fremlagt for Socialudvalget

Indstilling
Direktøren med ansvar for Social og Sundhed indstiller

1. at Udvalget drøfter de indkomne høringssvar.

2. at administrationens forslag om videreførelse af nuværende indsatser drøftes,
herunder de aktuelle rammebeløb for de beskrevne indsatser.

3. at Udvalget godkender den aktuelle indsatsfordeling mellem hhv. Socialudvalget
og Sundhedsudvalget.

Beslutning CenterMED Social- og sundhedsmyndighed den 19. august 2014
Høringssvar: Ingen bemærkninger til indstillingen.

Beslutning CenterMED Handicap og Psykiatri den 21. august 2014
Forslaget til udmøntning af Ældrepuljen 2015 blev drøftet.

CenterMED for Handicap og Psykiatri ønsker ikke at afgive høringssvar.

Beslutning CenterMED sundhed og Ældre den 21.-8-2014
CenterMED behandlede punktet på sit møde den 21. august 2014 og har følgende
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bemærkninger:

CenterMED for sundhed og ældre indstiller til, at der til udmøntning af ældrepuljen
for 2015 fremsendes de samme projekter som i 2014.
Projekterne lever op til kommunens overordnede vision om at gøre borgeren mere
selvhjulpen, men er stadig i implementeringsfasen. Det vil derfor være nødvendigt
at projekterne som minimum kører i projektperioden på 2 år, for at opnå den fulde
effekt og for at opnå kontinuitet.

Beslutning Ældrerådet den 25. august 2014
Ældrerådets høringssvar:

ÆR konstaterer med bekymring at bilagsmaterialet ikke er ændret i forhold til det
oprindelige materiale for 2014, og at der endnu ikke er gennemført nogen
evaluering på de første tiltag.

ÆR henholder sig til det tidligere indsendte høringssvar fra ældrerådsmøde den 2.
juni 2014.

ÆR foreslå at man får rettet de 2 slåfejl i bilagsmaterialet: s. 1. første linje: 5
projekter rettes til 6 projekter. 2. sidste side: Vedr. puljen genoptræning, her rettes
13,3 mio. til 13,8 mio.

Da man kan ansøge om midler til varige projekter fra 2016 jf. ”Vejledning om
ansøgning til støtte fra puljen til løft af ældreområdet” foreslår Ældrerådet, at man
får dette beskrevet.

Beslutning Handicaprådet den 1. september 2014
Handicaprådet fastholder sine høringssvar fra 2014 - hvor man ser positivt på de
udvalgte områder og formoder, at ældre handicappede borgere også er omfattet -
til også at gælde for 2015.

Fraværende: Rikke Bruus og stedfortræder Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen og
stedfortræder Flemming Klougart.

Beslutning Socialudvalget den 3. september 2014
Indstillingerne godkendes med de faldne bemærkninger.

Bilag
Bilag til Ældrepuljen 2015.pdf (dok.nr.146586/14)
Ældrerådets høringssvar Udmøntning af ældrepuljen 2015 (dok.nr.152013/14)
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3. De Frivillige Hænder - fælles pejlemærker

Sagsfremstilling
Center for Sundhed og Ældres administration har udarbejdet en række fælles
pejlemærker for fremtidens pårørende- og frivilligarbejde på Frederikshavn
Kommunes plejecentre. Samarbejdet er tiltænkt at skulle afløse de nuværende
bruger- og pårørenderåd og har arbejdstitlen ”De Frivillige Hænder”. De Frivillige
Hænder skal give bedre vilkår for inddragelse af frivillige og lokale ildsjæle og tager
udgangspunkt i en dialog med repræsentanter fra de nuværende bruger- og
pårørenderåd, Ældrerådet og Socialudvalget.

I de fælles pejlemærker opfordres til en højere grad af lokal tilpasning af de frivillige
indsatser på plejecentrene. Således tages den fremtidige organisering af det
frivillige arbejde op på hvert enkelt plejecenter frem for at rette sig efter
overordnede vedtægter for alle kommunens plejecentre. De fælles pejlemærker er
tiltænkt at skulle fungere som overordnede rammer for samarbejdet, hvortil
pårørende og frivillige på hvert plejecenter i samarbejde med den lokale leder kan
udarbejde egne supplerende vedtægter for at bibeholde lokale værdier og
arbejdsgange.

I forbindelse med udarbejdelsen af de fælles pejlemærker er der opstået tvivl
omkring forvaltningen af de i alt 27.000 kr., som Frederikshavn Kommune årligt
stiller til rådighed for kommunens 9 nuværende bruger- og pårørenderåd. Nogle
bruger- og pårørenderåd bruger pengene på aktiviteter for beboerne, mens andre
råd bruger dem på forplejning til møder. Socialudvalget bedes beslutte, hvad
pengene skal bruges til, hvorefter Center for Sundhed og Ældres administration vil
opdatere afsnittet om økonomi på baggrund af udvalgets afgørelse.

Arbejdsgruppen for de fælles pejlemærker vil gerne høre Socialudvalgets holdning
til navnet ”De Frivillige Hænder”. Navnet er valgt på baggrund af arbejdsgruppens
ønske om at lægge afstand til de gamle bruger- og pårørenderåd. Samtidig
vurderer man, at det gamle navn er for formelt, da man ikke ønsker at se De
Frivillige Hænder som et råd, men snarere et dynamisk samarbejdsorgan for
pårørende, frivillige, plejepersonale og ledere.

Da det er plejecenterlederne, som har det overordnede ansvar for beboernes trivsel
og sikkerhed, foreligger der et ønske om, at nye frivillige, som ikke er pårørende til
en beboer, skal fremvise en straffeattest til den lokale leder. Forespørgslen
begrundes med, at de frivillige kommer til at indgå i det daglige liv på plejecentrene
i lighed med personalet, som skal fremvise straffeattest ved ansættelsen.
Derudover har lederen ikke altid et indgående kendskab til personen, så
fremvisning af straffeattest vil være en betryggende omstændighed for lederen.
Hvis den frivillige viser sig at være tidligere straffet, vil den lokale leder foretage en
saglig vurdering i forhold til, om de givne straffeforhold er relevante for det arbejde,
den frivillige skal udføre.

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

1. den gamle bruger- og pårørendeordning ophæves pr. 1. september 2014 og

 Åben sag
 Sagsnr: 14/5939
 Forvaltning: CSÆ
 Sbh: stet
 Besl. komp: SOU
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erstattes af de fælles pejlemærker for De Frivillige Hænder.

2. vedtægterne for bruger- og pårørenderådene ophæves, og de pårørende/frivillige på
hvert plejecenter får mulighed for at udarbejde egne lokalt gældende vedtægter i
samarbejde med den lokale leder.

3. Socialudvalget drøfter og beslutter, hvad de 27.000 kr. kan bruges på, hvorefter
Center for Sundhed og Ældres administration vil tilrette de fælles pejlemærker.

4. Socialudvalget godkender navnet ”De Frivillige Hænder” eller giver alternative
forslag.

5. Socialudvalget drøfter og beslutter, om de Frivillige som ikke er pårørende til en
beboer på det respektive plejecenter skal fremvise straffeattest til den lokale leder
ved påbegyndelse i De Frivillige Hænder.

6. Socialudvalget sender sagen til høring i Ældrerådet.

Beslutning Socialudvalget den 20. august 2014
Indstillingerne godkendt.

De 27.000 kr. fordeles forholdsmæssigt mellem de ca. 15 hold ”frivillige hænder” til
brug for frivilligt arbejde, der kommer beboerne til gode, og administreres  af
plejecenterlederne.

Beslutning Ældrerådet den 25. august 2014
Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet er enige i at Bruger- og pårørerådene bør nedlægges, men kan ikke
støtte forslaget til  ”De Frivillige Hænder” i dets nuværende form, idet der er flere
uafklarede punkter, som bør afklares. Her tænker Ældrerådet bl.a. på:

ÆR mener, at man udelukkende skal have en overordnet ramme for det frivillige
arbejde. Om der skal nedsættes et råd eller en forening, bør være en beslutning der
efterfølgende tages ved det enkelte plejecentre.

ÆR stiller sig tvivlende overfor, om man kan sætte de frivillige ind under
Forvaltningslovens regler, som anført i materialet under afsnittet ”Tavshedspligt”. 

ÆR mener, at det frivillige arbejde på plejecentrene fortsat bør ligge under
Aktivitetslederen, som det gør i dag.

ÆR foreslår, at man gør brug af de erfaringer, man har i de private organisationer,
som har stor erfaring med at bruge frivillige, herunder ”regler” for etik, moral,
forsikringsdækning osv..

ÆR er bekymret i forhold til kravet om straffeattest.

Skal der fremover ansøges om tilskud eller bliver midlerne fordelt ud fra fastlagte
kriterier?

Skal der fremover aflægges regnskab for de økonomiske midler?

Bruger- og pårørerådene, der nedlægges pr. 1/9 2014, har en ”beholdning” tilbage
fra dette års tilskud. Hvordan skal disse midler forvaltes?

ÆR har ikke nogen særskilt status overfor frivillige set i forhold til andre ældre i
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kommunen, og ønsker derfor ikke at fremgå af materialet.

ÆR forventer, at man indkalder repræsentanter fra Bruger- og pårørerådene,
nuværende frivillige, aktivitetsleder m.fl., til færdiggørelse af de overordnede
rammer for det frivillige arbejde, hvorefter forslaget sendes til høring i Ældrerådet
og endelig godkendelse i Socialudvalget.

Forslag til navn: Rammer for det frivillige arbejde på plejecentrene.

Beslutning Socialudvalget den 3. september 2014
For ikke at forsinke processen, køres Fælles pejlemærker som et forsøg i 1 år,
hvorefter evt. justeringer foretages efter afholdelse af dialogmøde med de
implicerede parter.

Bilag

De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker (dok.nr.140144/14)
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4. Politik for frivilligt socialt arbejde

Sagsfremstilling
Sundhedsudvalget har besluttet at igangsætte udarbejdelsen af en politik for frivilligt
socialt arbejde i Frederikshavn Kommune. I denne er der lagt op til en højere
aktivering af borgernes deltagelse og deres ressourcer i forhold til at bidrage til
fremtidens velfærdssamfund i samarbejde med kommunen og dens ansatte.

Det første udkast til politikken er nu udarbejdet og centrerer sig omkring følgende
fem fælles pejlemærker:

      -          Samskabelse
      -          Relationer
      -          Fællesskab
      -          Klare rammer
      -          Synlighed

Inden politikken implementeres i praksis planlægger Center for Sundhed og Ældres
administration at afholde et fremtidsværksted for frivillige, politikere, borgere,
kommunale medarbejdere og andre interessenter. Arrangementet vil blive afholdt
ultimo september og skal give deltagerne mulighed for at give tilbagemeldinger på
det første udkast til politikken, som forinden lægges offentligt tilgængeligt på
frederikshavn.dk.

Hertil sendes politikken til høring i følgende organer:

      -          Socialudvalget
      -          Alle øvrige fagudvalg
      -          Råd
      -          Frivillige organisationer
      -          MED
      -          Sundhedspanelet

På baggrund af tilbagemeldinger fra høringsprocessen og fremtidsværkstedet vil
Center For Sundhed og Ældre foretage tilrettelser i politikken, hvorefter den sendes
til politisk godkendelse i følgende organer:

      -          Sundhedsudvalget
      -          Socialudvalget
      -          Byrådet

Indstilling
Direktøren med ansvar for Sundhed og Ældre indstiller:

 Åben sag
 Sagsnr: 13/19518
 Forvaltning: CSÆ
 Sbh: stet
 Besl. komp:
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1.    Politik for frivilligt socialt arbejde sendes i høring.

Beslutning Socialudvalget den 3. september 2014
Ingen bemærkninger til forslaget.

Bilag

Politik for frivilligt socialt arbejde - revideret 2.pdf (dok.nr.151291/14)
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5. Slutopfølgning på omstrukturering af den kommunale

køkkendrift

Sagsfremstilling
Med udgangspunkt i omstruktureringen af den kommunale køkkendrift, som blev
gennemført i 2013, har ledere i samarbejde med personale fra de berørte enheder
foretaget en slutopfølgning på baggrund af den aktuelle status. De modtagne
tilbagemeldinger fra hver enhed opsummeres i det følgende.

De berørte enheder er: Drachmannsvænget, Lindevej, Ankermedet og
Kastaniegården, som gik fra at være plejeboligenheder med modtagerkøkkener til
at være leve-bo-enheder. Køkkenerne på Sæby og Østervrå Ældrecenter kom
under ledelse af gruppeledere på de respektive enheder. Derudover gik Madservice
fra at være leverandør til plejeboligenhederne i Skagen til udelukkende at være
leverandør til visiterede borgere i Madservice.

Madens kvalitet
Den generelle tilbagemelding er, at der fra beboerne vises tilfredshed med madens
kvalitet, duften af mad og den øgede mulighed for indflydelse på menuen. I
leve-bo-enhederne giver beboerne udtryk for glæde over aktiviteten i de enkelte
huse i forbindelse med tilberedningen, hvilket desuden har vist sig at have positiv
indvirkning på flere beboeres appetit. I dagligdagen er der fokus på at inddrage
beboerne i madlavningen i det omfang, det er muligt for den enkelte – dette er
typisk aktiviteter som at skrælle kartofler, smøre smørebrød og hjælpe med
borddækning.

På Lindevej er der et ønske om fremadrettet at inddrage beboerne i den daglige
menuplanlægning i endnu højere grad end nu.

Det daglige samarbejde
Fra personalets side er der stor fokus på den enkelte beboers ernæringsmæssige
behov, og der gives ligeledes udtryk for et godt samarbejde mellem de kostfaglige
medarbejdere og plejepersonalet. Personalet på Dybvad Ældrecenter fremhæver
det gode samarbejde med Østervrå Ældrecenter.

Generelt roses samarbejdet med sundhedscentrenes kostfaglige vejledere, og man
ønsker at øge dette samarbejde fremadrettet. I den forbindelse fremhæves bl.a. det
specifikke fokus på småtspisende beboere som værende særligt godt.

Køkkenernes indretning og funktionalitet
Generelt har personalet formået at tilrettelægge madlavningen i køkkenerne, så
dagligdagen fungerer fornuftigt, skønt pladsforholdene flere steder er små.

 Åben sag
 Sagsnr: 12/10599
 Forvaltning: CSÆ
 Sbh: mank
 Besl. komp: SOU
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Madservice
Generelt er køkkenet blevet meget sårbart med kun 6 medarbejdere, hvor én skal
gå fra dagligt til administrative opgaver i form af at tage mod borgerhenvendelser,
lave madplaner, opskrifter, indkøb, udskrive regninger, lave kørelister mm.

Det kræver langtidsplanlægning at få hverdagen til at fungere og tage højde for
ferier og helligdage. En langtidssygemelding vil kunne vælte driften, hvis der ikke er
mulighed for at tage afløsere ind.

Pt. er økonomien udfordret af en høj udgift for udbringning af mad, men denne
udgift forventes at falde i oktober 2014, hvor den nye udbudskontrakt er planlagt at
skulle træde i kraft. Madservice er økonomisk afhængige af et vist antal visitationer
for at kunne opretholde en rentabel produktion. Man har således opretholdt 320
visitationer siden strukturændringen, hvilket er rentabelt, men flere visitationer vil
uden tvivl være positivt for driften.

Madservice planlægger fremadrettet at tilbyde komponentopdelte menuplaner, så
borgerne selv kan sammensætte deres måltider – fx om der ønskes ris, kartofler
eller pasta. Desuden arbejdes der tæt sammen med diætister og kostfaglige
medarbejdere i sundhedscentrene om at lave et tilbud med særligt energitæt mad
(små mellemmåltider) til ernæringstruede borgere.

 Slutopfølgningen sendes til orientering i Ældrerådet.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Sundhed og Ældre indstiller, at SOU tager
slutopfølgningen til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 20. august 2014
Behandlingen af sagen fortsættes på næste møde, og sendes forinden til udtalelse
i Ældreråd og relevant MED-udvalg.

Beslutning CenterMED Sundhed og ældre den 21-08-2014
Konsekvensbeskrivelse fra CenterMED Sundhed og Ældre vedr.
slutopfølgning på omstrukturering af den kommunale køkkendrift            :

CenterMED behandlede punktet på sit møde den 21. august 2014 og har ingen
bemærkninger

Beslutning Ældrerådet den 25. august 2014

Ældrerådets høringssvar:



Socialudvalget - Referat - 03. september 2014 Side 15 af 24

ÆR kan med tilfredshed konstateret, at der er et godt samarbejde med
Sundhedscentrenes kostfaglige medarbejdere, og at der er sat fokus på de
småtspisende beboere.

ÆR finder, at det er en stor mangel i opfølgningen, at der ikke er beskrevet noget
om økonomi i forbindelse med processen, og foreslår derfor, at der laves en
økonomisk oversigt over hele omlægningen. Samtidig ville det været ønskeligt at
de pårørende var involveret i slutevalueringen, samt at metoden for evalueringen
var beskrevet.

ÆR er bekymret for om omlægningen har haft konsekvenser for kvaliteten af
maden. 

ÆR støtter forslaget om komponentopdelt menuplaner i Madservice, hvis det kan
holdes inden for de nuværende økonomiske rammer. 

Ældrerådet forventer at en uddybning af slutopfølgningen på den kommunale
køkkendrift sendes til høring i Ældrerådet.

Beslutning Socialudvalget den 3. september 2014
Taget til efterretning med de faldne bemærkninger.
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6. Fornyelse af Partnerskabsaftale med TUBA for 2015

Sagsfremstilling

TUBA Danmark er en foreningsejet institution under Blå Kors, med en lokalafdeling
i Frederikshavn. TUBA er finansieret af sats-midler under forudsætning af at
kommunerne bidrager med en andel af de lokale omkostninger.

Hovedformålet med TUBA er at give et tilbud om rådgivning og terapi for unge
mellem 14-35 år, som er vokset op i en familie med alkohol- og/eller
stofmisbrugsproblemer. Tilbuddet omfatter forsamtaler, terapeutisk rådgivning,
gruppeterapi, individuel terapi, undervisning samt temaarrangementer for de unge
brugere og deres nærmeste pårørende.

Frederikshavn Kommune har til og med 2014 en Partnerskabsaftale med TUBA
Danmark. Aftalen der gjaldt årene 2011-2014 har omfattet et økonomisk bidrag fra
Frederikshavn Kommune, bestående af:

250.000 kr. i 2011
300.000 kr. i 2012
350.000 kr. i 2013
400.000 kr. i 2014

Den kommunale udgift har de 4 år været fordelt ligeligt mellem Sundhedsudvalget,
Børne- og Ungdomsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget. Udgiften til drift af
TUBA har været den samme alle år. Ovenstående prisstigning afspejler, at de
politiske udvalg, da sidste aftale blev indgået, ikke fandt mulighed for at finansiere
de ønskede 400.000 kr. hvert år, så TUBAs egenfinansiering har været øget de
første 3 år.
 ,
TUBA har i juni måned 2014 rettet henvendelse til Frederikshavn Kommune vedr.
fornyelse af partnerskabsaftalen. TUBA er aktuelt sikret sats-midler til og med 2015
og deres oplæg er derfor at der indgås en 1-årig partnerskabsaftale for 2015. I
løbet af 2015, når TUBA har afklaring omkring sats-midler for 2016 og frem, skal en
evt. fremtidig partnerskabsaftale altså indgås igen.

Oplægget fra TUBA er, at Frederikshavn Kommune bidrager med 400.000 for
2015. Et sådant bidrag vil sikre 50 fortløbende behandlingspladser i 2015 til unge,
som er vokset op som børn i en familie med alkohol- og/eller
stofmisbrugsproblemer, i Frederikshavn kommune.

I kommunalt regi har vi børnegrupperne Ballonen for 9-12-årige samt Helium
Ballonen for 12-14 årige børn, der vokser op i hjem med alkoholproblemer. TUBAs
tilbud til de 14-35-årige supplerer således vore egne tilbud og er med til at sikre en
sammenhæng i tilbudsviften for denne målgruppe.

 Åben sag
 Sagsnr: 14/15505
 Forvaltning:
 Sbh: lemt
 Besl. komp: BUU/SOU/SUU/AMU
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Indstilling
Direktøren for Social- og Sundhedsområdet, for Børne- og Kulturområdet samt for
Arbejdsmarkedsområdet indstiller at:

1.     Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt
Arbejdsmarkedsudvalget indgår Partnerskabsaftalen med TUBA for 2015,
under forudsætning af en ligelig fordeling af udgiften med 133.000 kr. til hvert
fagudvalg.

2.     Socialudvalget tager aftalen til orientering

Beslutning Socialudvalget den 3. september 2014
Taget til efterretning.

Bilag

Udkast til Partnerskabsaftale TUBA Frederikshavn - 2015.pdf (dok.nr.145252/14)
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7. Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i de seneste to år overordnet ligget på
et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt over
Frederikshavn Kommune.

Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede
fraværsprocent i perioden 2012, 2013 samt første og andet kvartal 2014 i
Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede
fraværsprocent for første og andet kvartal 2014 samt til sammenligning også for år
2013 vist pr. måned.

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)). Alle ansatte er omfattet af statistikken, og den dækker samtlige
medarbejderkredse som 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
Direktøren med ansvar for Økonomi & Personale indstiller, at
sygefraværsstatistikken tages til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 3. september 2014
Taget til efterretning.

Bilag

Sygefraværsstatistik Hoved MED (dok.nr.130831/14)

 Åben sag
 Sagsnr: 14/396
 Forvaltning: HR
 Sbh: pkod
 Besl. komp: SOU
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8. Magtanvendelse - Handicap og Psykiatri 2013

Sagsfremstilling
I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig
nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på egne interesser, uanset
om der foreligger samtykke fra borgeren. I særlige situationer kan det være
nødvendigt at anvende magt i for at kunne yde hjælpen.

Personalet kan altså i særlige situationer være forpligtet til at anvende magt for at
leve op til lovens krav for indsatsen overfor borgeren. Reglerne er dog meget
restriktive, og der er en række bestemmelser, der regulerer personalets anvendelse
af magt.

Der er sket en markant stigning i antallet af magtanvendelser i både Frederikshavn
Kommunes tilbud og de tilbud, hvor Frederikshavn Kommune har placeret borgere i
andre kommuner. Stigningen skyldes at nogle få borgere har ændret adfærd, som
nødvendiggør anvendelse af magt for at undgå risiko for personskade.

Personalet arbejder løbende med at finde metoder til at håndtere disse få og
særligt udfordrende borgeres adfærd uden at anvende magt.

Arbejdet med indberetningerne anvendes til læring med det formål, at
magtanvendelser skal ske i overensstemmelse med lovgivningen.

Det skal yderligere bemærkes at sagen sendes til hørring ved Ældrerådet og
Handicaprådet.

Vedlagt er yderligere Center for Handicaps høringssvar.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Handicaprådet den 1. september 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Rikke Bruus og stedfortræder Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen og
stedfortræder Flemming Klougart.

Beslutning Socialudvalget den 3. september 2014
Taget til efterretning.

Bilag
Høringssvar - CHP (dok.nr.146963/14)
Magtanvendelse - psykiatri og handicap 2013 (dok.nr.95852/14)

 Åben sag
 Sagsnr: 14/9437
 Forvaltning: CSSM
 Sbh: lald
 Besl. komp: SOU
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9. Tilsyn på handicap og psykiatriområdet 2013

Sagsfremstilling
I 2013 har Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling(GOT)
gennemført tilsynsbesøg i kommunale og private tilbud på handicap- og
psykiatriområdet på vegne af Frederikshavn Kommune. GOT var et tværkommunalt
samarbejde mellem Hjørring, Frederikshavn (herunder Læsø) og Brønderslev
Kommune. Samarbejdet havde til opgave at varetage opgaverne med det
driftsorienterede tilsyn samt godkendelsesopgaver for private tilbud, som hidtil har
påhvilet den enkelte kommune, som tilbuddet geografisk ligger i.

En lovændring der trådte i kraft den 1. januar 2014 betyder, at det ikke længere er
beliggenhedskommunen, der skal føre tilsyn. Det er nu fastsat i Lov om socialtilsyn,
at det er Socialtilsyn Nord i Hjørring Kommune, der skal føre tilsyn med de øvrige
nordjyske kommuner, herunder Frederikhavn Kommune. GOT blev derfor nedlagt
ved udgangen af 2013.

Lovændringen omfatter dog udelukkende døgntilbud. Det er fortsat Frederikshavn
Kommune, der har pligt til at føre tilsyn med både kommunale og private aktivitets-
og samværstilbud. Socialudvalget besluttede den 7. maj 2014, at denne opgave
fremover skal varetages af en ekstern leverandør, der findes ved et udbud.

Den vedlagte årsrapport sammenfatter de tilsynsrapporter, som GOT har skrevet
på baggrund af tilsynsbesøg i 2013. Tilsynsrapporterne fra Botilbudet Norden indgår
ikke i rapporten, da tilsynet her blev fremsat særskilt for Socialudvalget den 7. maj
2014.

Tilsynets rapporter er generelt positive omkring den indsats, der leveres i tilbuddene
på handicap- og psykiatriområdet. De forbedringer der blev påpeget i 2012 og som
kunne ændres decentralt af tilbuddenes ledelse, er stort set allesammen blevet
ændret i 2013.

Udover de fysiske rammer på Gl. Skagensvej har tilsynet ikke fundet nogen
decideret uacceptable forhold på kommunens tilbud. Tilsynet har givet nogle
bemærkninger omkring utilfredshed blandt pårørende på Koktvedstien. Disse
arbejdes der videre med at håndtere og imødekomme. Det driftsorienterede tilsyn
har således fungeret efter hensigten og bidrager til at forbedre den indsats, som
Frederikshavn kommune leverer på det sociale område.

Det skal yderligere bemærkes at sagen er sendt til hørring i Handicaprådet.

Center for Handicap og Psykiatris høringssvar til årsrapporten er vedlagt som bilag.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller årsrapporten til orientering

 Åben sag
 Sagsnr: 11/623
 Forvaltning: CSSM
 Sbh: lald
 Besl. komp: SOU
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Beslutning Handicaprådet den 1. september 2014
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Rikke Bruus og stedfortræder Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen og
stedfortræder Flemming Klougart.

Beslutning Socialudvalget den 3. september 2014
Taget til efterretning.

Bilag
Årsrapport - tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2013 (dok.nr.92150/14)
Høringssvar fra CHP (dok.nr.146961/14)
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10. Udbud af tilsyn på plejeboliger og aktivitets- og

samværstilbud 2015-2018
 Lukket sag
 Sagsnr: 14/15835
 Forvaltning: CSSM
 Sbh: lald
 Besl. komp: SOU
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11. Formanden orienterer  Lukket sag
 Sagsnr: 13/25008
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: SOU
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