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1. Frigivelse af rådighedsbeløb 2015 - Socialudvalget

Sagsfremstilling
På investeringsoversigten er der optaget følgende rådighedsbeløb, anført under 
Socialudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet:
 
 
Digitaliseringspuljen       2.247.000 kr.
Investering i Loftslifte        411.000 kr.
 
I alt                                 2.658.000 kr.
 
 
Bevillingen finansieres af de på budgettet afsatte rådighedsbeløb: 
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget, at indstille rådighedsbeløbene til frigivelse overfor Byrådet.
 
 
 
 

Beslutning Socialudvalget den 7. januar 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Helle Madsen, Pia Karlsen.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24178
 Forvaltning: CØP
 Sbh: bohn
 Besl. komp: SOU/ØU/BR
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2. Uddelegering af budgetramme 2015 til laveste 
identificerbare omkostningssted

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunes regler om økonomisk styring indeholder en 
bestemmelse om, at udvalgene er forpligtiget til at uddelegere udvalgets 
budgetramme til de omkostningssteder der opfylder flg. betingelser:
 
            At ledelse og ansvar entydigt kan henføres til en person.
            At det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret.
 
Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted kan foretage omplaceringer 
af budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for omkostningsstedets 
budgetramme. De begrænsninger, der fremgår af de generelle 
budgetbemærkninger, skal respekteres.
 
Vedhæftet fremsendes liste over de budgetansvarlige på Social og 
Sundhedsområdet i 2015.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Social og Sundhedsområdet indstiller at oversigten over 
budgetansvarlige tages til efterretning.
 

Beslutning Socialudvalget den 7. januar 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Helle Madsen, Pia Karlsen. 
 

Bilag
Oversigt budgetansvarlige Social og Sundhedsområdet.pdf (dok.nr.215655/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24201
 Forvaltning: cøp
 Sbh: bohn
 Besl. komp: SOU/BUU
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3. Fleksibel madordning - ressourceforbrug ved genindførelse

Sagsfremstilling
Der er anmodet om en redegørelse for, hvad det vil kræve af ressourcer at udvide 
den fleksible madordning til at gælde for afbestilling med tilbagebetaling af 
enkeltmåltider på årets helligdage.
 
Den fleksible madordning i dag
I dag giver den fleksible madordning mulighed for at borgeren kan få tilbageført 
kostpenge alle årets dage, hvis de afmelder hele døgndøgnkoster senest den 
foregående dag kl. 11, eller er indlagt på sygehuset.
 
Forslag til en udvidelse af den fleksible madordning
I det nedenstående gives et estimat af tids- og ressourceforbruget forbundet med at 
administrere den fleksible madordning omfattende årets 14 helligdage. Estimatet er 
givet ud fra forudsætningen, at den fleksible madordning genindføres med 
afmeldingsbetingelserne i den nuværende form, hvor beboerne i de almene 
plejeboliger skal afmelde enkelte eller flere måltider indtil den foregående dag kl. 
11.00 for at kunne få tilbageført kostpengene for de afbestilte enkeltmåltider på 
helligdage.
 
De 14 helligdage er:  
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
Store bededag
Kr. Himmelfartsdag
 

Pinsedag
2. pinsedag
Juleaftensdag
Juledag
2. juledag
Nytårsaftensdag
Nytårsdag
 

Der kan blive tilbagebetalt for hovedmåltider og biret på helligdage.
 
Satserne der tilbagebetales efter i 2015 er:
Morgenmad Kr. 20,00 
Frokost Kr. 43,00
Aftensmad Kr. 38,00
Biret Kr. 11,00

 
Håndtering af og ressourceforbrug ved afbestilling 
Beregningen af antal afmeldte måltider er foretaget ud fra administrationens skøn 
for, hvor mange måltider der i gennemsnit afmeldes pr. beboer om året.
Beregningen af ressourceforbrug hos personalet er foretaget ud fra viden om hvad 
det kræver at håndtere den fleksible madordning i dens nuværende form.
 
Ved hver afbestilling er der følgende arbejdsgang:
1. Borgeren afmelder et eller flere måltider til plejepersonalet, plejepersonalet 

 Åben sag

 Sagsnr: 12/10599
 Forvaltning: CSÆ
 Sbh: mank
 Besl. komp: SOU
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registrerer afmeldingen på et særligt skema og afleverer skemaet til 
køkkenet eller den ernæringsansvarlige.

2. Køkkenpersonalet/den ernæringsansvarlige registrer afmeldingen i deres 
elektroniske system og giver administrativ medarbejder besked.

3. Administrativ medarbejder sørger for at tilbagebetale kostpenge til borgerens 
nemkonto, samt sikre nødvendig dokumentation (her er det vigtigt at være 
obs på, at før opstarten af Udbetaling Danmark stod Pensionskontoret for 
denne opgave). Det er estimeret at opgaven udføres samlet 1 gang pr. 
måned.

 
Det er beregnet at det koster ca. 71 kr. i lønudgift til personalet at håndtere én 
afmelding.
 
Derudover skal tillægges det ”spild” som køkkenet får, idet råvarerne er indkøbt og 
ofte forberedt inden afmeldingen modtages.
  
Produktion af mad
Det er ikke muligt at planlægge køkkenets produktion i forhold til afmeldinger der 
indkommer den foregående dag kl. 11.00. Råvarerne er bestilt flere uger i forvejen 
af hensyn til den mest effektive produktionsplanlægning, og ofte er produktionen til 
den følgende dags måltider opstartet før kl. 11.00 den foregående dag. Køkkenet 
er selvfølgelig bevidst om at anvende de rester som er mulige at genanvende.
Det er ikke muligt at kunne reducere i udgifterne til råvarer, ved en udvidelse af 
muligheden for afbestilling af enkeltmåltider.
 
Teknologi 
Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi har tidligere oplyst, at der ikke på 
nuværende tidspunkt findes for en elektronisk løsning som vil kunne håndtere 
opgaven med afbestillingerne eller blot reducere ressourceforbruget.
 
Opsummering 
Hvis Frederikshavn Kommune skal udvide den fleksible madordning til også at 
omfatte de ovenfornævnte 14 årlige helligdage, estimeres det at koste ca. 0,35 mio. 
kr. årligt for Center for Sundhed og Ældre (CSÆ). Det forventes at CSÆ kan 
afholde udgiften indenfor det eksisterende budget til plejeboliger.
Dette er ud fra den forudsætning, at beboerne i Kommunens plejeboliger i 
gennemsnit vil benytte den udvidede mulighed for afbestilling i det omfang der er 
estimeret.
 
CSÆ foreslår at udvidelsen evt. kan indføres i en 2 årig periode, hvor der 
registreres den egentlige brug af ordningen. Således kan der tages stilling til om 
ordningen skal gøres permanent, på baggrund af nogle mere valide data i forhold til 
de faktiske forhold. CSÆ vil foretage en registrering af antallet af afmeldte måltider 
på helligdage i denne periode.
  
Sagen sendes til høring i Ældrerådet.

Indstilling
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Social- og Sundhedsdirektøren indstiller at Socialudvalget drøfter og vedtager 1 af 
nedenstående 3 modeller vedr. den fleksible madordning:

1. Den fleksible madordning fortsætter i den nuværende form, hvor beboerne i 
Frederikshavn Kommunes almindelige plejeboliger og leve-bo, kun kan få 
tilbageført kostpenge ved afmelding af hele dagskoster.

2. Den fleksible madordning udvides til også at omfatte tilbageførsel af 
kostpenge for enkeltmåltider ved afmelding på årets 14 helligdage. Center 
for Sundhed og Ældre afholder selv udgiften på ca. 0,35 mio. kr. om året. 

3. Den fleksible madordning udvides til også at omfatte tilbageførsel af 
kostpenge for enkeltmåltider ved afmelding på årets 14 helligdage. Center 
for Sundhed og Ældre afholder selv udgiften på ca. 0,35 mio. kr. om året. i 
en 2 årig periode, hvorefter der i efteråret 2016 tages stilling til om 
ordningen skal gøres permanent. 

Beslutning Ældrerådet den 24. november 2014
 
Ældrerådets høringssvar
Ældrerådet støtter en vedtagelse af model 3, med en prøveperiode på 2 år, idet 
Ældrerådet dog finder det mest optimalt, hvis man kunne indføre ordningen for alle 
årets dage.
 
 
 

Beslutning Socialudvalget den 7. januar 2015
Socialudvalget vedtager model 3.
 
Fraværende: Helle Madsen.
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4. Endelig godkendelse af ´Politik for frivilligt socialt arbejde´

Sagsfremstilling
Sundhedsudvalget har besluttet, at Frederikshavn Kommune skal have en politik 
for frivilligt socialt arbejde. 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. 
 
Politikken har været i høring i alle råd, fagudvalg, MED-udvalg, Sundhedspanelet 
og offentlig høring i de frivillige organisationer. På baggrund af de indkomne 
høringssvar er politikken revideret og sendes til endelig godkendelse i 
Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Byrådet med henblik på implementering 
primo 2015.
 
Høringssvarene er tilknyttet som bilag.
 
For at gøre politikken mere handlingsorienteret har Sundhed og Plejes 
administration tilføjet afsnittet ’Fra politik til praksis’. Afsnittet er bl.a. et oplæg til, at 
frivillige, kommune og politikere i samarbejde udvikler de konkrete rammer for 
fremtidens frivillige sociale arbejde på statusmøder i 2015.
 
HovedMED udtrykte i deres høringssvar den 1. oktober 2014 ønske om, at alle 
centre, hvor samarbejde med de frivillige er en mulighed, udarbejder retningslinjer 
for samarbejdet. Dette er skrevet ind i politikken.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget og Socialudvalget 
anbefaler byrådet at godkende ’Politik for frivilligt socialt arbejde’.

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. december 2014
Indstillingen godkendt, idet Sundhedsudvalget forventer, at forvaltningen 
undersøger omkring forsikringsforhold – herunder ved Ældresagen og ved Røde 
Kors.
 

Beslutning Socialudvalget den 7. januar 2015
Indstillingen godkendt.
 
Fraværende: Helle Madsen, Pia Karlsen.
 

Bilag
Politik for frivilligt socialt arbejde endeligt bilag (dok.nr.205966/14)
Politik for frivilligt socialt arbejde - revideret 5.pdf (dok.nr.208102/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 13/19518
 Forvaltning: CSÆ
 Sbh: stet
 Besl. komp: BR
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5. Klagestatistik 2014

Sagsfremstilling
Resumé
 
På baggrund af socialudvalgets beslutning pr. 7. maj 2014 har Center for Social- og 
Sundhedsmyndighed udarbejdet en klagestatistik for perioden 1. januar 2014 til 1. 
december 2014. Klagestatistikken er udformet således: 
 

·         At den viser antallet af klager, som er modtaget
·         Hvor mange, der bliver genbehandlet
·         Hvor mange der efter revurdering afslås/bevilliges
·         Antal der videresendes til Ankestyrelsen
·         Antal der bliver omstødt i Ankestyrelsen
 

Nedenfor er der udarbejdet en sammenfatning af klagestatistikken jf. ovenstående. 
Sammenfatningen er lavet i kronologisk rækkefølge ud fra dette. Ud over 
nedenstående er der lavet en detaljeret opgørelse af alle klager, som forefindes i 
vedlagte bilag.
 
 
Sammenfatning af klagestatistik for 2014 
 
Overordnet er klagestatistikken opbygget som en database, hvori det noteres hver 
gang, der indløber en klage vedrørende hjælp, der er visiteret eller sagsbehandlet i 
Center for Social- og Sundhedsmyndighed. Klagestatistikken rummer således både 
klager over evt. afgørelser og klager over procedurer for sagsbehandlingen. 
Nedenfor vil der være en nærmere gennemgang af de overordnede resultater fra 
2014. 
 
Der er totalt modtaget 29 klager fordelt på flg. paragraffer:
 
SEL § 83 – Personlig og praktisk hjælp: 5 klager
 
SEL § 97 - Ledsageordning: 1 klage
 
SEL § 112 - Genbrugshjælpemidler: 8 klager
 
SEL § 113 - Forbrugsgoder: 5 klager
 
SEL § 114 – Støtte til køb af bil: 3 klager
 
SEL § 116 - Boligindretning: 4 klager
 
SEL § 118 – Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom: 1 klage
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24120
 Forvaltning: CSSM
 Sbh: lald
 Besl. komp: SOU
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SEL § 163 – Betaling for ophold i botilbud: 1 klage
 
For at se hvilke afdelinger, som har modtaget hvilke klager henvises der til det 
vedlagte bilag på sagen.
 
Udover ovenstående er der modtaget en enkelt klage yderligere vedrørende 
aktindsigtsreglerne jf. offentlighedslovens bestemmelser. Dette giver i alt 29 klager, 
der er indgivet til Center for Social- og Sundhedsmyndighed i 2014.
 
Overordnet er alle 29 klager blevet revurderet af Center for Social- og 
Sundhedsmyndighed. Ud af denne revurdering er der kommet 3 
bevillinger/medhold og 26 afslag. Ud af de 26 afslag er 24 af sagerne sendt til 
fornyet vurdering ved Ankestyrelsen. I 2 sagerne ønsker borgeren ikke sagen 
prøvet ved Ankestyrelsen. 
 
Af de 24 sager, der har været videresendt til Ankestyrelsen, har Frederikshavn 
Kommune fået medhold i de 13 af sagerne, og borgerne har fået medhold i 2 af 
sagerne. Således er der 9 sager, hvor Ankestyrelsen endnu ikke har truffet 
afgørelse. 
 
Ud fra denne klagestatistik, der er udarbejdet i 2014, er det ikke muligt at 
sammenligne med tidligere år, idet der ikke før har været ført nogen egentlig 
grundig statistik med antallet af klager. Dog peger antallet i sig selv ikke på, at der 
har været uforholdsmæssigt mange klager, når man ser på det samelede antal 
sager, hvor sagsbehandlerne i Center for Social- og Sundhedsmyndighed træffer 
afgørelse. Yderligere kan det bemærkes, at det kun er 2 sager ud af 13 behandlede 
sager, hvor Frederikshavn Kommune ikke har fået medhold. Dette tyder dels på 
god sagsbehandling og dels på, at serviceniveauet er forvaltet passende i forhold til 
de politiske vedtagne målsætninger. 
 
Sagen er sendt til høring ved Ældreråd og Handicapråd.

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

Beslutning Handicaprådet den 5. januar 2015
 
Taget til efterretning, idet Handicaprådet anbefaler, at klagestatistikker også 
udarbejdes indenfor børne- og ungeområdet.
 
Fraværende: Inge-Lise Jakobsen/stedfortræder, Rikke Bruus/stedfortræder, Irene 
Hjortshøj samt Helle Madsen, hvor Pia Karlsen mødte i stedet for.
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Beslutning Ældrerådet den 6. januar 2015
 
Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet tager sagen til efterretning, men efterspørger samtidig en registrering af 
de klager, der indgives over udførelsen af plejen.
Ældrerådet finder det i øvrigt dybt kritisabelt, at Ankestyrelsen har den meget lange 
sagsbehandlingstid.
 

Beslutning Socialudvalget den 7. januar 2015
Taget til efterretning. Udvalget finder Ankestyrelsens sagsbehandlingstid 
problematisk set i forhold til borgernes retssikkerhed.
 
Socialudvalget sender handicaprådets anbefaling videre til Børne- og 
ungdomsudvalget.
 
Fraværende: Helle Madsen, Pia Karlsen.
 

Bilag
Klageskema 2014.pdf (dok.nr.213534/14)
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6. Kvalitetsundersøgelse 2014 - Nødkald

Sagsfremstilling
Baggrund
 
På baggrund af den vedtagne tilsynspolitik i Frederikshavn Kommune gennemføres 
der årligt en kvalitetsundersøgelse af kommunens leverandører jf. SEL § 83. 
Undersøgelsen har overordnet til formål at kortlægge, hvorvidt leverandøren 
overholder de regler og retningslinjer, som er foreskrevet i den gældende 
leverandørkontrakt. 
 
I 2014 har Center for Social- og Sundhedsmyndighed valgt at sætte fokus på 
nødkald ved borgere, som modtager hjælp efter SEL § 83. Årsagen til netop dette 
fokusområde er dels, at det er de svageste borgere i vores kommune som har 
nødkald og dels, at dette indgår, som et væsentligt kontraktkrav for leverandøren. 
Både hvad angår drift, og hvad angår opfølgning på, om kaldet fungerer.
 
Derfor er der konkret valgt at sætte fokus på, om nødkaldet fungerer efter 
hensigten. Herunder om dette er aktivt ved borgeren således det virker, når 
borgeren får brug for det.
 
Metodik
 
I leverandørkontraktens § 8 stk. 19 står der anført, at leverandøren er forpligtet til at 
kontrollere, om nødkaldet fungerer. Dette betyder, at beredskabet den første 
mandag i hver måned udsender en SMS om, at leverandøren skal afprøve de 
nødkald, leverandøren er ansvarlig for. Leverandøren skal notere tidspunktet for 
afprøvningen i samarbejdsbogen. Denne afprøvning skal ske indenfor én uge fra 
datoen for modtagelse af ovennævnte SMS. Har leverandøren modtaget nødkald 
fra en borger indenfor kort tid omkring afprøvningsperioden, konstateres det, at 
nødkaldet virker, og det noteres i samarbejdsborgen, hvorfor et prøvekald da er 
unødvendigt.
 
Jf. ovenstående har der været iværksat procedure for kontrol af nødkald mellem 
den 1. december 2014 til den 7. december 2014 ved de 4 private leverandører og 
den kommunale leverandør af SEL § 83 ydelser. 
 
I det flg. afsnit vil resultaterne blive gennemgået.   
 
 
Analyse og resultat af kvalitetsundersøgelsen
 
Analysen og de tilhørende resultater af undersøgelsen er sammenfattet ved at se 
på hvor mange procent af den enkelte leverandørs nødkald, der bliver besvaret. 
Det perfekte og optimale resultat er 100 %, idet leverandøren jf. ovenstående er 
forpligtet til at teste nødkaldet ved alle sine borgere mindst én gang om måneden 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21908
 Forvaltning: CSSM
 Sbh: lald
 Besl. komp: SOU
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for at sikre det virker efter hensigten. Af nedenstående tabel fremgår de enkelte 
leverandørers score, hvad angår besvarelsen af nødkald. Analysen er renset for de 
borgere, som den enkelte leverandør har meldt tilbage, at de ikke kommer jævnligt 
ved. Dette kan derfor ikke være årsagen til en lav testprocent.
 
Tabel 1: Antal procent af test vedr. nødkald som den enkelte leverandør har 
gennemført i perioden 1. december 2014 til den 7. december 2014  
Leverandør Procent – Gennemført test af 

nødkald
Kommunal Leverandør – Frederikshavn 
Kommune

 37 %

ABC-Service  14 %
Aktiv- Hverdag  52 %
IMS – Service  42 %
MG - Hjemmepleje  70 %

 
Af ovennævnte fremgår det, at ikke nogle af leverandørerne opnår de optimale 100 
%, hvilket de egentligt er kontraktligt forpligtet til jf. leverandørkontraktens § 8 stk. 
19. 
 
En forklaring på de relativt lave testprocenter kan jf. beredskabet være, at 
leverandøren ikke gennemfører testen korrekt. Det er således, at når en test 
gennemføres ved at trykke på borgerens nødkald, der er placeret på eksempelvis 
borgerens håndled, går der et signal over til en boks placeret tæt på en telefon. 
Denne boks udsender nogle høje lyde, der markerer, at nødkaldet er iværksat. 
Dette kan dog afbrydes ved at trykke på boksen, men da registreres nødkaldet ikke 
som gennemført. Derfor kan den enkelte plejer være i den tro, at når boksen 
udsteder den høje lyd, så er nødkaldet gennemført, og for ikke at forstyrre en 
kollega med en test afbryder man kaldet. Således kan dette være årsagen til det 
utilfredsstillende resultat, som undersøgelsen viser. Dette kan være 
årsagsforklaringen, når man ser, at det er alle leverandører, der ligger lavt i deres 
testprocent.
 
 
Handleplan
 
På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen derfor, at der 
gennemføres en ny undersøgelse primo 2015. Forud for denne undersøgelse 
udsendes der en procedure til alle leverandører vedrørende korrekt test af nødkald. 
På den måde udelukkes, at der er tale om en procedurefejl ved fremtidige 
undersøgelser af nødkaldet. Yderligere er det væsentligt at bemærke, at Center for 
Social- og Sundhedsmyndighed ikke har modtaget nogen klager eller henvendelser 
fra borgere eller pårørende angående manglende respons på nødkald fra de 
enkelte leverandører. Dette peger ligeledes i retning af, at resultatet bunder i en 
procedure fejl fremfor, at leverandøren ikke gennemfører test af nødkald som de 
forpligtet til.

Indstilling
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Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget tager 
kvalitetsundersøgelsen til efterretning, og at der primo 2015 udføres en ny 
undersøgelse vedr. test af nødkald, samt at leverandørerne orienteres om den 
tekniske procedure angående tjek af nødkald forud for kommende undersøgelse. 
Perioden for ny undersøgelse vil være leverandøren ubekendt.  

Beslutning Handicaprådet den 5. januar 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Inge-Lise Jakobsen/stedfortræder, Rikke Bruus/stedfortræder, Irene 
Hjortshøj samt Helle Madsen, hvor Pia Karlsen mødte i stedet for.
 
 
 

Beslutning Ældrerådet den 6. januar 2015
 
Ældrerådet er enig i at gennemførelsen af undersøgelsen har været 
utilfredsstillende, og forventer at der iværksættes en ny undersøgelse jævnfør 
handleplanen.
Ældrerådet opfordrer til, at man ved næste års tilsyn sætter fokus på levering af de 
visiterede ydelser, herunder om borgeren får de ydelser, som han/hun har krav på 
jævnfør visiteringen. 
 
Det vedtages at inviterer Myndighedschefen til en dialog om Ydelses- og 
kvalitetskataloget på et af de kommende ældrerådsmøder.
 

Beslutning Socialudvalget den 7. januar 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Helle Madsen, Pia Karlsen.
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7. Byrådsseminar 2014

Sagsfremstilling
Det samlede Byråd deltog den 17. og 18. november 2014 i et seminar, hvor der 
blev sat politisk fokus på de strategiske muligheder for vækst og udvikling i 
Frederikshavn Kommune som lokalsamfund.
 
Seminaret indledtes med oplæg fra kommunaldirektør Mikael Jentsch vedrørende 
”Overblik og indsigt i lokalsamfundets situation og vækstmuligheder”. Herefter var 
der oplæg fra havnedirektør Mikkel Seedorff Sørensen og erhvervsdirektør Niels 
Christensen vedrørende ”Havneudvidelser: De fremadrettede muligheder”.
 
Efterfølgende havde byrådsmedlemmerne gruppearbejde under overskriften 
”Strategisk fokusering på lokalsamfundets muligheder”, som blev debatteret ud fra: 
Arbejdskraft, Uddannelse, Synlighed, Byer og Velfærd. 
 
På seminaret blev væsentlige strategiske emner diskuteret, og der blev dermed 
taget hul på en politikudvikling. I vedhæftede notat fremsendes hermed en 
opsamling på de politiske drøftelser samt generelle beslutningstemaer, som skal 
være grundlag for det videre politiske arbejde i byråd, fagudvalg, arbejdsgrupper 
mv. 
 
 

Indstilling
Direktionen indstiller, at fagudvalgene drøfter, hvordan beslutningstemaerne i 
opsamlingsnotatet kan indgå i de enkelte fagudvalgs fremadrettede arbejde.
 
 
 

Beslutning Socialudvalget den 7. januar 2015
Som opfølgning på byrådsseminaret ønsker Socialudvalget at invitere 
Handicaprådet, Ældrerådet og Sundhedsudvalget til dialogmøde med fokus på de 
emner, der fremgår under overskriften Velfærd. Herudover ønsker udvalget at 
sætte fokus på Motion og gode arbejdsstillinger.
 
Fraværende: Helle Madsen.
 
 

Bilag
Byrådsseminar 2014 - Notat (dok.nr.216915/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/520
 Forvaltning: LS
 Sbh: mall
 Besl. komp: AMU/ BUU/KFU/ PMU/ 
SOU/SUU/ØU/BR
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8. Orienteringssag: Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 
- status

Sagsfremstilling
Hvad er Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker?
Kommunerne har i de seneste år haft et stigende fokus på indsatsen i forhold til 
kronisk syge borgere. Der er sket en hastig udvikling på dette område, og 
sundhedsaftalerne er med til at fastholde et fælles fokus på sammenhæng og 
koordinering på tværs af sektorer. Samtidig er der en stigende erkendelse af 
behovet for at udvikle og fastholde fokus på den generelle sundhedsfremmende og 
sygdomsforebyggende indsats, som kommunerne har ansvaret for.
 
Sundhedsstyrelsens har derfor siden 2012 udsendt en 11 forebyggelsespakker 
med faglige anbefalinger til kommunernes forebyggelsesarbejde.
 

Forebyggelsespakkerne er et videns baseret værktøj til kommunerne med faglige 
anbefalinger på væsentlige risikoområder.  Områder, som kommunerne allerede 
arbejder med, og som forventes at kræve betydeligt fokus de kommende år. Denne 
forventning tager sit udgangspunkt i ny viden samt udviklingen i holdninger og 
normer i samfundet. 

Pakkerne er med til at skabe overblik og kan bidrage til at prioritere og 
kvalitetsudvikle det kommunale forebyggelsesarbejde. Anbefalingerne heri retter 
sig både mod raske og syge borgere i kommunerne. De 11 forebyggelsespakker 
samt en introduktionsfolder – er her indsat som link, så den interesserede læser 
kan få mere viden på det enkelte felt. 
Anbefalingerne indeholder bl.a. rammesættende indsatser, der har en effekt på 
hele befolkningens sundhedsadfærd og dermed også en stor effekt i forhold til 
ulighed. Andre indsatser i pakkerne er særlig målrettet socialt udsatte grupper.
De enkelte anbefalinger er opdelt i: 

Ø  Grundniveau – der på kort sigt kan styrke kvaliteten af 
forebyggelsesarbejdet.

Ø  Udviklingsniveau – der kan videreudvikle forebyggelsen på længere sigt.

·                   Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker
·                   Alkohol
·                   Fysisk aktivitet
·                   Hygiejne
·                   Indeklima i skoler
·                   Mad og måltider
·                   Mental sundhed
·                   Overvægt
·                   Seksuel sundhed
·                   Solbeskyttelse
·                   Stoffer
·                   Tobak

Ud fra forebyggelsespakkerne er der udarbejdet 5 målgruppespecifikke oversigter 
til brug for medarbejdere med borgerkontakt samt deres ledere. Oversigterne 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21219
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mskr
 Besl. komp: SOU/SU
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samler de anbefalinger på grundniveau, som direkte relaterer sig til deres arbejde. 
Oversigterne er opdelt i målgrupperne:

Anbefalinger for spæd- og småbørn

Anbefalinger for skolebørn

Anbefalinger for unge

Anbefalinger for voksne

Anbefalinger for ældre borgere

For at styrke implementeringen i kommunerne har Sundhedsstyrelsen etableret 
”Center for forebyggelse i praksis”. Her kan kommunerne gratis trække på 
vejledning og få oplægsholdere ud i kommunerne.

Gennem en spørgeskemaundersøgelse i efteråret 2013, 2014 og 2015 følger 
Sundhedsstyrelsen, om kommunerne implementerer flere af anbefalingerne.

 
Status på arbejdet i Frederikshavn Kommune
Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik er rammesættende for kommunens 
sundhedsfremme og forebyggelse. Forebyggelsespakkerne og hjælpen fra Center 
for Forebyggelse betragtes som gode værktøjer til at realisere politikkens visioner.

Resultaterne i den landsdækkende undersøgelse - for hvor langt kommunerne er 
med implementering af forebyggelsespakkerne viser, at Frederikshavn Kommune 
er godt i gang.

Sundhedsudvalget vil I mødet få gennemgået resultaterne indenfor hver 
forebyggelsespakke.

Der er en positiv stemning omkring arbejdet. Status på implementeringen af 
værktøjerne skal ses i lyset af, at sundhedsforebyggelse i nogle af kommunens 
centre er en naturlig del af kerneopgaven – i andre er forebyggelsespakkerne med 
til at skabe øget bevidsthed på sundhed.

Det samlede resultatet af undersøgelsen for 2014 kendes ikke endnu.

 

Det fremtidige arbejde

For at intensivere forebyggelsesarbejdet og udbrede det til alle centre, har Den 
kommunale Chefgruppe etableret en Sundhedsstrategisk Tænketank, som består 
af 2 centerchefer samt nøglemedarbejdere. Cheferne giver løbende stafetten 
videre til nye chefer, så der skabes bredt ejerskab.

Formålet i dette forum er, at: 

 skabe drivkraft i nytænkning på sundhedsområdet

 tilrettelægge implementeringsprocesser for større tværgående indsatser, 
som den kommunale chefgruppe igangsætter 

 
Den kommunale Chefgruppe har vedtaget, at ”Sundhedsstyrelsens 
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Forebyggelsespakker” skal være værktøjet i en tværgående forebyggelses indsats 
for alle kommunens centre. Indsatserne i det enkelte center skal fremgå af centrets 
sundhedsdelplaner.
 
Den Sundhedsstrategisk Tænketank har i den forbindelse udarbejdet en 
procesplan for de kommende 3 år for implementeringen af Sundhedsstyrelsens 11 
forebyggelsespakker.

De enkelte centre skal selvfølgelig først og fremmest arbejde med de 
forebyggelsespakker, der er relevant for eget center. Men for at der kan skabes 
ekstra tværgående opmærksomhed og sættes fælles ind, så angiver procesplanen, 
at der i:

 2015 er fokus på tobak, alkohol og stoffer

 2016 er fokus på Fysisk aktivitet, mental sundhed, mad og måltider

 2017 er fokus på Indeklima i skoler, solbeskyttelse og seksuel sundhed

 

Alle centre skal arbejde med borgerrettet forebyggelse, i det omfang, der er 
væsentligt ift. kerneopgaven. Sideløbende skal der arbejdes med relevante 
medarbejderrettede sundhedstiltag.

Sundhedsstrategisk Tænketank vil i begyndelsen af 3. kvartal i 2015, 2016 og 2017 
indhente status på centrenes arbejde med Forebyggelsespakkerne. 

Centerchefer og 2 nøglepersoner i hvert center er via temadage blevet klædt på til 
arbejdet med sundhedsdelplaner og med forebyggelsespakkerne og vil ligeledes 
orientere og drøfte arbejdet på CenterMED.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget og Socialudvalget
1.     tager orienteringen til efterretning
2.     drøfter resultaterne for 2013

Beslutning Handicaprådet den 5. januar 2015
Orienteringen taget til efterretning.
 
Fraværende: Inge-Lise Jakobsen/stedfortræder, Rikke Bruus/stedfortræder samt 
Helle Madsen, hvor Pia Karlsen mødte i stedet for. 
 

Beslutning Socialudvalget den 7. januar 2015
Resultaterne for 2013 drøftet, og orienteringen taget til efterretning.
 
Fraværende: Helle Madsen, Pia Karlsen.
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Bilag
Slides Status 2013 for implementering af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker i 
Frhavn.pdf (dok.nr.216534/14)
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9. Formanden orienterer  Lukket sag

 Sagsnr: 13/25008
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: SOU
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:
    

Jørgen Tousgaard

  

    

Bent H. Pedersen

  

    

Irene Hjortshøj

  

    

Pia Karlsen

  

    

Lars Oldager

  

    

Helle Madsen

  

    

Karl Falden

  



Bilag: 2.1. Oversigt budgetansvarlige Social og Sundhedsområdet.pdf

Udvalg: Socialudvalget
Mødedato: 07. januar 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 215655/14









Bilag: 4.1. Politik for frivilligt socialt arbejde endeligt bilag

Udvalg: Socialudvalget
Mødedato: 07. januar 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 205966/14
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Høringssag: 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:
1.       Politik for frivilligt socialt arbejde sendes i høring.

 Åben sag
 Sagsnr: 13/19518
 Forvaltning: CSÆ
 Sbh: stet
 Besl. komp:
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Supplerende sagsfremstilling

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

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. september 2014
Indstillingen godkendes.

Beslutning Ældrerådet den 23. september 2014
Stefan Thaarup deltog under første del af mødet.

Input fra Ældrerådet set i lyset af det afholdte ”Fremtidsværksted for frivillige”, den
22-09-2014:

De frivillige efterlyser klare rammer.

Savner en mere konkret handleplan for, hvordan man vil styrke det frivillige
arbejde.

Politikken indeholder for mange fremmedord.

Forslag om oprettelse af en paraplyorganisation, hvorunder alle de frivillige
foreninger kan samles.

Et håb at man frem over kan skabe et større samarbejde på tværs af frivillige
foreninger fra hele kommunen.

Se og lær af de tiltag der allerede eksisterer f.eks. ”Aktivt Ældreliv” fra
Marselisborg

Det er vanskeligt at se, hvordan man får skabt en ”fælles vej” og sammenhæng i
det frivillige sociale arbejde ud fra de forskellige tiltag, politikker og pejlemærker.

Ældrerådets høringssvar:
Det foreliggende udkast, til en politik for frivilligt socialt arbejde, er for løst
formuleret. Det er Ældrerådets opfattelse, at der er brug for noget mere
handlingsorienteret, som kan give et større ejerskab og samarbejde foreningerne
imellem.
Der arbejdes på flere led med det frivillige arbejde, og det er derfor vigtigt, at der
sker en koordinering af arbejdet ud fra ”Pejlemærker”, ”Sundhedspolitik” samt
”Politik for frivilligt socialt arbejde” – herunder at indsatsen koordineres internt i
kommunen.
Politikken bør skrives i et mere let forståeligt sprog.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2014
Ingen bemærkninger til forslaget

Fraværende: Mogens Brag

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2014
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Udvalget godkender politikken som alene at være gældende for det frivillige sociale
arbejde og således ikke for det frivillige arbejde indenfor Kultur- og fritidsudvalgets
ansvarsområde.
Politikken bør indholdstilrettes jf. ovenstående.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2014

Godkendt til videre behandling.

Beslutning Integrationsråd den 1. oktober 2014
Godkendt med følgende kommentarer:

-          at opgaveløsningen – også på integrationsområdet- er afhængig af, at der
involveres frivillige

-          at der er klare snitflader mellem hvad myndighedsmedarbejdere udfører af
opgaver og hvilke opgaver de frivillige udfører

-          at forventningsafstemningen tager afsæt i utvetydige rammebetingelser
-          at det er nødvendigt for det frivillige arbejde, at der sker en introduktion til

arbejdet og at der etableres netværksaktiviteter for at stimulere indsatsen og
bevare engagement, mål og retning

-          at klarere sproglige udmeldinger med et lavere lixtal vil øge involveringen af
borgere uden stærke sproglige kompetencer.  Det er vigtigt, at udmeldingerne
er læsbare og juridisk korrekte, så det hverken er muligt at misforstå eller
mistolke.

-          at der fokuseres målrettet på, at politikkerne omsættes til konkrete
handlinger, der omsættes til forbedrede levevilkår.

Fraværende: Michael Vanbawi, Timur Shah, Yasmin Mellrose, Amanda Melanie
Dennehy, Jens-Ole Kjeller Petersen og Ida Skov

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 6. oktober 2014
Udvalget tager politikken til efterretning og har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning Teknisk Udvalg den 6. oktober 2014
Ingen bemærkninger.

Beslutning Handicaprådet den 3. november 2014
Handicaprådet har drøftet politikken, og har følgende bemærkninger
- Der mangler stillingtagen til rammerne i politikken.
- Der mangler noget konkret om

- Forsikringsforhold både for frivillige og for borgeren
- ”Sorterings/matchningsproces” af frivillige

Fraværende: Jørgen Tousgaard.
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Frederikshavn kommune er fyldt med frivillige foreninger, klubber og ildsjæle, som bidrager med støtte og socialt samvær for kommunens borgere. hver dag giver de frivillige af sig 
selv, deres tid og deres ressourcer, fordi de gerne vil gøre en forskel og gerne vil skabe bedre livskvalitet for andre mennesker. 

Frivilligheden er stærkt forankret i lokalsamfundets kultur og emmer af liv, opfindsomhed og skabertrang. Frivilligheden eksisterer, fordi den er baseret på borgernes egne præmis-
ser, og fordi de frivillige ganske enkelt ikke kan lade være med at hjælpe. som en afspejling af nærmiljøet kendetegner frivilligheden sig ved at være dynamisk og under konstant 
udvikling – præcis som den virkelighed, den er opstået i.

Frederikshavn kommune sætter stor pris på de frivilliges engagement og ønsker at skabe de bedste vilkår for, at frivilligheden fortsat kan blomstre. derfor er vi stolte over at kunne 
præsentere Frederikshavn kommunes ’Politik for frivilligt socialt arbejde’. Politikken skal være med til at understøtte og udvikle frivilligheden på hele socialområdet - både for 
foreninger og organisationer men også frivillige enkeltpersoner og grupper uden formel organisering.

vision
Frivillige og kommune skal sammen skabe et inspirerende miljø, hvor de frivilliges gnist og flamme kan omsættes til konkrete handlinger, der kommer borgeren til gode. 

som kommune ønsker vi at invitere frivillige og lokalsamfund til et tættere samarbejde, fordi vi tror på, der ligger en styrke i vores forskellighed. vi tror på, at fremtidens velfærd 
handler om relationer og fællesskab. som kommune er det vores opgave at være i øjenhøjde med lokalsamfundet og bakke op om de frivillige aktiviteter, når de opstår.  men vi vil 
ikke samarbejde udelukkende for samarbejdets skyld. det skal give mening for alle og bidrage til en bedre hverdag for de frivillige og for kommunens borgere. 

’Politik for frivilligt socialt arbejde’ bygger på bidrag fra en bred kreds af frivillige, kommunalt ansatte og lokale politikere samt de kommunale medarbejderes ’ambition for frivilligt 
arbejde i Frederikshavn kommune’.

frivilligheden blomstrer
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bærende PrinciPPer

For at skabe de bedste rammer for det frivillige sociale arbejde i  Frederikshavn kommune 
vil samarbejdet mellem kommunens borgere, frivillige, kommunalt ansatte og andre 
deltagere tage afsæt i en række bærende grundprincipper.

Mod
at åbne op for tættere inddragelse kræver, at alle parter udviser mod. mod til at turde 
stille spørgsmål ved den nuværende  praksis. mod til at rykke ved rammerne for samar-
bejdet. mod til at åbne for inddragelse og involvering af flere parter og i fællesskab finde 
frem til nye fællesløsninger. 

derfor er der behov for, at de frivillige såvel som Frederikshavn kommunes medarbejdere 
er åbne og imødekommende, så et tværgående samarbejde kan blive til virkelighed. 

Respekt
et væsentligt princip for at kunne udvikle fælles tiltag er, at alle parter respekterer hin-
anden. det er vigtigt, at kommunens ansatte respekterer de frivillige kræfters styrker og 
grænser og ikke gennemtvinger samarbejde, hvor de ikke ønskes af de frivillige. 

Lige såvel skal de frivillige respektere de kommunalt ansattes faglige viden, rolle og an-
svar. derudover er det en forudsætning, at alle parter udviser respekt for forskellighed 
og mangfoldighed.

Robusthed
det er i sig selv både en præmis og en målsætning, at det frivillige sociale arbejde beror 
på og understøtter borgernes robusthed. dette fordi vi tror på, at en styrkelse af borger-
nes egne kompetencer er med til at skabe bedre  rammer og mere kvalitet i borgernes liv.

vi tror også på, at mere robuste og selvhjulpne mennesker kan være med til at skabe 
mere robuste lokalsamfund, hvilket er med til at fremme det nære fællesskab.

Tillid
Tilliden i det danske samfund er en grundsten i vores kultur og er blevet udviklet over 
tid. Generelt stoler vi på hinanden, på vores politikere og på vores offentlige institutio-
ner.

denne tillid skal vi blive ved med at værne om i Frederikshavn kommune, så vi kan 
skabe de optimale rammer for det frivillige sociale arbejde. hvis vi har tillid til hinanden, 
kan vi lettere arbejde sammen og dermed skabe de bedste tilbud og indsatser for kom-
munens borgere.
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fælles Pejlemærker

Frederikshavn kommune præsenterer fem fælles pejlemærker, som skal være bærende 
for det frivillige sociale arbejde. 

de fem pejlemærker tager afsæt i aktuelle emner og tendenser og skaber rammerne for, 
at de frivillige som vier deres tid og energi til andre borgere kan fortsætte med at yde 
denne store indsats. 

Borgerne er nemlig det helt centrale omdrejningspunkt for politikken. men også for det 
brede samarbejde mellem frivillige, lokalsamfund,  kommune og andre deltagere. 

samskabelse
samskabelse er et udtryk for, at frivillige, kommune og lokalsamfund er sammen om at 
”ville hinanden”. i Frederikshavn kommune sætter vi pris på det aktive medborgerskab, 
som gør det muligt at udvikle velfærden sammen med borgerne. her er fokus på indbyr-
des viden og kompetencer og på at drage fordel af hinandens forskellighed. 

samskabelse betyder ikke, at frivillige og kommunalt ansatte altid skal arbejde tæt sam-
men. som kommune bestræber vi os på at være tilgængelige for de frivillige og bakke 
op omkring nye aktiviteter og initiativer; men samskabelsen er ikke et mål i sig selv. vi 
ønsker at gøre det klart, hvorfor vi gerne vil samarbejde med de frivillige – nemlig fordi 
de frivillige bidrager med en lokal nærhed og tilstedeværelse, som kommunens ansatte 
ikke har samme mulighed for at yde. 

relationer
som kommune kan vi ikke være borgernes nære netværk. men vi kan   understøtte og 
skabe de bedste vilkår for, at vores borgere kan skabe nye relationer og udvide deres 
netværk. 

Frivilligt socialt arbejde handler i høj grad om menneskelige relationer. Frederikshavn 
kommune vil derfor yde en aktiv indsats for at skabe kontakt og styrke relationen til de 
frivillige. når kommunens ansatte gør sig tilgængelige for de frivillige, skaber vi grund-
laget for fælles udvikling.

Frederikshavn kommune ønsker ligeledes at hjælpe de frivillige med at skabe interne re-
lationer og samarbejder - både de i foreningerne og de som ikke er formelt organiseret.

fællesskab
som mennesker er vi hinandens forudsætninger, og det er derfor ofte i samarbejdet 
mellem borgere og kommune, at de gode resultater skabes. i  erkendelse af at vi er gen-
sidigt afhængige af hinanden, skal vi i fællesskab skabe det gode samfund og en solid 
base for det frivillige sociale arbejde.

- samskabelse

- relationer

- fællesskab

- klare rammer

- synlighed
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fælles Pejlemærker

Fællesskabsfølelsen er især vigtig, hvis samskabelse mellem frivillige, lokalsamfund og 
kommune skal kunne foregå. kommunens ansatte såvel som de frivillige skal derfor 
turde stille sig selv spørgsmålet: ”er jeg inkluderende eller ekskluderende?” Jo flere der 
er en del af fællesskabet, jo større chance er der for, at vi kan rykke grænserne for det 
frivillige sociale arbejde.

klare rammer 
For at muliggøre et samarbejde er der behov for klare rammer i forhold til opgave- og 
rollefordeling. kommunens ansatte har typisk bedre forudsætninger for at udføre admi-
nistrative opgaver, mens de frivilliges tætte tilknytning til nærmiljøet sætter helt andre 
kompetencer i spil.

de kommunale medarbejdere har i ’ambition for frivilligt arbejde i Frederikshavn kom-
mune’ givet udtryk for, at frivilligt arbejde ses som et positivt supplement, der skaber 
merværdi for borgerne. Frivilligheden skal altså ikke træde i stedet for ordinært arbejde. 

Frederikshavn kommune ønsker dog ikke, at rammerne bliver så firkantede, at de hæm-
mer det frivillige engagement. vi vil hellere skabe rammerne i dialog med de frivillige 
med udgangspunkt i de aktiviteter, som foregår i nærmiljøerne. På denne måde er der 
større chance for, at rammerne giver mening i virkeligheden.

For at styrke dialogen med de frivillige har Frederikshavn kommune udpeget en frivil-
lig ressourceperson, som skal være de frivilliges primære kontaktpunkt i kommunen. 
den frivillige ressourceperson skal bl.a. rådgive og samarbejde med de frivillige omkring 
gennemførelse af aktiviteter og projekter. den frivillige ressourceperson kan kontaktes 
ved at rette henvendelse til Center for sundhed og Pleje.

i de af kommunens centre hvor man samarbejder eller påtænker at samarbejde med 
frivillige anbefales det, at man udarbejder konkrete retningslinjer for samarbejdet.

synlighed
mange frivillige giver udtryk for, at der er behov for mere synlighed omkring det frivillige 
sociale arbejde. det er Frederikshavn kommunes formodning, at øget synlighed i lokal-
samfundet vil skabe mere anerkendelse af frivilligheden - og at den øgede opmærk-
somhed ofte vil medføre større efterspørgsel blandt borgerne. 

men synlighed drejer sig også om overblik på tværs af frivillige foreninger, lokalsamfund 
og kommune. det er f.eks. vigtigt at vide, hvem man skal kontakte, hvis man har idéer 
til nye samarbejder - både for frivillige og kommunalt ansatte. Ligeledes kan de frivillige 
drage nytte af hinandens styrker og erfaringer på tværs af kommunens geografi - ikke 
mindst når der skal hverves nye frivillige. 

derfor sætter Frederikshavn kommune fokus på øget opmærksomhed omkring den 
mangfoldige frivillighed i kommunen. vi tror nemlig på, at opmærksomheden vil skabe 
et bedre grundlag for det tværgående samarbejde mellem frivillige, lokalsamfund og 
kommunalt ansatte. 
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tænkes sammen med

sundhedspolitik
Frederikshavn kommunes sundhedspolitik be-
skriver, hvordan de frivillige sociale foreninger og 
lokale frivillige kræfter ses som  vigtige medspille-
re i det sociale og sundhedsfremmende  arbejde. 

deres arbejde betragtes som et værdifuldt supple-
ment til den kommunale indsats, som understøt-
ter fællesskab, menneskeligt samvær, personlige 
bånd og dannelsen af borgernes netværk. 

Foreninger og ildsjæle har samtidig en vigtig funktion i forhold til at styrke sammen-
hængskraften mellem lokalsamfund og kommunens ansatte - ikke mindst i forhold til 
det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

samarbejdet fremmer borgernes  muligheder for at leve et sundt, aktivt og ikke mindst 
sjovt og givtigt liv. her understøtter de frivillige foreninger og lokale ildsjæle kommu-
nens indsatser til gavn for det hele menneske - det vil sige både borgernes psykiske og 
fysiske velvære.

handicappolitik
Frederikshavn kommunes handicappolitik indtænker også 
frivillige i den fremtidige handicapindsats. På handicap-
området vil der fremover være øget fokus på samskabelse, 
hvor løsninger skal findes i et tættere samspil mellem den 
enkelte, netværket og lokalsamfundet. 

derfor vil Frederikshavn kommune i de kommende år sam-
arbejde med de frivillige om fremtidens velfærd. det er na-
turligvis ikke tanken, at de frivillige kræfter skal overtage 

kommunale opgaver, men i stedet hjælpe borgerne på måder som kommunen ikke har 
mulighed for. 

Frederikshavn kommune vil derfor arbejde på at gøre det endnu mere attraktivt at være 
frivillig og skabe de bedst mulige vilkår for, at frivillige kan bidrage til opgaveløsningen 
på handicapområdet. samtidig er det  afgørende, at kommunen medvirker til at mind-
ske barriererne for, at frivillige kan  bidrage mest muligt. 

børne- og Ungepolitik
På børne- og ungeområdet er Frederikshavn kommune op-
taget af at skabe trivsel, sundhed, udvikling og læring – alt 
sammen i tæt samspil med børn, unge og familier. dette skal 
bl.a. nås ved at sætte børn og unges netværk i spil og ved at 
fokusere på robusthed og fællesskab. 

robusthed er en central værdi inden for børne- og unge-
området og handler om, at børn og unge har et solidt fun-
dament bygget på tryghed og omsorg i de nære omgivelser. 

en konkret målsætning i børne- og ungepolitikken er at bygge broer til frivillige og for-
eningsliv. dette sker med udgangspunkt i den betragtning, at mennesket er et socialt 
væsen, som udvikler sig i samspil med andre. derfor skal alle børn og unge opleve at 
være en del af et fællesskab. 
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tænkes sammen med

folkeoplysningspolitik
Politik for frivilligt socialt arbejde skeler ligeledes til Fre-
derikshavn kommunes Folkeoplysnings politik. her i særlig 
grad Folkeoplysningspolitikkens målsætninger om inklu-
sion, synlighed og samarbejde. 

Folkeoplysningen bygger på grundpræmisserne om fælles-
skab og  borgernes aktive deltagelse i samfundslivet. det er 
Folkeoplysningspolitikkens vision, at alle borgere i Frede-
rikshavn kommune skal have lige adgang til folkeoplysende 
aktiviteter og fællesskaber. 

Folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber skal være inkluderende, øge den mentale og 
fysiske sundhed samt fremme oplevelsen af medborgerskab og forståelsen af at leve i et 
demokratisk samfund.

hovedmed’s ambition for det frivillige arbejde
sideløbende med tilblivelsen af ’Politik for frivilligt socialt’ arbejde har Frederikshavn 
kommunes hovedmed formuleret en ambition for fremtidens frivillige arbejde. hoved-
med repræsenterer kommunens ansatte og er sammensat af ledelses-, tillids - og ar-
bejdsmiljørepræsentanter. 

i foråret 2014 godkendte hovedmed ’ambition for frivillighed i Frederikshavn  kommune’. 
her fremgår det bl.a., at kommunens ansatte er positivt indstillet over for det frivillige 
arbejde, men at frivilligheden altid skal finde sted på baggrund af værdig dialog og or-
ganisering. det frivillige arbejde skal foregå fuldt forsvarligt, og det skal være værdigt for 
både den frivillige og de kollegaer, de frivillige møder. 

Frivilligt arbejde betragtes som et positivt supplement til de kommunale indsatser - et 
supplement der skaber merværdi for kommunens borgere, men som ikke skal indgå i 
kommunens økonomiske overvejelser. det frivillige arbejde vil derfor ikke træde i stedet 
for ordinære job eller blive en del af besparelser i organisationens budget.
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fra Politik til Praksis

Gode intentioner er ikke nødvendigvis det samme som god udmøntning. en vigtig for-
udsætning for succes er, at man hele tiden er opmærksom på, hvordan politikken virker 
i praksis og sørger for at lave opfølgninger, der kan holde politikken på sporet.

For at politikkens målsætninger kan føres ud i virkeligheden, er det desuden vigtigt, 
at alle bidrager og tager ansvar. Politikere og kommunalt ansatte skal være villige til at 
investere i samarbejdet og støtte de frivillige, mens de frivillige skal være kulturbærere 
og rollemodeller for borgerne i lokalsamfundet. 

herunder følger en række konkrete initiativer, som Frederikshavn kommune vil invitere 
de frivillige til at samarbejde omkring.

statusmøder
For at sikre at politikken får virkning i praksis, vil Frederikshavn kommune arrangere 
statusmøder for frivillige, kommunalt ansatte og politikere, hvor udmøntning af politik-
ken evalueres. 

målet med statusmøderne vil være at pleje den tværgående relation og fokusere på, 
hvordan visionen omsættes til konkrete handlinger. Frederikshavn kommune har en 
forhåbning om, at statusmøderne vil være med til at mindske afstanden mellem lokal-
samfundet og det offentlige. derfor vil både frivillige, kommunalt ansatte og politikere 
blive inviteret til møderne.

det er Frederikshavn kommunes målsætning, at statusmøderne skal bidrage til at:

• skabe dialog om opfølgning på politikkens vision
• opstille konkrete mål for fremtidens frivillige sociale arbejde
• skabe nye relationer mellem frivillige og kommune og internt mellem de frivillige
• skabe et forum for tværgående idéudvikling og videndeling

temadage
som et led i samarbejdet vil Frederikshavn kommune arrangere temadage og andre ak-
tiviteter, som skal stimulere den frivillige indsats og bevare engagement, mål og retning.

Temadagene vil bl.a. tage form af korte uddannelses- og kompetenceforløb, hvor fokus 
er på de frivilliges åbenhed og forebyggelse af ensomhed blandt udsatte grupper.

indsatser for synlighed og overblik
Frederikshavn kommune vil arbejde for at gøre det nemmere for borgerne at finde in-
formationer om frivillige tilbud. derfor etableres en hjemmeside med beskrivelser af 
frivillige foreninger samt informationer om, hvordan man kommer i kontakt med for-
eningerne. 

hjemmesiden kan bruges af både frivillige og kommunalt ansatte til at få et overblik over 
aktivitets- og foreningstilbud i kommunen, så man kan matche borgerens ønsker med 
relevante lokale tilbud.
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07.01.14 Mundtlig Fodindlæg Afgørelsen 112 Hjælpemiddelenheden 10.01.14 Afslag 10.01.14 07.07.14 x

09.01.14 Mundtlig El.køretøj Afgørelsen 112 Hjælpemiddelenheden 14.01.14 Afslag 29.01.14 17.09.10 x

13.01.14 Skriftlig 2-hjulet cykel m.motor Afgørelsen 113 Hjælpemiddelenheden 12.02.14 Afslag 14.02.14

14.01.14 Mail Special Tomato Jogger Afgørelsen 112 Hjælpemiddelenheden 24.01.14 Afslag 24.01.14 08.09.14 x

14.01.14 Mail Voyager Toiletstol Afgørelsen 112 Hjælpemiddelenheden 24.01.14 Afslag 24.01.14 08.09.14 x

24.01.14 Skriftlig Støtte til bil Afgørelsen 114 Hjælpemiddelenheden 30.01.14 Afslag 30.01.14 27.10.14 x

30.01.14 Skriftlig Støtte til bil Afgørelsen 114 Hjælpemiddelenheden 30.01.14 Afslag 30.01.14 16.10.14 x

10.02.14 Skriftlig Sensorvandhane Afgørelsen 116 Hjælpemiddelenheden 14.02.14 Afslag 19.02.14

10.02.14 Skriftlig Udvidelse af indkørsel Afgørelsen 116 Hjælpemiddelenheden 14.02.14 Afslag 19.02.14

10.02.14 Skriftlig Flytning af vask Afgørelsen 116 Hjælpemiddelenheden 14.02.14 Bevilling

19.02.14 Skriftlig Størrelse af egenbetaling Afgørelsen 163 Socialenheden 02.04.14 Afslag 03.04.14

20.02.14 Mail Kompressionsstrømper Afgørelsen 112 Hjælpemiddelenheden 06.03.14 Afslag 07.03.14 07.10.14 x

04.03.14 Skriftlig Udskift, handicapbil Afgørelsen 114 Hjælpemiddelenheden 20.03.14 Afslag 20.03.14 31.10.14 x

19.03.14 Skriftlig Trehjulet knallert Afgørelsen 113 Hjælpemiddelenheden 12.06.14 Afslag 12.06.14

28.03.14 Skriftlig Rengøring Afgørelsen 83 Visitationsenheden 23.04.14 Afslag 16.10.14 x

28.03.14 Skriftlig Trådløs teleslyngefors Afgørelsen 112 Hjælpemiddelenheden 11.04.14 Afslag 11.04.14 17.10.14 x

20.05.14 mail Afgørelse på § 113, stk. 3 Afgørelsen 113, stk. 3 Hjælpemiddelenheden 01.05.14 Afslag 21.11.13 07.11.14 x

20.05.14 Skriftlig Afgørelse på § 113, stk. 4 Afgørelsen 113, stk 4 Hjælpemiddelenheden 11.06.14 Afslag 11.06.14

22.05.14 Mundtlig Afslutning af hjælp Afgørelsen 83 Visitationsenheden 02.06.14 Afslag Borger ønsker ikke at anke sagen til Ankestyrelsen

22.05.14 Mundtlig Afslutning af hjælp Afgørelsen 83 Visitationsenheden 02.06.14 Afslag Borger ønsker ikke at anke sagen til Ankestyrelsen

02.06.14 Skriftlig Boligskift Afgørelsen 116, stk. 4 02.06.14 Afslag 03.06.14 04.12.14 x

16.06.14 El-køretøj Afgørelsen 113 Hjælpemiddelenheden 20.06.14 Afslag 25.06.14 24.11.14 x Dog bemærker Ankestyrelsen, at det er kritisabelt at 

kommunen ikke har tilbudt låne-køretøk i 

sagsbehandlingsperioden

26.06.14 Skriftlig Betaling af Ikke visiteret praktisk 

hjælp

Afgørelsen 83 Visitationsenheden 13.10.14 Afslag 30.10.14 26. juni til 

Udvalgsformand

15.07.14 Skriftlig Fodindlæg Afgørelsen 112 Hjælpemiddelenheden 04.08.14 Afslag 14.08.14 05.12.14 x

15.08.14 Skriftlig Ledsagelse Afgørelsen 97 KTE 28.08.14 Afslag 28.08.14 13.11.14 x

Skriftlig Aktindsigt Sagsbehandlingen Socialenheden 24.09.14 Medhold

01.09.14 Afslutning af hjælp Afgørelsen 83 Visitationsenheden 28.10.14 Bevilling

27.11.14 Mu/skr. Ortopædiske sko Afgørelsen 112 Hjælpemiddelenheden 04.12.14 Afslag 04.12.14

14.11.14 Skriftlig Pleje af nærtstående Afgørelsen 118 Socialenheden 17.11.14 Afslag 17.11.14

Ankestyrelsens afgørelse

Klager som er modtaget og sagsbehandlet i Center for Social- og Sundhedsmyndighed
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Byrådsseminar 2014 
 

Dato: 17. december 2014 

Opsamlingsnotat 
 

Dette notat er en opsamling på de politiske debatter på byrådsseminaret 17.-18. 

november 2014. På seminaret blev væsentlige strategiske emner diskuteret, og der 

blev dermed taget hul på en politikudvikling. Tanken er, at opsamlingen skal fungere 

som grundlag for det videre politiske arbejde i byråd, fagudvalg, arbejdsgrupper mv.  

 

På seminaret blev følgende fem strategiske temaer bearbejdet i debatgrupper: 

Arbejdskraft, Uddannelse, Synlighed, Byer og Velfærd. For hvert tema er der et kortere 

resumé af den debat, gruppen havde på seminaret, sammen med de beslutnings-

temaer, som påregnes forelagt et eller flere politiske udvalg i januar 2015. 

 

Følgende emner gik dog igen som vigtige opmærksomhedspunkter i flere af grupperne: 

 

Kommunikation og synlighed 

Det er vigtigt, at vi kommunikerer positivt om vækst- og jobmulighederne i vores 

kommune. Folk udefra skal ikke være i tvivl om, at Frederikshavn Kommune er et godt 

sted at drive virksomhed, at der er masser af muligheder for et godt job, og at det er et 

fantastisk sted at bo og leve. Udover, at denne fortælling skal gøre os attraktive i 

omverdenens bevidsthed, er det vigtigt, at lokalbefolkningen oplever og hører om den 

positive udvikling, vores kommune er inde i. Vi vil i denne sammenhæng have et helt 

særligt fokus på, at vores unge mennesker kan se deres fremtidsmuligheder her. 

 

De, der kan selv, skal selv 

Det er vigtigt, at vi gør det muligt for den enkelte borger og for fællesskaber at klare sig 

selv. Udgangspunktet er, at langt de fleste helst vil klare mest muligt ved egen hjælp og 

selv ved, hvad der vigtigt i deres liv. Vi skal derfor som kommune være dygtige til at 

bakke borgeren og fællesskaberne op og motivere til at størst mulig selvhjulpenhed. 

Dette perspektiv skal understøtte en prioritering af at investere i tidlige og forebyggende 

indsatser - og dermed, at flere borgere bliver robuste. Herved sikres også, at 

kommunen fortsat har ”råd til” at hjælpe til de svageste borgere i samfundet.  

 

Styrke fællesskabet 

Det er vigtigt, at vi fokuserer på at styrke fællesskabet og sammenhængskraften i vores 

lokalsamfund. Vi skal investere i, at vores lokalsamfund er fremtidssikret og robust. 

Styrket fællesskab handler både om vækst i beskæftigelse og omsætning, men også 

om at styrke sammenhold og fællesskabsfølelse. Vi skal understøtte virksomheder i at 

skabe vækst og arbejdspladser, og vi skal bakke op om borgere, der engagerer sig i 

fællesskabet og andre menneskers liv.   

 

Må-godt-land 

Det er vigtigt, at vi understøtter og værdsætter initiativ og virkelyst. Folk med gode ideer 

og mod på at føre dem ud i livet skal mødes af positiv nysgerrighed og opbakning - ikke 

af usund skepsis, automatsvar og begrænsninger. Vi skal stille vores byer, bygninger 

og områder til rådighed og invitere borgere til at tage del i at skabe spændende 

aktiviteter og miljøer, som skaber værdi for den enkelte borger og fællesskabet.  

 

Forfattere: 

Ole Madsen 

Mette Brandt Pedersen 

Rikke Gundersen 

Bente Jokumsen 

Marianne Ellersgaard 

Karin Rasmussen 

 

Emne: 

Opsamling på Byrådsseminar 2014 



 

 

 

 

 

 

Side2/15 ARBEJDSKRAFT 

 
BESLUTNINGSTEMAER 

 

Beslutningstema på Arbejdsmarkedsudvalgets område 

Igangsætning af analyse om de lediges kompetencer i samarbejde med relevante 

aktører. 

 

Analysen handler bl.a. om: 

Hvordan ser de reelle ledighedsstatistikker ud? 

Hvem er arbejdsmarkedsparate nu og her, og hvem har behov for 

opkvalificering/uddannelse? 

Hvordan ser de lediges kompetencer ud i forhold til vores fire vækstspor? 

Hvem og hvilke kompetencer forlader arbejdsmarkedet inden for de næste år? 

 

Opmærksomhedspunkter/fokus på tværs af udvalg 

For at sikre tilstrækkelig kompetent arbejdskraft er der mange parametre, som spiller 

ind. Udover at fokusere på selve arbejdsstyrken, er der også et behov for et øget fokus 

på bl.a. gode bomuligheder, ægtefællejob, velfungerende skoler og institutioner, 

inspirerende bymiljøer og ikke mindst en god kommunikationsstrategi. 

 
 
DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

Kortlægning og analyse af den ledige arbejdsstyrke 

Vi har behov for at finde ud af, hvordan de lediges kompetencer rent faktisk ”ser” ud.. Vi 

skal samtidig tættere på, hvem der forlader arbejdsmarkedet og hvornår, og hvilken 

påvirkning afgangen har på arbejdsmarkedet. Det skal ske i samspil med relevante 

aktører (fagforbund, uddannelsesinstitutioner og virksomheder). 

 

Der er ikke altid en sammenhæng mellem, hvad der bliver meldt ud af ledige, og hvor 

mange ledige, vi reelt har. Det er for diffust at sige, at 2.000 ledige er arbejdsmarkeds-

parate. Vi skal simpelthen tættere på, hvem de er, og hvad de kan. Hvordan ser de 

reelle ledighedsstatistikker ud? Hvem er arbejdsmarkedsparate nu og her? Hvem 

kræver mere uddannelse osv.?  

 

Det vil samtidig være godt, at analysen også forholder sig til, hvordan ledigheden ser 

ud i forhold til kommunens fire vækstspor.  

 

Analysen kan også indeholde en undersøgelse af, hvilke kompetencer vores lokale 

arbejdsstyrke allerede har, men som ikke er bragt i spil. Det kan fx være mennesker, 

som arbejder i andre brancher, end de er uddannet indenfor.  

 

Analysen skal bl.a. medvirke til, at der sker en målrettet opkvalificering (uddannelse, 

jobrotation m.v.) af den ledige arbejdsstyrke. 

 

 

Ny beskæftigelsesreform – realkompetenceafklaring 

Med den nye beskæftigelsesreform skal der ske en realkompetenceafklaring. I mange 



 

 

 

 

 

 

Side3/15 
tilfælde vil denne skulle følges op med uddannelse eller opkvalificering på 

virksomhederne. Såfremt kommunen skal investere i uddannelse, vil der skulle 

afsættes midler i budgettet til den del.  

 

Fokus på kvindearbejdspladser  

Vi skal også fokusere på kvindearbejdspladser. Vi ved, at langt flere kvinder vælger en 

længere varende uddannelse end mænd, så det skal vi tage højde for. Det gælder 

også i forhold til den udenlandske arbejdskraft. Her er det ikke tiltrækkeligt kun at 

kunne tilbyde ufaglærte jobs, da ægtefællerne til udenlandske beskæftigede i et vist 

omfang også er faglærte eller har en videregående uddannelse. 

 

Seniorordning  

Seniorerne skal vi betragte som ekstra arbejdskraft – og se på særlige ordninger for 

dem, så de har mulighed for at blive længere tid på arbejdsmarkedet. Det kan handle 

om nedtrapning, nedsat tid osv. Seniorerne kan samtidig være med til at lære de unge 

op m.v.  

 

Opkvalificering og omplacering af den eksisterende arbejdskraft 

Det er vigtigt, at der i samarbejde med virksomhederne også sker et løft af 

medarbejdernes kompetencer ude på virksomhederne. Det er i høj grad 

virksomhederne, der skal være med til at løfte den del. 

 

Omplacering af den eksisterende arbejdskraft handler om, at der er medarbejdere i 

håndværkerbranchen, som med fordel kan flyttes over i de blå/sorte produktionsfag. 

Kommunale projekter kan i nogle tilfælde være med til at fastholde arbejdskraften inden 

for specifikke brancher, hvor arbejdskraften vil skabe større ”værdi” indenfor andre 

brancher (det maritime). Det er vigtigt at være opmærksomme på, om der opstår 

flaskehalse på den måde? Med andre ord kan kommunens anlægsbudget være med til 

at dræne arbejdskraften indenfor nogle brancher – altså være med til at bremse vækst!  

 

Lærlingekoordinator indenfor flere brancher end den maritime (MARCOD). 

 

Fastholdelse af traditioner og kompetencer 

Det er lige nu, at vi skal holde fast i de danske skibsbygningstraditioner og 

kompetencer, ellers vil de lige så stille sive ud af landet. Derfor er det også god timing 

omkring en snak om et nybygningsskibsværft. 

 

Kommunikation 

Vi skal være mere synlige omkring områdets vækstmuligheder – tydelige budskaber 

om fremgang, gode jobmuligheder, spændende virksomheder, bosætningsmuligheder 

osv. Det er vigtigt, at vi også i denne sammenhæng fokuserer på fremtidig byudvikling 

og på, at vores byer er i udvikling. 

 

Det handler om en langsigtet strategi – om at sætte en retning for, hvad og hvordan vi 

kommunikerer.  

 

Vi skal være stærkere på kommunikationsdelen vel og mærke for hele kommunen – 

fokuseret kommunikation i forhold til arbejdskraft, bosætning og vækst. Omverdenen 

skal ikke være i tvivl om, at her er der vækst og gode jobmuligheder. 
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Vi skal gøre os lækre! Vi skal være bevidste om, hvornår det er, vi har noget at byde 

på? Virksomhederne ved, hvornår de har behovet. Gabet mellem antal arbejdspladser 

og arbejdsstyrken bliver aldrig konkret. Formidlingen handler om, at der er et 

kontinuerligt behov. 

 

Vi skal hele tiden italesætte, at her går det godt, og her sker der noget. Vi skal være 

mere synlige omkring områdets vækstmuligheder – signalere, at her er der fremgang, 

vi mangler hænder osv. Vi skal fortælle de gode historier om, at begge parter har fået 

job her, at her er der også ægtefællejob. 

  

Vi skal også tænke kommunikation i forhold til valg af ungdomsuddannelse. Vores 

image udadtil er vigtigt. Mange tror, at det er svært at få arbejde i Frederikshavn, at her 

er stor ledighed, svært at finde beskæftigelse osv.. Vi er simpelthen ikke gode nok til at 

synliggøre og fortælle de gode historier om, at her går det godt, og her er vækst. 

Omverdenen har en opfattelse af, at her går det skidt, sygehuset skærer ned, værftet er 

lukket, kommunen er ved at gå bankerot osv. – her går det kun nedad. MEN det gør det 

jo ikke, vi har mange muligheder her – og flere forskellige typer jobs.  

 

Det er svært at ”sælge” arbejdspladser, som ikke er her endnu (job i forbindelse med 

havneudvidelserne) – det er en kontinuerlig proces. Da havneudvidelserne blev meldt 

ud, var der travlt i jobbutikken. Der var henvendelser fra hele landet, men vi havde jo 

ikke jobbene endnu. Det handler om timing for budskabet og reelle jobmuligheder. 

 

Der er mange elementer i både at tiltrække og opkvalificere arbejdskraft. Det er en 

langsigtet strategi. Det handler ikke kun om synlighed. Vi skal også have folkeskolen 

med udover de andre aktører, som vi har omtalt (fagforbund, virksomheder, 

ungdomsuddannelser). 

 

Evt. samarbejde med øvrige nordjyske kommuner om tiltrækning af kompetent 

arbejdskraft.  

 

Tiltrækning af arbejdskraft 

Det gælder både den danske arbejdskraft og den udenlandske. Det er vigtigt, at vi 

tænker i bosætning, når vi taler om stabil og tilstrækkelig arbejdskraft. Det gælder 

måske især den udenlandske arbejdskraft. Udlændinge, som finder beskæftigelse i 

lokale virksomheder, flytter ofte hertil med hele familien. En øget bosætning kan få 

betydning for livet i de mindre lokalsamfund, skoler, institutioner, foreninger og ikke 

mindst for den kommunale økonomi.  

 

Vi har brug for at vide noget om dem, som flytter hertil. Vi har bl.a. brug for at vide 

noget om, hvem de er, deres alder, branche, uddannelse, og hvorfor de valgte at flytte 

hertil. Omvendt har vi brug for at vide noget om dem, som har valgt at flytte herfra. 

 

 

 

Tiltrækning af nye virksomheder 

Velvidende, at det kan være et paradoks, når vi står og mangler arbejdskraft, er det 

vigtigt også at tiltrække nye virksomheder. Nye virksomheder kan være med til at skabe 

endnu mere kraftfulde klynger og tiltrække kompetent arbejdskraft. Virksomhederne 

flytter derhen, hvor arbejdskraften er. Arbejdskraften flytter derhen, hvor der er et stabilt 
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arbejdsmarked og sikkerhed for job (rotation). 

 

 

GRUPPEMEDLEMMER 

Birgit Hansen, Anders Broholm, Erik Kyed Trolle, John Karlsson, Jens Ole Jensen, 

Carsten Sørensen, Mikael Jentsch og Bente Jokumsen 

  



 

 

 

 

 

 

Side6/15 UDDANNELSE 
 
BESLUTNINGSTEMAER 

 

Beslutningstemaer på tværs af udvalg 

For at dæmme op for manglen på arbejdskraft er det vigtig at sætte fokus på 

synliggørelsen af karrieremuligheder i det lokale erhvervsliv. 

Der er brug for en tæt kobling mellem de lokale uddannelsesinstitutioner, det lokale 

erhvervsliv og kommunens folkeskoler, for at vi kan trække i samme retning om at sikre 

tilstrækkelig kompetent arbejdskraft. 

 

Beslutningstemaer i Børne- og Ungdomsudvalget 

Hvordan vil vi tilrettelægge vejledningsindsatsen i kommunens folkeskoler, således den 

bidrager til at dæmme op for det fremadrettede behov for erhvervsfaglig arbejdskraft i 

Frederikshavn Kommune? 

 

Hvorledes kan de fire vækstspor implementeres i kommunens folkeskoler, således de 

bidrager til; 

 
 større bevidsthed blandt de unge omkring karriere- og uddannelsesmuligheder 

i lokalområdet 

 at motivere de unge til at tage en erhvervsfaglig uddannelse 

 en stærkere kombination mellem praktik og teori i undervisningen 

 at det lokale erhvervsliv involveres aktivt i folkeskolerne. 

Beslutningstemaer i Arbejdsmarkedsudvalget 

Der er brug for, at vi kontinuerligt har fokus på at opkvalificere de ledige, således de 

kan indgå i arbejdsstyrken.  

 

 

DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

Med afsæt i den demografiske udvikling og den øgede efterspørgsel på erhvervsfaglig 

arbejdskraft, er der brug for at flere unge samt ledige i vores beskæftigelsessystem 

vælger at tage en erhvervsfaglig uddannelse. Således er den nationale målsætning, om 

at mindst 25 % af en ungdomsårgang i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse, ikke 

tilstrækkelig i forhold til den udfordring, vi står overfor i Frederikshavn Kommune. Derfor 

vil vi lokalt have en målsætning om, at: 

 
45 % af de unge i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse 
 

På baggrund af den fremadrettede efterspørgsel på arbejdskraft skal vi være med til at 

sikre, at de unge kan træffe kvalificerede valg af uddannelse. 
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Dette skal ske gennem flere forskellige indsatser; 

 
 De fire vækstspor – en integreret del af folkeskolen 

 Elever i grundskole og unge i uddannelse skal gennem vejledning have viden 

om de muligheder, der er i lokalområdet 

 Elever skal have praktisk erfaring med det erhvervsliv, der er i Frederikshavn 

Kommune 

 Der skal være et stærkt samarbejde mellem skoler, uddannelsesinstitutioner 

og erhvervsliv. 

De fire vækstspor i folkeskolen 

Eleverne i kommunens folkeskoler skal i forskellige sammenhænge introduceres til og 

arbejde med de fire vækstspor: Energi, Det maritime, Fødevarer samt Oplevelser & 

Turisme. Formålet er i højere grad at gøre eleverne bevidste om de muligheder, der er 

for uddannelse og beskæftigelse i lokalområdet.  

 

Med afsæt i en erhvervsstruktur bestående primært af produktionsarbejdspladser er der 

i Frederikshavn Kommune et stort behov for at øge antallet af mennesker med en 

erhvervsuddannelse. I løbet af en kortere årrække står en del af den nuværende 

arbejdsstyrke overfor at forlade arbejdsmarkedet, hvilket skaber et stigende behov for, 

at flere tager en erhvervsuddannelse.  

 

I dag vælger 24,2 % af en ungdomsårgang en erhvervsuddannelse.  

Det er således nødvendigt med et stærkt samarbejde med erhvervslivet i forhold til at 

gøre de erhvervsfaglige uddannelser interessante gennem oprettelse af tilstrækkeligt 

mange praktikpladser. Derfor er det vigtigt at få det lokale erhvervsliv til at støtte op om 

indsatsen for, at 45 % af en ungdomsårgang i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse. 

For at nå målet er der et ønske om, at der etableres en særlig koordinerende funktion, 

der skal understøtte målsætningen. Det skal ske gennem en særligt tilrettelagt 

vejledningsindsats samt særligt tilrettelagte undervisningstilbud – så som 

projektorienterede virksomhedsforløb m.v. 

 

Erhvervsskolerne er i nogen grad udfordret på at gøre sig attraktive over for de unge. 

Men med implementeringen af EUD-reformen får erhvervsskolerne fra august 2015 

mulighed for at tilbyde en faglig uddannelse på højt niveau – EUX. For at løse den 

overordnede udfordring omkring tilstrækkelig arbejdskraft er det således vigtigt at få 

EUX elever indenfor fagretninger, hvor der forventes mangel på arbejdskraft.  

Der skal skabes en drøm hos de unge, der fremadrettet skal få dem til at vælge 

erhvervsuddannelse og job i Frederikshavn Kommune. Således påhviler der både 

vejledere, lærer, forældre og andre at bidrage til, at unge kan træffe kvalificerede valg 

af uddannelse.  

Der er således fremadrettet brug for et samarbejde mellem Arbejdsmarkeds- og Børne- 

og Ungdomsudvalget med henblik på at løfte denne opgave i fællesskab. 

 
 

GRUPPEMEDLEMMER 

Lars Oldager, Pia Karlsen, Christina L. Eriksen, Jytte Høyrup, Kenneth Bergen og 

Kristina Frandsen, Heidi Becker Rasmussen, Rikke Gundersen 

 
 



 

 

 

 

 

 

Side8/15 BYER 
 

BESLUTNINGSTEMAER 

 

Beslutningstemaer i Plan- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg samt Kultur- og 

Fritidsudvalget  

 

De tre udvalg skal arbejde med følgende: 

 
 Hvordan styrker vi indsatsen for at skabe mere liv i bymidterne?  

 Hvordan skaber vi øget aktivitet og nye muligheder i kommunen ved at agere 

ud fra et ønske om at gå fra ”må ikke land” til ”må godt land”?   

 Hvordan kan vi skabe et større råderum for de unge og understøtte deres 

aktiviteter, så de får et større ejerskab til byen?  

 
DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

Fokus på behovet for at skabe forandringer i byerne  

Livet og kvaliteten i bymidterne er under pres, og nye funktioner skal erstatte det liv, 

som hidtil har været der i kraft af omfanget af butikker. Udfordringen skal håndteres for 

at opretholde den eksisterende detailhandel og for at understøtte den fremtidige 

bosætning og tiltrækning af ny arbejdskraft. Der skal være en særlig opmærksomhed 

på at fastholde de unges interesse for at blive boende i kommunen. 

Der skal tænkes nyt og anderledes for at skabe mere liv og nye fællesskaber i 

bymidterne.  Eksempelvis skal der være øget opmærksomhed på at etablere nye 

attraktioner, kommunale funktioner som f.eks. institutioner samt boliger og grønne 

områder i bymidterne.  

For at skabe øget liv i bymidterne skal de fortættes, og der skal arbejdes for at 

iværksætte nye anvendelser af eksisterende bygninger og pladser. Eksempelvis kan 

den tidligere ”Martinfabrik” tænkes som iværksættersted (som Spinderihallen i Vejle), 

der kan etableres midlertidige aktiviteter på Værkergrunden, opsættes fodboldmål på 

Rådhuspladsen eller –parken, der kan åbnes for mere uformel brug af Kulturhuset 

Kappelborg eller etableres  ”attraktive steder” på vejen imellem uddannelsessteder og 

banegård, hvor særligt de unge færdes naturligt. 

Løsning af regnvandsproblemer kan tænkes ind i og finansiere fornyelser i byerne. 

 

Fokus på processen 

Der skal øget fokus på processen, der skal medvirke til at skabe forandringerne. 

Der skal særligt sigtes mod en proces, der kan skabe ejerskab til byen hos de unge. De 

skal lokkes ud i gadebilledet og opfordres til at komme mere aktivt på banen og selv 

bidrage til at skabe nye muligheder for ophold og aktiviteter.  

Samtidig skal kommunen strække sig for at skabe et råderum og understøtte unges 

spontane idéer, når situationerne opstår. 

Generelt skal kommunen sigte mod at gå fra ”må ikke land” til ”må godt land”. 

 

Fokus på at skabe et nyt image  

Af hensyn til den fremtidige bosætning og tiltrækning af arbejdskraft skal der arbejdes 

på at forandre kommunens dårlige image, som er forårsaget af dårlig økonomi, politisk 

uenighed mv. 



 

 

 

 

 

 

Side9/15 
En dominerende forestilling om kommunen som et sted med meget høj arbejdsløshed, 

manglende oplevelses- og jobmuligheder skal ændres. De gode og interessante jobs, 

nærheden til lufthavn og storbyer (Aalborg og Gøteborg), kulturtilbud i området mv skal 

understrege de gode muligheder for at leve ”det hele liv” i kommunen.    

Der skal være et særligt fokus på dem, der allerede har tilknytning til stedet.  

 

GRUPPEMEDLEMMER  

Bent Pedersen, Ida Skov, Ole Rørbæk, Mette Hardam, Bjarne Kvist og Anders Brandt. 

Christian Roslev og Marianne Ellersgaard 
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BESLUTNINGSTEMAER 

 

Beslutningstema på tværs af udvalgene 

Indsatsen for at skabe synlighed omkring Frederikshavn Kommune som en kommune i 

fremdrift, hvor det er attraktivt at drive virksomhed, at arbejde og at bo, skal skærpes.  

Behovet for at styrke kommunikationsindsatsen går på tværs af de fem temaer, der 

blev drøftet på byrådsseminaret. Der ligger således en fælles kommunikationsopgave 

på tværs af de politiske udvalgsområder. 

 

Beslutningstema på Økonomiudvalgets område 

Der er et udtrykt behov for at synliggøre og tegne en klar profil af Frederikshavn 

Kommune.  

En skarpere profilering og synliggørelse af Frederikshavn Kommunes styrkepositioner 

forudsætter en målrettet kommunikationsstrategi og en indsatsplan for, hvilke konkrete 

tiltag der skal sættes i gang for at lykkes med kommunikationen. 

Vi skal opretholde det permanente tryk og et kontinuerligt flow af historier for at danne 

nye billeder i folks bevidsthed om, hvad Frederikshavn Kommune er, hvad vi kan, hvad 

vi har, og hvor vi er på vej en. Det kan vi ikke, som vi er gearet lige nu. 

Et beslutningstema for Økonomiudvalget er derfor: 

Hvordan tilvejebringer vi det nødvendige set up for, at dette kan bringes frem? 

 
 
DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

Hvad vil vi være kendte for? 

Vi vil være kendte som den kommune, der er bedst til at byde nye medborgere 

velkomne! 

Vi vil fordomsfrit sige ”velkommen” til vores borgere, der kommer ude fra og sige, at her 

er der job og muligheder for at leve ”det hele liv”. 

 

Hvem vil vi gerne tiltrække? 

Vi skal have modet og handlekraften til at byde nye borgere velkomne - det gælder 

også udenlandske medborgere. 

 
 Arbejdskraft, der har de kompetencer, som virksomhederne efterspørger 

(når vi er sikre på, at arbejdspladserne er der) 

 Nye indbyggere, der kan skabe liv og udvikling i lokalsamfundene 

 Nye virksomheder, der kan skabe job og styrke klyngerne indenfor de fire 

vækstspor 

 Turister, der får lyst til at vende tilbage til kommunen på nye besøg. 

 

Hvilken fortælling vil vi skabe om vores lokalsamfund? 

Vi skal fortælle i det ganske land og udland, at vi har arbejdspladser på vej ind, og vi 

har en bosætningspolitik, der sigter på at stille os til rådighed for potentielle nye borgere 

og tilflyttere og understøtte dem i at kunne leve ”det hele liv” i Frederikshavn Kommune. 

Fortællingen om vores lokalsamfund rummer en række perspektiver, som understøtter 

det, vi gerne vil være kendte for! Vi skal blive meget bedre til at fortælle de gode 
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historier, som kan medvirke til at styrke kommunens image. Vi skal i vores 

kommunikation synliggøre alt det positive, der er særegent for Frederikshavn 

Kommune, og som kan danne nye billeder i bevidstheden hos de mennesker, der ikke 

kender Frederikshavn Kommune, eller som har et billede af stedet baseret på fortiden. 

 

Nogle af de karakteristika, der gør Frederikshavn Kommune særegen, er – nævnt i 

vilkårlig rækkefølge: 

 
 Vi giver ikke op 

 Vi tør godt 

 Vi ser muligheder fremfor begrænsninger 

 Vi finder altid en vej – ”overlevelsesånd” 

 Vi er en kombination af forskellige sindelag 

 Vi er mangfoldige i forvejen  

 Vi gør Danmark større for egne midler 

 Vi er porten til verden 

 Vi er mere kendte i Brüssel end i København 

 Vi er en del af en global verden  

 Dynamisk, inspirerende og innovativ: Vi har en perfekt størrelse til at sætte nye 

eksperimenter i gang og teste, om det virker – fx Energibyen 

 Vi er en kommune i rivende udvikling på alle fire vækstspor 

 Vi investerer i fremtiden – bl.a. havneudvidelserne. 

Hvad vil vi som politikere sigte imod og satse på inden for vores tema? 

Vi vil satse på et tæt samarbejde med erhvervsvirksomhederne om at være 

ambassadører ude i verden for, at Frederikshavn Kommune er et godt sted at drive 

virksomhed i. Det er vigtigt, at de virksomheder, der er her, går ud og anbefaler 

Frederikshavn Kommune som en erhvervsvenlig kommune.  

 

Vi skal tættere på de gode historier om familier, der er flyttet til kommunen, og som 

oplever, at de her kan leve ”det hele liv” – uanset om de er danske eller er flyttet her til 

fra udlandet. 

 

Vi skal understøtte, at virksomheder, borgere og andre, der vil os det godt, har 

muligheden for at fortælle de gode historier om, hvorfor det er attraktivt at drive 

virksomhed, at arbejde, at bo og at leve i Frederikshavn Kommune, fordi de gode 

historier, der går fra mund til mund er den bedste måde at tiltrække nye virksomheder 

og nye borgere, 

 

Vi skal arbejde endnu mere målrettet med tiltrækning af nye virksomheder og 

rekruttering af arbejdskraft, der bosætter sig i kommunen. 

 

Vi skal derfor sætte os nogle klare mål og følge op på de tiltag, vi sætter i gang. Det 

kan konkret handle om at tiltrække nye virksomheder, der kan sammen med 

eksisterende virksomheder kan medvirke til at danne nye stærke klynger indenfor de 

fire vækstspor på samme vis, som det er tilfældet med den maritime klynge i dag. 

 

Hvor meget, hvordan og sammen med hvem vil vi investere? 

Vi skal styrke musklerne i Erhvervshus Nord og i Udvikling og Erhverv for at sætte 

mere kraft under indsatsen med at rekruttere arbejdskraft, tiltrække nye virksomheder 

og udvikle vores styrkepositioner indenfor de fire vækstspor. 
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Vi skal afsætte et væsentligt beløb - fx 1 mio. kr. om året til opsøgende arbejde for at 

tiltrække nye virksomheder til kommunen. Det kunne også være i et samarbejde med 

nabokommunerne. 

 

Vi skal sætte alle de mange, gode frivillige kræfter i Frederikshavn Kommune i spil i 

indsatsen for at tage godt imod vores gæster og nye borgere. 

 

GRUPPEMEDLEMMER  

Jens Hedegaard Kristensen, Bahram Dehghan, Lars Møller, Irene Hjortshøj, Frode 

Thule Jensen, Mogens Brag, John Kristensen, Karin Rasmussen 
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BESLUTNINGSTEMAER 

 

Det politiske budskab er, at vi skal investere i fællesskabet!  

 
1. Vi skal investere i forebyggelse – så vi får færre udsatte 

2. Vi skal investere i velfærdsteknologi – og dermed understøtte borgerens 

selvhjulpenhed og livskvalitet.  

De fagudvalg, der træffer beslutninger vedrørende velfærdsområdet, vil på baggrund af 

inputs fra byrådsseminaret og den formulerede politik få præsenteret beslutningsoplæg 

vedrørende: 

 
 Forslag til hvordan der kan ”investeres” i evidensbaserede tidlige og 

sammenhængende indsatser inden for og på tværs af fagcentre og 

faggrænser? 

 Forslag til nye investeringsområder for velfærdsteknologi? 

 Forslag til hvordan kommunen bedst kommunikerer det politiske budskab om 

fokus på borgerens selvhjulpenhed?  

 

DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

Politik: ”Den, der kan selv, skal selv” 

I temadrøftelsen vedrørende velfærd var der bred opbakning til politikformulering 

omkring: ”Den, der kan selv, skal selv”, som har været retningsgivende i forhold til 

budgetlægningsprocessen for 2015. Politikken skal være med til at sikre, at vi fortsat 

kan tage os af de svageste i samfundet. 
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Fokus på borgerens ressourcer og behov 

Det er centralt i det politiske budskab, at borgerne selv skal være med til at bestemme i 

deres liv – og også selv være med til at tage konsekvenserne af deres valg. Der skal 

være fokus på, at alder og diagnoser ikke har noget at gøre med behov for hjælp. Det 

er et spørgsmål om borgerens funktionsniveau, om borgeren har behov for støtte og 

hjælp. 

 

Spørgsmålet, om hvad og hvor meget (ydelsesniveau) det offentlige skal stå for, blev 

også drøftet. Det blev i den forbindelse pointeret, at der ikke skal være en ”ydelses-

automatik” – at man ikke pr. automatik har ret til det samme som naboen, eller til at få 

hjemmehjælp ”fordi man er blevet gammel”. 

Vi skal væk fra at gøre det for borgerne, og i stedet for udvikle og motivere borgerne til 

selv at gøre det! 

 

Styrke fællesskabet 

Ensomhed udgør et af de største sociale problemer. Men kommunen kan og skal ikke 

være borgernes sociale relation. Derimod skal kommunen i højere grad arbejde på at 

bringe borgeren ind i sociale fællesskaber.  

 

Det er borgerne, der er velfærdsproducenterne. Vi skal have udfoldet, hvad det betyder 

og medfører i praksis. Alle skal føle, at der er behov for alle! 

Vi skal også blive bedre til at definere, hvad det er, kommunen kan på det sociale og 

sundhedsmæssige område. Det handler fx om muligheden for at skabe helhedsblik i 

forhold til det sociale, beskæftigelse, uddannelse og sundhed. Vi skal arbejde på at 

skabe helhed og sammenhæng på tværs af kommunale indsatser. 

 

Tidlig indsats og forebyggelse 

Tidligere har vi haft fokus på at finde besparelser i forhold til det forebyggende for at få 

råd til det specialiserede. Dette fokus har været med til at indskrænke normalområdet, 

idet pengene i stigende grad er anvendt til det specialiserede. Det har så at sige 

medført en ”ond spiral”, hvor mere specialisering har ført til yderligere indskrænkning af 

normalområdet. Der er tid til et perspektivskifte, hvor vi satser på mere forebyggelse og 

tidlige indsatser med henblik på at få færre udsatte. 

 

Vi skal forebygge social isolation fx ved at fokusere på, hvordan vi kan være med til at 

skabe inklusion i normalområdet. Det kræver, at vi er villige til at investere og til i højere 

grad at se kommunale indsatser (og midler) på tværs af fagenheder og faggrænser. 

Forebyggelse starter hos børnene. ”Børn bestemmer ikke, hvilke forældre de har, så 

derfor kan vi ikke lægge ansvaret over på forældrene”. Indsatserne skal være 

evidensbaserede, dvs. at vi hele tiden skal vurdere, hvornår vores indsatser nytter 

noget – og vi skal have fokus på, at vi ikke sætter ind for sent med vores indsatser. 

Forebyggelsestanken skal være retningsgivende i forhold til alle sociale og 

sundhedsmæssige indsatser. Det medfører, at der skal omprioriteres midler, så vi 

sætter ind med rette indsats på rette tidspunkt. 

 

Vi skal have modet til at omprioritere og investere – og have tålmodighed til at se 

afkastet! 
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Velfærdsteknologi 

Det blev bl.a. drøftet, om brugen og udbredelsen af velfærdsteknologi giver et ”koldt” 

samfund? Svaret er ”nej”, da det derimod er forbundet med stor værdighed at ”kunne 

mest muligt selv”. Vi skal tænke på, hvad borgerne selv kan blive i stand til ved hjælp af 

teknologi. Det handler også om, at kommunen ikke kan levere socialt samvær til 

borgerne i forbindelse med udøvelse af støtte og hjælp til borgeren. Kommunen skal 

understøtte borgerens sociale relationer. 

 

Velfærdsteknologi vs. Arbejdsmiljø? Skaber vi et dårligt arbejdsmiljø ved hjælp af 

teknologi til fx plejeopgaver. Svaret er ”nej”, da plejepersonalet fortsat skal tage sig af 

og yde hjælp til de svageste. Derimod kan velfærdsteknologi bidrage til et bedre 

arbejdsmiljø ved fx at minimere tunge løft og belastende arbejdssituationer. 

Timingen er rigtig i forhold til at investere i velfærdsteknologi – og vi skal turde 

investere, selv om der ikke er et umiddelbart pay-off! 

 

Kommunikation 

Vi skal hele tiden sørge for at forventningsafstemme kommunale indsatser med 

borgerne. Det skal formidles, at borgerne selv har et ansvar for at ”leve det gode liv”. 

Kommunen understøtter og motiverer borgeren til at udnytte ressourcerne i eget liv. Vi 

skal kort sagt opstille fælles mål med borgeren – og formulere målene, så det er muligt 

at følge op på, om de iværksatte indsatser virker og/eller har effekt for borgerens grad 

af selvhjulpenhed og livskvalitet. 

 

Borgerne skal have tillid til, at de kan få hjælp, når de har behov for det. Men der skal 

samtidig være fokus på, at flere penge ikke nødvendigvis fører til bedre velfærd.  

Der er også opmærksomhed på, at enkeltstående eksempler ikke skal sætte 

dagsordenen for området – og at man aldrig kan ”mætte” velfærdsområdet! 

 

GRUPPEMEDLEMMER: 

Karl Falden, Peter E. Nielsen, Helle Madsen, Jørgen Tousgaard og Brian Kjær. Rikke 

Albrektsen og Mette Brandt 
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Kommunens arbejde med 

implementering af 

Sundhedsstyrelsens 

forebyggelsespakker 2013 
Frederikshavn Kommune 



Forebyggelse og sundhedsfremme i 

fokus  

• Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende – et mål 

i sig selv 

• God sundhed er en forudsætning for at lære, arbejde og 

fungere i dagligdagen – et middel til et godt liv 

• Kommunen kan bidrage betydeligt til at skabe sunde 

rammer, så borgerne kan leve så godt et liv som muligt – 

uden sygdom 

• Selvom danskernes middellevetid er stigende, har 

danskerne stadig færre leveår og færre sunde leveår end 

borgere i sammenlignelige lande og den sociale ulighed i 

sundhed er stigende 

 



Hvad gør borgerne syge? 

• Usund livsstil: KRAM (Kost, Rygning, Alkohol, Motion) 

• Dårlig mental sundhed 

• Muskel-skelet lidelser 

      

     Meget kan forebygges 

 



De 7 nationale mål for 

danskernes sundhed 

 
 

1. Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes 

2. Flere børn skal trives og have god mental sundhed 

3. Flere voksne skal trives og have god mental sundhed 

4. Flere skal vælge et røgfrit liv 

5. Færre skal have et skadeligt alkoholforbrug og 

alkoholdebuten skal udskydes blandt unge 

6. Færre børn skal være overvægtige 

7. Flere skal bevæge sig i hverdagen 

 
Januar 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker 

 

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker er 

faglige anbefalinger, der bygger på den 

aktuelt bedste viden 

 

Formålet med forebyggelsespakkerne er 

• at understøtte en systematisk indsats af 

høj kvalitet i kommunerne 

• at bidrage til opfyldelse af de nationale 

mål for danskernes sundhed og styrke 

folkesundheden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Tobak             

• Alkohol 

• Fysisk aktivitet 

• Mental sundhed 

• Seksuel sundhed 

• Solbeskyttelse 

• Mad og måltider 

• Indeklima i skoler 

• Hygiejne 

• Overvægt 

• Stoffer 

 

  

 

 

 

 

Forebyggelsespakker om: 



Forebyggelsespakkerne kan bidrage til at sikre 

kvalitet ved 

• At indsatsen bygger på bedste viden om, hvad der 
skaber sundhed hos borgerne – at det er de 
bedste metoder, der anvendes i indsatsen 

• At der skabes systematik i indsatsen, så alle 
borgere nås 

• At der skabes sammenhæng i indsatsen på tværs 
af forvaltningsområder 

• At der samarbejdes med relevante andre aktører, 
der kan bidrage til levering af indsatsen 



Monitorering af anbefalingernes implementering 

• Skal undersøge om kommunerne 

fremadrettet implementerer flere 

anbefalinger 

• Gennemføres af Center for Interventions-

forskning, Statens Institut for 

Folkesundhed ved Syddansk Universitet 

• Rapport fra spørgeskemaundersøgelse 

fra sommer 2013 

• Opfølgning i 2014 og 2015 



Forebyggelsespakken om  

Mental sundhed 
 



 
 

Mental sundhed som del af indsatsen 

Andel af kommuner, der vurderer, at mental sundhed i stor udstrækning indgår som en 

integreret del af indsatsen på de forskellige fagområder. Procent. 

Kortlægning af kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Center for Interventionsforskning, SIF 



 
 

Indsatser for at fremme trivslen blandt børn i 

folkeskoler 

Andel af kommuner, der vurderer hvorvidt kommunens folkeskoler har iværksat indsatser for 

at fremme trivslen blandt børn i skolen. Procent 

Kortlægning af kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Center for Interventionsforskning, SIF 



 

Indsatser i forhold til mental sundhed 

 

Andelen af kommuner i Danmark, der har svaret ja til spørgsmålene. 

 Kortlægning af kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Center for Interventionsforskning, SIF 



Forebyggelsespakken om  

Tobak 
 



 

Rygestoptilbud 

 

Andel af kommuner, der tilbyder forskellige rygestoptilbud (enten selv eller i samarbejde 

med eksterne udbyder). Procent.  

 
Kortlægning af kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Center for Interventionsforskning, SIF 



 

Opsøgende rekruttering til rygestoptilbud 

 

Andel af kommuner i Danmark, der laver opsøgende rekruttering til rygestoptilbud 

på ovenstående steder. Procent.  

 Kortlægning af kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Center for Interventionsforskning, SIF 



Samarbejde med praktiserende 

læge ift. rygestop 

 

Andel af kommuner, der har etableret et samarbejde med praktiserende læger 

med henblik på tidlig opsporing og henvisning og henvisning til kommunale 

rygestoptilbud. Procent.  

 Kortlægning af kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Center for Interventionsforskning, SIF 



Undervisning om tobak og rygning i folkeskoler 

• De fleste kommuner i Danmark vurderer, at alle 
eller næsten alle elever i folkeskolen bliver 
undervist om tobak og rygning som minimum i 
løbet af 7-9 klasse 

• 67 pct. af kommunerne angiver, at eleverne i 
folkeskolens afgangsklasser ligeledes modtager en 
samtale om tobak ved udskolingssamtalen 



Forebyggelsespakken om  

Alkohol 
 



Medarbejderne gennemfører kort opsporende 

samtale om alkohol 

Andel af kommuner, der vurderer, at kommunens medarbejdere med borgerkontakt i stor 

udstrækning foretager kort opsporende samtale om alkohol. Procent 

 Kortlægning af kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Center for Interventionsforskning, SIF 



 

Kort rådgivende samtale om alkohol 

Andel af kommuner, der tilbyder en kort, rådgivende samtale om alkohol tilpasset 

forskellige målgruppers behov. Procent 

 
Kortlægning af kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Center for Interventionsforskning, SIF 



 

Tilbud om alkoholbehandling 

Andel af kommuner, der har alkoholbehandlingstilbud til forskellige målgrupper (enten selv 

eller i samarbejde med eksterne udbydere). Procent 

 Kortlægning af kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Center for Interventionsforskning, SIF 



Forebyggelsespakken om  

Fysisk aktivitet 



 

Fysisk aktivitet – som del af indsatsen 

 

Andel af kommuner, der vurderer, at fysisk aktivitet i stor udstrækning indgår 

som en integreret del af indsatsen inden for forskellige fagområder. Procent 

 Kortlægning af kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Center for Interventionsforskning, SIF 



 

Fysisk aktivitet på kommunens skoler 

 

Andel af kommuner, der vurderer, at alle /næsten alle eller over halvdelen af de 

kommunale folkeskoler opfylder ovenstående. Procent 

 Kortlægning af kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Center for Interventionsforskning, SIF 



 

Fysisk aktivitet til borgere med særlige behov 

 

Andel af kommuner, der har etableret tilbud, der fremmer fysisk aktivitet til forskellige 

grupper af borgere med særlige behov. Procent  

 Kortlægning af kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Center for Interventionsforskning, SIF 



Samarbejde mellem faggrupper om børns 

motorik og fysisk aktivitetsniveau 

 

Andel af kommuner, der vurderer, at kommunen i høj grad har etableret samarbejde 

mellem sygeplejersker, kommunallæger, pædagoger, folkeskolelærere og evt. 

pædagogisk-psykologisk rådgivning om at identificere hhv. børn med dårlig motorik samt 

børn og unge med lavt fysisk aktivitetsniveau. Procent.  

 Kortlægning af kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Center for Interventionsforskning, SIF 



Forebyggelsespakken om  

Mad og måltider 
 



 

Lokale handleplaner for mad og måltider 

 

Andel af kommuner, der i stor udstrækning har udarbejdet lokale handleplaner for 

arbejdet med mad og måltider i de kommunale institutioner. Procent 
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Fokus på at fremme børns viden og glæde ved 

madlavning i daginstitutioner  

 

Andel af kommuner, der vurderer, at alle eller næsten alle, over halvdelen, cirka halvdelen 

eller under halvdelen af de kommunale daginstitutioner har fokus på at fremme børns viden 

om og glæden ved madlavning, smag og sunde måltider. Procent   
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Benytter ”God mad – godt liv” i 

tilrettelæggelse af madservice 

I høj grad 15 

I nogen eller mindre grad 31 

Slet ikke 8 

Ved ikke 45 

Botilbud følger 

ernæringsanbefalingerne  

I høj grad 32 

I nogen eller mindre grad 36 

Slet ikke 1 

Ved ikke 32  

 

 

Mad og måltider - madservice og botilbud 
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       Andel af kommuner            Andel af kommuner 



Forebyggelsespakken om  

Hygiejne 



Tværgående organisering 

Ja 36 

Nej 58 

Ved ikke 7 

Samarbejdsaftale med regionen 

Ja 57 

Nej 26 

Ved ikke 17 

Andel af kommuner, der har en tværgående organisering specifikt for det infektions-

hygiejniske område og andel af kommuner, der har indgået en samarbejdsaftale med 

regionen på det infektionshygiejniske område. Procent 

 

Det infektionshygiejniske område 
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Viden og kompetencer inden for hygiejne 

Andel af kommuner, der vurderer, at kommunale medarbejdere i stor udstrækning har den 

nødvendige viden og kompetencer inden for hygiejne, herunder viden om håndhygiejne. 

Procent 
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Forebyggelsespakken om  

Solbeskyttelse 



Solpolitikker, der beskytter børn mod 

solens UV-stråler 

Andel af kommuner, der vurderer, at alle eller næsten alle af kommunens institutioner har 

en solpolitik, der beskriver, hvordan børn beskyttes mod solens uv-stråling. Procent 
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Indtænkning af skygge  

Andel af kommuner, der har indtænkt skygge ved etablering og renovering af kommunens 

parker, offentlige legepladser, strande og andre offentlige arealer. Procent 
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Forebyggelsespakken om  

Indeklima i skoler 



 

Handleplan om indeklima i skoler 

Andel af kommuner, der vurderer, at alle eller næsten alle, over halvdelen, ca. halvdelen, 

under halvdelen ingen eller næsten ingen af de kommunale folkeskoler har en handleplan 

om indeklima i skoler. Procent 
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Indeklimasymptomer på skolen 

Andel af kommuner, der sikrer, at kommunens skolesundhedspleje hhv. i stor 

udstrækning, i nogen udstrækning, i mindre udstrækning eller slet ikke har skærpet 

opmærksomheden på mulige indeklimasymptomer på skolen. Procent  
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Forebyggelsespakken om  

Seksuel sundhed 



Seksualundervisning i skolen 

Ja 70 

Nej 22 

Ved ikke 8 

Rådgivning til nye forældre 

Ja 64 

Nej 22 

Ved ikke 14 

Andel af kommuner, der gør en særlig indsat for at sikre, at alle elever i folkeskolen 

modtager kvalificeret seksualundervisning. Procent 

 

Andel af kommuner, der gennemfører systematisk rådgivning vedrørende seksuelle 

relationer og mulige problemstillinger til nybagte forældre som integreret del af de 

forebyggende hjemmebesøg. Procent 

 

 

 

Seksualundervisning i skolen og rådgivning 

om seksuel sundhed til nybagte forældre 
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Rådgivning om seksuel sundhed og trivsel 

Andel af kommuner, der vurderer, at pædagoger på dag- og døgntilbud for udsatte unge 

og lærere på kommunens specialskoler i stor eller nogen udstrækning rådgiver om 

seksuel sundhed og trivsel. Procent 

Kortlægning af kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Center for Interventionsforskning, SIF 



Sundhedsfremme i kommunen 
for kommunens medarbejdere  
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Slet ikke 
 

Sunde rammer og sundhedsfremmende tilbud 

til kommunens egne ansatte 

Andel af kommuner, der vurderer, hvorvidt de arbejder systematisk med at skabe sunde 

rammer og sikre sundhedsfremmende tilbud til kommunens egne ansatte. Procent. 
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Mental sundhed på arbejdspladser - stress 

 

Andel af kommuner, der hhv. i stor udstrækning, i nogen udstrækning, i mindre 

udstrækning eller slet ikke har udarbejdet lokale politikker for reduktion af stress samt 

fremme af trivsel på kommunale arbejdspladser. Procent. 
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Røgfrie miljøer i kommunen 

 

Andel af kommuner, der vurderer, at alle eller næsten alle af kommunernes egne 

miljøer i praksis er 100 pct. røgfrie. Procent.  
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Alkoholpolitik på kommunale arbejdspladser 

Andel af kommuner, der vurderer, at hhv. alle/næsten alle, cirka eller over 

halvdelen, under halvdelen eller ingen af kommunens arbejdspladser og 

institutioner har en alkoholpolitik, der både forholder sig til storforbrug og til tidlig 

opsporing. Procent  
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Mad- og måltider i kommunale kantiner 
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Andel af kommuner, der i stor eller nogen udstrækning har udarbejdet lokale 

handleplaner til, hvordan mad- og måltidspolitikker bliver udmøntet i de 

kommunale kantiner. Procent.  

 

 



Implementeringskapacitet 
 

Hvordan er jeres organisation gearet til at 
implementere forebyggelsespakkerne? 

 
 



Implementerings- 

kraft 

Implementerings- 

kraft 

Medarbejdere 

•Viden/holdning 

•Kompetencer 

•Adfærd 
(engagement) 

Medarbejdere 

•Viden/holdning 

•Kompetencer 

•Adfærd 
(engagement) 

Målgruppe 

•Motivation 

•Ressourcer 

•Adfærd 

Målgruppe 

•Motivation 

•Ressourcer 

•Adfærd 

Ledelse 

•Adfærd (synlig, 
støttende) 

•Ansvar 

• Interesser 

Ledelse 

•Adfærd (synlig, 
støttende) 

•Ansvar 

• Interesser 

Fokus 

•Politisk 

•Medier 

•Trends 

•Mål / middel 

Fokus 

•Politisk 

•Medier 

•Trends 

•Mål / middel 

Ressourcer 

•Penge 

•Timer 

• Fysiske rammer 

• IT 

Ressourcer 

•Penge 

•Timer 

• Fysiske rammer 

• IT 

McClean: Kapacitetsopbygning 
Francke et al.: Implementeringsfaktorer 

Organisations-
adfærd 

Samarbejde 
 (internt, eksternt) 

Interesser 

 



Har intention om at leve op til anbefalinger på 

grundniveau 

 

Andel af kommuner, der har intention om, at kommunens indsatser i høj grad/helt 

skal leve op til forebyggelsespakkernes anbefalinger på grundniveau. Procent.  
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Strategi for implementering 

Ja 27 

Delvist 43 

Nej 30 

Klarhed over ansvar 

Kommunen har strategi og klarhed 

over ansvar for implementering 
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Ja 79 

Nej 19 

Ved ikke 2 

Tværgående organisering 



Tilfredsstillende samarbejde på 

tværs af fagområder 

Andel af kommuner, der vurderer, at der hhv. i høj grad, i nogen grad, i mindre grad eller 

slet ikke er tilfredsstillende samarbejde på tværs af fagområderne til at understøtte 

implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger. Procent 
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TAK 

 
forebyggelseipraksis@kl.dk 
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