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1. Dialogmøde mellem Handicaprådet / Ældrerådet og 
Socialudvalget

Sagsfremstilling
Socialudvalget inviterer Handicaprådet og Ældrerådet til fælles dialogmøde den 3. 
juni kl. 14.00 i lokale 0.23 – med følgende program:
 

      1. Velkommen og formål med dialogmødet v/udvalgsformanden
      2. Præsentation af udkast til budgetoplæg
      3. Dialog om temaer med betydning for budgettet
      4. Drøftelse af de spørgsmål rådene har fremsendt

5. Opsamling på input og afrunding
 
 
Fra Handicaprådet deltager:
Aksel Jensen, Dorte Svendsen, Jette Bruun Christensen, Susanne Jensen. 
 
 
 
Fra Ældrerådet deltager:
Hanne Andersen, Dan Eriksen, Oda Kajgaard, Ole Kanstrup Pedersen, Else 
Henriksen, Lisbeth Dørum samt Chris Sørensen. Jytte Schaltz kommer ca. kl. 
14.15 pga. arbejde.
 
 
 
 

Beslutning Socialudvalget den 3. juni 2015
Dialogmødet gennemført.
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/7644
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: SOU
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2. Socialudvalget - Budget 2016

Sagsfremstilling
Socialudvalgets budgetoplæg for 2016 indeholder en videreførelse af de vedtagne 
besparelser/omstillinger fra budgetlægningen 2015 hvor der, iht. til 
økonomiudvalgets beslutning, er indregnet en generel produktivitetsstigning på 1 % 
i alle udvalg fra og med 2016.
 
For Socialudvalgets budgetområde er der således indregnet en 
produktivitetsstigning svarende til en budgetnedskrivning på ca. 9,1 mio. kr. i 2016, 
og ligeledes i overslagsårene (fra 2017 og frem). 
 
De indregnede besparelser/omstillinger i 2015 blev effektueret ud fra følgende 
vision og strategi:
 
 
Visionen:
- er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive 
selvhjulpne, dette betyder at borgere, der kan selv, skal selv. Dette gælder for de 
borgere, der har et potentiale for at vinde eller genvinde evnen til at mestre 
funktioner og færdigheder. Samtidig skal kommunen fungere som garant for de 
svageste borgere, der ikke kan gøres selvhjulpne. Det skal sikres, at der fortsat vil 
være ressourcer til at yde den fornødne omsorg til disse borgere i de kommende år.
 
Den overordnede strategi
- er at satse mere fokuseret på rehabilitering og samtidig øge produktiviteten i 
forhold til opgaveløsningen – både i borgerens hjem og i den øvrige drift.
 
 
Med afsæt i visionen og den overordnede strategi, anmoder direktøren for Social 
og Sundhed udvalget om at indlede budgetarbejdet med en generel drøftelse af, 
hvilke elementer der kan/skal indgå i den administrative proces, der kan danne 
grundlag for det administrative budgetforslag der skal behandles på udvalgets 
møde i Maj 2015.  
 
Budgetforslaget sendes til høring i respektive fora. 

Indstilling
Direktøren for Social og Sundhed indstiller budget 2016 til drøftelse.
 

Beslutning Socialudvalget den 8. april 2015
Drøftelserne fortsættes i næste møde.
 
Fraværende: Bent H. Pedersen
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14026
 Forvaltning: cøp
 Sbh: bohn
 Besl. komp: SOU
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Beslutning Socialudvalget den 6. maj 2015
Behandlingen fortsættes.
 

Supplerende sagsfremstilling
Med afsæt i visionen og den overordnede strategi har direktøren for Social og 
Sundhed, i samarbejde med Centerchefer og Center for Økonomi og Personale, 
udarbejdet vedhæftede budgetoplæg, der beskriver forslag og indsatser der kan 
medvirke til at realisere det indregnede krav til produktivitets stigning.
Oplægget er udarbejdet med henblik på Udvalgets videre drøftelse på mødet
 
 
 

Indstilling
1 Social og Sundhedsdirektøren indstiller det administrative budgetoplæg til 
drøftelse.
 
2 Budgetoplægget sendes til høring i MED-organisationen og Handicapråd og 
Ældreråd medhøringsfrist onsdag den 10. juni kl. 12.
 

Beslutning Socialudvalget den 3. juni 2015
Budgetoplægget sendes til høring i relevante MED-fora, Handicaprådet og 
Ældrerådet, og genoptages på ekstraordinært møde den 10.6.
 

Bilag
SOU -2016 - 1% produktivitetsstigning.PPTX (dok.nr.90710/15)
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3. Socialudvalgets budgetopfølgning 30.04.2015

Sagsfremstilling
Center for økonomi og personale har i samarbejde med Centerchefer og Direktør 
foretaget budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for Socialudvalgets område. Heri er 
budget, forbrug og andre budgetforudsætninger (mængder og priser) 
gennemregnet. 
 
På det grundlag er der udarbejdet en redegørelse (se bilag), som ikke omfatter en 
fuldstændig beskrivelse af udvalgets budgetområde, men kun de 
omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser, eller 
områder af stor betydning for kommunens samlede økonomi.
 
Socialudvalgets korrigerede driftsbudgetramme udgør pr. 30. april 2015 857,6 mio. 
kr. ekskl. overførte overskud fra 2014 (bankbøger).
Det forventede regnskabsresultat pr. 30. april 2015 er opgjort til 843,1 mio. kr. og 
dermed forventes et nettomindreforbrug på 14,5 mio. kr.
 
Mindreforbruget vedrører væsentligst flg. områder:
 

1. Det specialiserede socialområde – tilbud til voksne handicappede
2. Visitation fritvalgsområdet
3. Plejeboliger

 
Socialudvalgets korrigerede anlægsbudgetramme udgør pr. 30. april 2015 2,6 mio. 
kr. og de forventede udgifter estimeres til 2,6 mio. kr. ekskl. overførte overskud fra 
2014.
 
 
De hensatte beløb på bankbøger både under drift og anlæg indgår ikke i 
budgetopfølgningens estimater og konklusioner, idet disse, iht. økonomiudvalgets 
beslutning, ikke er en forbrugsmulighed i 2015, og henstår alene som en evt. 
fremtid option. følgende beløb henstår fra 2014:
(Drift - overført overskud fra 2014 (bankbøger) 8,4 mio. kr.)
(Anlæg - overført overskud fra 2014 7,7 mio. kr.)
 
Ved budgetforliget for 2015 blev det, via en politisk budgetbemærkning, besluttet at 
et evt. merforbrug på den kommunale medfinansiering af de aktivitetsbestemte 
Regionale sundhedsudgifter, der afholdes i Sundhedsudvalget, skulle dækkes af et 
evt. mindreforbrug på Socialudvalgets budgetområde ” det specialiserede 
socialområde (voksne)” Det væsentligste område herunder er ”køb og salg af 
pladser til voksne handicappede”. På dette område ses der isoleret et 
mindreforbrug på -3,5 mio. kr. 
 
Idet at merudgifterne til den kommunale medfinansiering af de aktivitetsbestemte 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/17277
 Forvaltning: cøp
 Sbh: bohn
 Besl. komp: SOU
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Regionale sundhedsudgifter i Sundhedsudvalgets regi forventes at overstige 
mindreforbruget på dette område, vil det ikke være muligt at inddække 
merforbruget alene gennem budgetområdet ” det specialiserede socialområde 
(voksne)”
 

Indstilling
 
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller:
 
1      At Socialudvalget drøfter budgetbemærkningens indhold ift. de anførte 

merudgifter på Sundhedsudvalgets område.
 
2      At udvalget i øvrigt tager budgetopfølgningen til efterretning, og fremsender 

denne til videre behandling i Økonomiudvalget.
 

Beslutning Socialudvalget den 3. juni 2015
Drøftet og taget til efterretning.
 

Bilag
SOU budgteopfølgning 3004-2015.pdf (dok.nr.90898/15)
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4. Opfølgning på kvalitetsundersøgelse - Nødkald 2015

Sagsfremstilling
Baggrund
På baggrund af Socialudvalgets beslutning den 7. januar 2015 har administrationen gennemført 
en ny kvalitetsundersøgelse vedr. den forpligtelse, leverandørerne af hjemmehjælp har til at teste 
nødkald ved deres borgere. Forud for kvalitetsundersøgelsen er der udsendt en procedure til alle 
leverandører vedrørende korrekt test af nødkald. Dette er sket for at udelukke, at der er tale om 
en procedurefejl ved undersøgelser af nødkaldet. Leverandørerne er ikke på forhånd blevet 
informeret om, hvornår undersøgelsen ville finde sted. 
 
Det skal bemærkes, at Center for Social- og Sundhedsmyndighed hverken ved denne eller den 
tidligere undersøgelse har modtaget klager eller henvendelser fra borgere eller pårørende 
angående manglende respons på nødkald fra de enkelte leverandører. Der er heller ikke 
indberettet hændelser eller lignende, hvor nødkaldet ikke har fungeret efter hensigten.
 
For yderligere information henvises til Socialudvalgets dagsorden til mødet den 7. januar 2015 
vedr. punkt 6. ”Kvalitetsundersøgelse 2014 – Nødkald”.
 
Metodik ved test af nødkaldene
I leverandørkontraktens § 8 stk. 19 står der anført, ”at leverandøren er forpligtet til at kontrollere, 
om nødkaldet fungerer. Den første mandag i hver måned udsender bagvagtscentralen en SMS 
om, at leverandøren skal afprøve de nødkald, leverandøren er ansvarlig for samt notere 
tidspunktet for afprøvningen i samarbejdsbogen. 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 2. marts 
2015 og den 9. marts 2015 ved de 3 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 optimale resultat er 100 %, 
idet leverandøren jf. ovenstående er forpligtet til at teste nødkaldet ved alle borgere, der er 
bevilget nødkald mindst én gang om måneden. Resultatet vil være påvirkeligt af borgerne, 
såfremt borgerne er indlagte, i aflastning eller på ferie. Det skal yderligere bemærkes, at Center 
for Social og Sundhedsmyndighed tager kontakt til Beredskabet i forhold til at sikre proceduren, 
således at de rigtige nødkald, der er registreret i systemet hos Beredskabet, også svarer overens 
med den relevante leverandør, hvorved denne fejlkilde fremadrettet minimeres.  
 
Af nedenstående tabel fremgår de enkelte leverandørers resultat, hvad angår besvarelsen af 
nødkald, suppleret med modtagne kommentarer fra de enkelte leverandører.
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21908
 Forvaltning: CSSM
 Sbh: suko
 Besl. komp: SOU



Socialudvalget - Referat - 03. juni 2015 Side 10 af 20

 
 
Tabel 1: Antal procent af test vedr. nødkald som den enkelte leverandør har gennemført i 
perioden 2. marts til den 9. marts 2015  
Leverandør Antal 

nødkald
Procent – 
Gennemført test af 
nødkald 2. marts 
2015-
9. marts 2015

Procent – 
Gennemført test 
af nødkald 1. de-
cember 2014-7. de-
cember 2014

Procent-
Efter høring

Kommunal 
Leverandør – 
Frederikshavn 
Kommune

572  31 %  37 % 33,5 %

Aktiv – Hverdag 78  92 %  52 % 96 %
IMS – Service 69  54 %  42 % 61 %
MG – Hjemmepleje 60  97 %  70 % 100 %

 
Af ovennævnte tabel fremgår det, at 2 leverandører opnår et resultat over 90 %, mens de to 
øvrige leverandører opnår et lavere resultat. Sammenlignet med forrige undersøgelse af samme 
område i perioden 1. december 2014 – 7. december 2014 har alle private leverandører forbedret 
deres resultat. Resultatet ved den kommunale leverandør er gået tilbage. Resultaterne har været 
sendt til høring ved de enkelte leverandører for at få deres kommentarer. Dette er dels sket for at 
afdække eventuelle forklaringer på de anførte resultater og dels for at skærpe leverandørnes 
fokus på området.
 
Høringssvar fra leverandørerne
De enkelte leverandører har afgivet en række høringssvar, som kan ses i bilag 1. 
Sammenfattende kan det konkluderes, at de 3 private leverandører i deres høringssvar kommer 
med konkrete eksempler på borgere, der har været inaktive (eks. aflastning, ferie, indlæggelse) i 
perioden for gennemførelsen af testen, hvorfor de ikke har haft mulighed for at teste disse 
borgere i denne periode. Dette er der blevet korrigeret for i deres procentvise beregning efter 
høringsperioden. Den kommunale leverandør har ligeledes påpeget, at der har været borgere, 
som det ikke har været mulige at teste grundet, at de har været inaktive. Dette er den kommunale 
leverandør også blevet korrigeret for i tabel 1. Yderligere har den kommunale leverandør 
påpeget, at det vil være ønskeligt med en ny procedure for testningen af nødkald.
 
I denne forbindelse skal det nævnes, at Beredskabet der er ansvarlig for selve driften af 
nødkaldene ligeledes har haft resultaterne og sagsfremstillingen til kommentering. Her påpeger 
Beredskabet, at der i øjeblikket er nedsat en arbejdsgruppe forankret i Center for IT, Digitalisering 
og Velfærdsteknologi, som arbejder med et generelt oplæg til fremtidens nødkald. Gruppen skal 
se på hele nødkaldsområdet i en helhed, herunder naturligvis også sikkerheden/trygheden og 
testmuligheder. 
 
 

Indstilling
 
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller følgende til Socialudvalget:
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1)     Kvalitetsundersøgelsen drøftes.

 
2)     Socialudvalget tager stilling til, hvorvidt der skal igangsættes et arbejde vedr. udarbejdelse 

af nye procedure for test af nødkald.
 

3)     Socialudvalget tager stilling til, hvorvidt der skal laves en opfølgende undersøgelse på én 
eller flere leverandører.

 
 

Beslutning Ældrerådet den 26. maj 2015
 
Ældrerådets høringssvar:
ÆR finder det beklageligt at den kommunale leverandør ikke har formået at få ”testprocenten” 
hævet, men finder samtidigt at testopgaven, ud fra den nuværende procedure, er meget 
tidskrævende og nærmest umulig at opfylde.
ÆR anbefaler, at man udarbejder en forbedret og mere fleksibel procedure for test af 
nødkaldeanlæg.
 
 

Beslutning Handicaprådet den 1. juni 2015
Kvalitetsundersøgelsen taget til efterretning, idet Handicaprådet appellerer til,
-       at udvalget vægter at igangsætte et arbejde vedr. udarbejdelse af nye procedurer for test af 

nødkald samt
-       at opfølgende undersøgelser sker oftere.
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard, Betina Hansen og Helle Bruun Andersen.
 

Beslutning Socialudvalget den 3. juni 2015
Ad. 1: Drøftet.
Ad. 2: Socialudvalget bemærker, at der allerede er nedsat en arbejdsgruppe, der er i gang med 
at finde løsninger på et nyt fremtidigt nødkaldesystem med mulighed for at tjekke nødkaldene 
elektronisk fremfor manuelt, og har derfor en forventning til, at resultatet heraf bliver en mindre 
bureaukratisk kontrol og procedure, hvilket både Handicaprådet og Ældrerådet anbefaler 
etableret. 
Ad. 3: Socialudvalget indskærper, at den kommunale leverandør er opmærksom på at teste 
nødkaldene, som den nuværende procedure foreskriver.
 

Bilag
Bilag 1 - Høringssvar fra leverandørerne af SEL § 83 (dok.nr.78100/15)
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5. Projektbeskrivelse vedrørende familieorienteret 
alkoholbehandling

Sagsfremstilling
I februar 2015 blev Socialudvalget præsenteret for et projekt vedrørende 
familieorienteret alkoholbehandling. Projektet er etableret ved hjælp af 
satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen, og der er nu udarbejdet en 
projektbeskrivelse, som hermed præsenteres for udvalget. 
 
Formålet med Sundhedsstyrelsens pulje er at styrke kommunernes indsats på 
alkoholområdet gennem systematisk tidlig opsporing og kvalificeret 
alkoholbehandling med særligt fokus på familieorienteret behandling. 
 
Ansøgningen om midler er i Frederikshavn Kommune koordineret med Hjørring 
Kommune, som ligeledes er bevilget midler fra puljen. Projektbeskrivelsen er derfor 
også udarbejdet i samarbejde med Hjørring Kommune. 
 
Projektbeskrivelsen præsenterer projektets organisering, mål og succeskriterier. 
Det fremgår blandt andet, at projektet skal kvalificere de nuværende indsatser med 
fokus på samarbejde og sammenhæng mellem kommunernes alkoholbehandling 
og familiebehandling. Det er et succeskriterie for projektet, at behandling 
fremadrettet iværksættes på tværs af kommunale og regionale parter.
 
Projektbeskrivelsen præsenterer ligeledes en række indikatorer til at følge op på, 
hvorvidt mål og succeskriterier er realiseret. Det fremgår blandt andet, at målene er 
realiseret, når der opstår øget efterspørgsel på alkoholbehandling, og når der er 
henvist familier fra de forskellige parter, som involveres i projektet. 
 
Derudover er målsætninger og succeskriterier realiseret, når alkoholbehandlingen 
går fra at have fokus på individet til at have fokus på hele familien med et netværk 
af frontpersonale og en ansvarlig tovholder i begge kommuner. 
 
Projektperioden løber frem til udgangen af 2016. Der vil i løbet af projektperioden 
løbende blive fulgt op på indfrielse af de målsætninger og succeskriterier, der er 
opstillet i projektbeskrivelsen.
 

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at udvalget tager sagen til orientering.
 
 

Beslutning Handicaprådet den 1. juni 2015
Orienteringen taget til efterretning.
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard, Betina Hansen og Helle Bruun Andersen.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/3109
 Forvaltning: CHP
 Sbh: nikn
 Besl. komp: SOU
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Beslutning Socialudvalget den 3. juni 2015
Orienteringen taget til efterretning.
 
 

Bilag
Fælles projektbeskrivelse 2015.pdf (dok.nr.82318/15)
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6. Status - "Klippekort" 2015 og 2016

Sagsfremstilling
Til orientering er puljemidlerne nu meldt ud således, at Frederikshavn Kommune i 
2015 har modtaget 1.052.248 kr. og i 2016 vil modtage. 2.102.458 kr. gennem 
puljeordningen. Dette svarer til ca. 240 borgere i både 2015 og 2016, idet 
bevillingen og implementeringen har taget lidt længere tid end forventet – og der 
planlægges med, at klippekortsordningen starter 1. juli 2015.
 
CSSM har den 7. maj 2015 afholdt møder med henholdsvis repræsentanter fra de 
private leverandører og gruppeledere på frit valgs området ved den kommunale 
leverandør.  Der blev orienteret om klippekortets formål, mulige aktiviteter, 
opsparing samt kriterier for kortet.
 
Leverandørerne blev på møderne opfordret til at gennemgå deres borgere og finde 
relevante brugere af klippekortet ud fra de vedtagne kriterier samt indmelde disse til 
Visitationsenheden senest 27. maj 2015. Hvorefter Visitationen vil gennemgå de 
indkomne forslag og foretage bevilling af Klippekortene til de enkelte borgere med 
½ time pr. uge. 
 
For at sikre en let og mindst mulig bureaukratisk administration af Klippekortet 
lægges der op til, at leverandørerne i samarbejde med borgerne selv styrer brugen 
af Klippekortet. Dog bliver der krav om dokumentation i CSC for så vidt angår, 
hvornår der er brugt timer, hvor mange timer der er forbrugt, samt hvilke aktiviteter 
disse er brugt til.
 
Taksten for klippekort-ydelser foreslås at blive en gennemsnitstakst – beregnet ud 
fra praktisk hjælp samt personlig pleje bekvem og ubekvem tid fordelt på 
henholdsvis den kommunale leverandør og de private leverandører. Årsagen til, at 
administrationen foreslår to forskellige gennemsnitstakster, er, at den kommunale 
leverandør afregnes andre takster vedr. personlig pleje og praktisk hjælp end de 
private leverandører, hvorfor det forslås, at der afregnes med to forskellige 
gennemsnit. 
 
Der afregnes automatisk for ½ time ugentlig, og leverandørerne melder ind til 
visitationen, når/hvis en borger har 3 timers opsparing. Samt melder ind igen, når 
borger igen bruger af timerne, således at opsparing igen sættes i gang. Herved 
sikres, at der ikke afregnes for timer, der ikke leveres.
 
Klippekortydelsen inaktiveres ikke, når borger er indlagt – idet netop denne gruppe 
af borgerne kan have behov for både at få besøg på sygehuset, få bragt noget fra 
hjemmet til sygehuset, og endelig kan borgere som har en fast aktivitet med brug af 
opsparede timer eks. månedlig have behov for at kunne opspare timer for ikke at 
blive udelukket fra at deltage i aktiviteten efter udskrivelsen.
 
Der er udarbejdet et forslag til en folder, der giver borgerne information om 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/1540
 Forvaltning: CSSM
 Sbh: suko
 Besl. komp: SOU
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Klippekortet. Råudkast til folderen er vedhæftet som bilag.
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen om 
og proceduren for udrulningen af ”Klippekortet” i 2015 og 2016 til efterretning 
 

Beslutning Ældrerådet den 26. maj 2015
Ældrerådet tilslutter sig proceduren for udrulningen af ”Klippekort”.
 
 

Beslutning Handicaprådet den 1. juni 2015
Orienteringen taget til efterretning.
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard, Betina Hansen og Helle Bruun Andersen.

Beslutning Socialudvalget den 3. juni 2015
Orienteringen taget til efterretning.
 
 

Bilag
Klippekort - information til borgeren.pdf (dok.nr.85298/15)
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7. Bevilling af midler til kontingent til Cykling Uden Alder

Sagsfremstilling
Projektet ”Vind i håret” tager lige så stille form.
Repræsentanter fra Ældresagen, direktør Rikke Albrektsen og repræsentant fra 
Center for Sundhed og Pleje har holdt møde med en konsulent fra den 
landsdækkende forening ”Cykling Uden Alder”. På mødet blev der givet et godt 
indblik i de fordele det giver at være medlem af ”Cykling Uden Alder”. 
Fordelene er bl.a. at 

-       Både piloter (personen der cykler) og passagerer er forsikrede uanset 
antal

-       Vi kan benytte det online bookingsystem, som gør det let for både 
passagerer og piloter at booke en tur

-       Vi kan benytte foreningens know how og deltage i foreningen workshops
-       Cykling Uden Alder tilbyder at være med til opstartsevent

 
Cykling Uden Alder er i dag i 40 kommuner (30 kommuner har tegnet 
medlemsskab) og 15 lande.
 
Et medlemskab af foreningen Cykling Uden Alder koster 20.000 kr. om året.
 
Til orientering har Ældresagen bestilt de første 2 rickshaw-cykler, som vil blive 
placeret i Frederikshavn. Det er aftalt at Ældresagen står for at skaffe kaptajner, 
som er den lokale kontaktperson for piloterne, som benytter den enkelte rickshaw.
Det forventes at kunne opstarte projektet i løbet af sommeren 2015.
 
Sagen sendes til hørings i Handicaprådet og Ældrerådet. 
 
 

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller at der bevilliges 20.000 kr. årligt fra 
Socialudvalgets samlede ramme til betaling af kontingent til foreningen Cykling 
Uden Alder.
 
 

Beslutning Ældrerådet den 26. maj 2015
 
Ældrerådets høringssvar:
ÆR ser meget positivt på projektet, og opfordrer til at projektet udbredes til hele 
kommunen.
 
 
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21558
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mank
 Besl. komp: SOU
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Beslutning Handicaprådet den 1. juni 2015
Handicaprådet opfatter projektet som et positivt tiltag, og ser frem til at 
handicapgrupperne på et senere tidspunkt kan inkluderes i projektet.
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard, Betina Hansen og Helle Bruun Andersen
 

Beslutning Socialudvalget den 3. juni 2015
Indstillingen tiltrædes.
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8. Sygefravær Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt, overordnet 
ligget på et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt 
over Frederikshavn Kommune.
 
Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 
fraværsprocent i perioden 2013, 2014 samt 1. kvartal 2015 i Frederikshavn 
Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent 
med 13 måneders tilbageblik for perioden marts 2014 til og med marts 2015 vist pr. 
måned.
 
Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, 
delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, 
hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk 
sygdom (§ 56)). 
 
Alle ansatte er omfattet af statistikken - dog er medarbejderkredsene 
”honorar/vederlag”, ”ansatte i serviceloven” samt ”ansatte i tabt arbejdsfortjeneste” 
ikke længere omfattet af statistikken i modsætning til tidligere. Dette påvirker 
statistikken i opadgående retning, idet sygefravær for disse gruppers 
vedkommende ikke er registret i systemet. 
 
Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret 
under de respektive centre.
 
 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning.
 
 

Beslutning Socialudvalget den 3. juni 2015
Taget til efterretning.
 

Bilag
HovedMED Sygefraværsstatistik_1.kvartal 2015 (dok.nr.86205/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/2351
 Forvaltning: HR
 Sbh: hewa
 Besl. komp: SUU
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9. Formanden orienterer

Beslutning Socialudvalget den 3. juni 2015
Orienteringen taget til efterretning.
 

 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. SOU -2016 - 1% produktivitetsstigning.PPTX

Udvalg: Socialudvalget
Mødedato: 03. juni 2015 - Kl. 14:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 90710/15



SOCIALUDVALGET

Effektuering  af reduktioner
2016 - 2019



Reduktioner 2016-2019: 
Socialudvalget

      Vedtaget  af økonomiudvalget d. 20/5 2015.

ü 10 Mio. kr. forøgelse af Sundheds
        - udvalgets budget 2016 og frem

Socialudvalgets andel 5,5 mio. kr.

 For 2016 og overslagsår
Side 2



Reduktioner 2016-2019: 
Socialudvalget

Socialudvalgets andel   =  5,5 mio. kr.
 

Finansieres af ikke disponerede midler fra
demografireserven fra 2016 og frem

§ Afsatte midler til demografi 7,0 mio. kr.
§ Ny saldo herefter 1,5 mio. kr.
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Reduktioner 2015-2019: 
Socialudvalget

2015 54,7  mio.  kr.

Socialudvalget har indregnet denne
del, også i 2016 og fremadrettet.  !

Budgetlægningen for 2016 er en fortsæt-
telse af økonomiudvalgets beslutning
om styrkelse af kommunens likviditet og
konsolidering.Side 4



Reduktioner 2016-2019: 
Socialudvalget

Vedtaget  af økonomiudvalget ved budgetlægningen 2015.

ü  1 % Produktivitetsstigning

 For 2016 og overslagsår
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Reduktioner 2016-2019: 
Socialudvalget

Vedtaget  af økonomiudvalget ved budgetlægningen fra tidligere år.

ü  Digitalisering - yderligere effekt

 For 2016 og overslagsår
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Reduktioner 2016-2019: 
Socialudvalget

1% produktivitetsstigning

 Budgetåret         total mio.

2016    9,2 mio.         9,2
2017    9,2 mio.           18,4
2018    9,2 mio.      27,6
2019    9,2 mio.      36,8
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Reduktioner 2016-2019: 
Socialudvalget

   Digitalisering – yderligere  effekt

 Budgetåret         total mio.

2016    4,3 mio.         4,3
2017       0 mio.             4,3
2018       0 mio.        4,3
2019       0 mio.        4,3
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Reduktioner 2016-2019: 
Socialudvalget

Indregnede besparelser i alt:

2016 2017 2018 2019
 13,5 22,7 31,9 41,1  mio. kr.

§ Administrativt ses følgende muligheder/tendenser:
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Reduktioner 2016-2019: 
Socialudvalget

Budgetoverholdelse i 2016-2019:
Ø Fortsættes processen omkring:

Borgere skal i højere grad være uafhængige af kommunen,
dem der kan selv, skal selv.

Ø Med fokus på strategien  ¤  Dem der kan selv - skal selv:
Generel gennemgang af budgetforslaget på baggrund af regnskab
2014 samt budgetopfølgningen 30.04.15

Ø Digitalisering:
   Iværksættelse af digitaliseringsprojekter, der set under ét

  bidrager til de samlede besparelser.
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Reduktioner 2016-2019: 
Socialudvalget

1 Borgere skal i højere grad være uafhængige af kommunen,
dem der kan selv, skal selv.

Fritvalgsområdet:
Regnskab 2014 og budgetopfølgningen pr 30.04.2015, indikerer
et fremadrettet aktivitetsniveau der medvirker til, at budgettet
kan nedjusteres med :

Mio. kr. i  2016:  5,5   2017: 6,5   2018: 7,5    2019: 8,5
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Reduktioner 2016-2019: 
Socialudvalget

2 Borgere skal i højere grad være uafhængige af kommunen,
dem der kan selv, skal selv.

Fritvalgsområdet:
Bedre brug af hjælpemidler, forventes at kunne medvirke til
nedbringe udgifterne til den praktisk hjælp og personlig pleje:

Mio. kr. i  2016:  1,0   2017: 1,0   2018: 1,0    2019: 1,0
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Reduktioner 2016-2019: 
Socialudvalget

3 Generel gennemgang af budgetforslaget på baggrund
af regnskab 2014 samt budgetopfølgningen 30.04.15

§ 85 ydelser  - generelt:
Regnskab 2014 og budgetopfølgningen pr 30.04.2015, indikerer
et fremadrettet aktivitetsniveau der medvirker til, at budgettet
kan nedjusteres med:

Mio. kr. i  2016:  1,5   2017: 1,5   2018: 1,5    2019: 1,5

Side 13



Reduktioner 2016-2019: 
Socialudvalget

4   Generel gennemgang af budgetforslaget på baggrund af
regnskab 2014 samt budgetopfølgningen 30.04.15

Aktivitetscentre – Sundhed og pleje:
Regnskab 2014 og primo budget 2015, indikerer et højere
indtægtsniveau end forudsat, såfremt budgetforudsætningerne
tilrettes det aktuelle niveau, kan indtægtsbudgettet øges:

Mio. kr. i  2016:  0,5   2017: 0,5   2018: 0,5    2019: 0,5
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Reduktioner 2016-2019: 
Socialudvalget

5 Generel gennemgang af budgetforslaget på baggrund
af regnskab 2014 samt budgetopfølgningen 30.04.15

Køb/salg af pladser (incl. kommunale tilbud) handicap og
psykiatriområdet:
Regnskab 2014 og budgetopfølgningen pr 30.04.2015,
indikerer et fremadrettet aktivitetsniveau der medvirker til,
at budgettet kan nedjusteres med:

Mio. kr. i  2016:  2,0   2017: 2,0   2018: 2,0    2019: 2,0

Side 15



Reduktioner 2016-2019: 
Socialudvalget

6 Generel gennemgang af budgetforslaget på baggrund
af regnskab 2014 samt budgetopfølgningen 30.04.15

Tomgangsudgifter :
Budget 2016, indikerer et lavere aktivitetsniveau end 2014 og
2015, budgettet kan derfor nedjusteres:

Mio. kr. i  2016:  2,0   2017: 2,0   2018: 2,0    2019: 2,0
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Reduktioner 2015-2018: 
Socialudvalget

7 Digitalisering.

Det vurderes at investeringen i loftslifte vil kunne bidrage med
yderligere besparelser end forudsat ved budgetlægningen for
2015.

Mio. kr. i  2016:  1,0   2017: 1,0   2018: 1,0    2019: 1,0
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Reduktioner 2016-2019: 
Socialudvalget

Oversigt - forslag 2016 - 2019:
                                                                2016   2017  2018  2019

Reduktioner i alt,        13,5    22,7   31,9   41,1
 

§ Fritvalgsområdet         5,5      6,5     7,5    8,5
§ Fritvalgsområdet - bedre brug af hjælpemidler   1,0      1,0     1,0    1,0
§ § 85 ydelser – generelt         1,5      1,5     1,5    1,5
§ Aktivitetscentre – Sundhed og Pleje      0,5      0,5     0,5    0,5
§ Køb/salg af pladser handicap/psyk        2,0      2,0     2,0    2,0
§ Tomgangsleje         2,0      2,0     2,0    2,0
§ Loftslifte – yderligere effekt          1,0      1,0     1,0    1,0
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Reduktioner 2016-2019: 
Socialudvalget

1 % Produktivitetsstigning 2017 og frem
§ Det foreslås, at ikke endnu ikke udmøntede

reduktioner henlægges til budgetlægningen 2017,
hvor forslag bl.a. kan tage afsæt i:

>Regnskab 2015
>Primo 2016 aktiviteter
>og
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Ældrepuljen 2016

Ældrepuljens fremtidige anvendelse:
Forslag til Socialudvalgets fremtidige prioritering af ældrepuljen:
Ø De allersvageste
Ø Ankermedet (etableringsudgifter til specialpladser til

borgere md udadreagerende demens)
Ø Udbygning af investeringer i velfærdsteknologiske

løsninger (loftlifte mv.)
Ø Demensområdet – videreførelse af demensprojekt.
Ø Optur-projekt vers. 2,0
Ø Aflastningspladser Kastanjegården
Side 20



Bilag: 3.1. SOU budgteopfølgning 3004-2015.pdf

Udvalg: Socialudvalget
Mødedato: 03. juni 2015 - Kl. 14:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 90898/15





















































Bilag: 4.1.  Bilag 1 - Høringssvar fra leverandørerne af SEL § 83

Udvalg: Socialudvalget
Mødedato: 03. juni 2015 - Kl. 14:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 78100/15



Høringssvar fra leverandørerne af SEL § 83 ydelser    

Nedenfor er der angivet de høringsvar og kommentarer som Center for Social- og Sundhedsmyndighed 
efterfølgende har modtaget fra de enkelte leverandører. Alle leverandører har sendt høringsvar med 
undtagelse af MG Hjemmepleje ApS. Det skal bemærkes, at enkelte høringssvar er blevet redigeret for 
personfølsomme oplysninger, hvorfor der indsat et (XX) i stedet for installationsnummer, navn eller adresse, 
som leverandøren har angivet i deres svar til administrationen.  
 
 
Den Kommunale Leverandør 
 
Generelt beklager vi meget, at vi ikke har løst opgaven med test af nødkald tilfredsstillende. Det er kommet 
bag på os, at niveauet er så lavt.  
Vi kan dog se, at 183 af de kald der er registreret som ”ikke-testet”, er testet i perioden d. 2.2.2015-1.3.2015, 
svarende til 32 %.   
 
I det følgende beskrives nogle af de forhold gruppelederne har bemærket, ift den utilfredsstillende test i 
starten af marts 2015. 
 
Nogle af de ikke-testede-kald skyldes at medarbejderne vurderede, at kaldet havde været anvendt til 
nødkald for nylig (de 32 %), og vurderede derfor, at det ikke var nødvendigt at afprøve nødkaldet igen, 
indenfor så kort en periode. 
 
De fleste grupper har allerede i dag deres egen metode for afprøvning af nødkald, som sikrer at det afprøves 
1 gang om måneden, og dermed ikke nødvendigvis følger Beredskabets test.  
Gruppernes egen metode er fx at det er noteret i disponeringen at nødkald skal testes ifm at borgere får 
hjælp til rengøring hver 2.-3. uge. Hvis disse testkald ikke er foretaget netop i stikprøveperioden, er de 
registreret som ”ikke-testet”, 
I andre grupper testes der en fast dag i hver måned, men der kan være sket en forglemmelse ifm enkelte 
borgere. 
 
Generelt har denne stikprøvekontrol gjort det synligt for os, at der er en udfordring med test af kald, hos de 
borgere som vi fx kun ser 1-2 gange om måneden ifm fx rengøring. Skal personalet bruge ressourcer på at 
”forstyrre” disse borgere, hvis testen ikke foregår ifm at plejepersonalet alligevel er i hjemmet? 
 
I listen over testkald, fremgår flere adresser (min. 15 adresser) som ikke er kendt i vores grupper, eller som 
er borgere som er afsluttet i den Kommunale Hjemmepleje, samt borgere der var i aflastningsboliger på det 
pågældende tidspunkt. Desuden kan vi se at der en del ABC-borgere på vores liste, mon de var blevet 
registret automatisk hos os, på det tidspunkt hvor vi fik listerne? 
 
Nogle personaler har en oplevelse af at der til tider sker fejl hos Beredskabet ifm test af nødkald, fx at det 
lukker forkert ned. Vi opfordrer til at der bliver set nærmere på dette. 
 
I Center for Sundhed og Pleje vil vi selvfølgelig f fulgt op på at få testet de kald, som ikke er testet længe, jf. 
listen. Desuden vil vi både på ledelsesniveau og i de enkelte grupper sætte fokus på at få gennemført 
testkaldene hver måned. 
 
 
IMS Service ApS 
Følgende nødkald er ikke registreret som afprøvet: 
Installationsnummer (XX)-(XX)-(XX)-(XX)-(XX)-(XX)-(XX) 
De er alle afprøvet d. 6/4 2015 
 
(XX)-(XX)-(XX) 
De er afprøvet d. 8/4 2015 
 
(XX)-(XX) 
De er afprøvet 9/4 2015 
 



Følgende nødkald hører ikke til vores område 
(XX): Ikke vores bruger, forvirring omkring flytning fra abc 
(XX): Ikke vores bruger mere 
(XX): Flyttet til Caspershus 
(XX): Ikke vores bruger mere 
(XX): Bruger er mors 
 
Alle nødkald er nu afprøvet 15/4 2015. 
 
Forsinkelse skyldes misforståelser mellem ledelse og personale primært ved vores brugere med praktisk 
hjælp hver 2. uge. 
 
Vi har nu ændret vores procedure med hensyn til afprøvning af nødkald. 
 
Fremadrettet er det administrative personale der afprøver nødkald for at kontrollere at alle bliver afprøvet og 
skrevet i notat straks efter afprøvningen. 
 
 
Aktiv Hverdag ApS 
Bemærkninger vedr. test af nødkald for marts måned. 
 
Vedrørende (XX), borger var inaktiv pga. ferie hos familie. 
 
Vedrørende (XX). Borger er indlagt i dette tidsrum og derfor inaktiv. 
 
(XX). Borger var ikke hjemme, dette er en rengøringsborger vi kommer til hver 14 dag. Borgers mobil nr. 
virkede ikke da vi ringede til borger.(XX) er ofte afsted og svær at træffe hjemme. 
 
(XX). VI fik borgeren den 7.03 2015. Nødkald blev først pga. weekend, omstillet til os den 9.3.2015 borger 
havde Længst Muligt i Eget Liv der før. Nødkald testet af os den dag vi fik omstillet til os dvs. den 9.03.2015. 
 
(XX). Fik nyt anlæg den 27.2.2015 (XX) var af ukendt årsager ikke registreret på vores nødkalds liste. Vi har 
netop testet nødkald hos denne borger og det virker fint. 
(XX). Der var problemer med (XX) forbindelse. Der blev lavet ny test den 10.3.2015 hvor den fint gik 
igennem. 
 
 
MG Hjemmepleje ApS 
MG Hjemmepleje har i denne perioden d. 2 til 9. marts 2015 kørt test af nødkald, i denne periode testes 58 
uf ad 60 nødkald, årsagen hertil er følgende, 
 
(XX) er i aflastning, nødkald kan derfor ikke tjekkes i denne periode. 
(XX) er i aflastning, og nødkald kan derfor ikke tjekkes i denne periode. 
 
Kommentar til undersøgelsen. 
 
I forhold til nødkaldsundersøgelse og test mener vi, at dele af testene fungere rigtig godt. Vi samler data ind 
under testperioden og ved således hvem der er testet og hvem det ikke har været muligt at teste hos. 
 
Når testperioden er afsluttet og data indsamlet, vil det, for os at se, være en optimal løsning at kunne 
aflevere disse testresultater til tilsynsførende. 
 
Helt enkelt ved at aflevere den nødkaldsliste, man får udleveret fra beredskabet. Der kan man dokumentere 
gennemført test og notere hvis borgere, indlagt, i aflastning, mors eller bortrejst under afprøvning.  
 



Bilag: 5.1. Fælles projektbeskrivelse 2015.pdf

Udvalg: Socialudvalget
Mødedato: 03. juni 2015 - Kl. 14:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 82318/15



 

 Hjørring Kommune 

11 

 

 

7. april 2015 

Projekt familieorienteret alkoholbehandling. 

Projektbeskrivelse, Frederikshavn og Hjørring kommuner. 

 

Frederikshavn og Hjørring kommuner har begge ansøgt puljen ”Familieorienteret alkoholbehand-

ling” og har besluttet at indgå i et tæt samarbejde omkring projektorganisering og kompetenceud-

vikling med henblik på kvalificering af familieorienteret alkoholbehandling i begge kommuner. 

 

Ansøgningerne er imødekommet (se Sundhedsstyrelsens tilsagnsskrivelse af 10. december 2014), 

hvor der meddeles, at der er bevilget midler til implementeringsstøtte og kompetenceudvikling af 

frontpersonale. 

 

Frederikshavn Kommune er bevilget 1.138.500 kr., heraf 1.010.000 til implementeringsstøtte og 

128.500 kr. til kompetenceudvikling. Hjørring Kommune er bevilget henholdsvis 938.000 kr. og 

128.500 kr., i alt 1.066.500 kr. 

 

Der er etableret en fælles projektorganisation, hvis mandat defineres af denne fælles projektbe-

skrivelse. 

 

Formål: 

Frederikshavn og Hjørring kommuner ønsker at styrke en overordnet og sammenhængende ind-

sats på alkoholbehandlingsområdet med særligt fokus på familieorienteret alkoholbehandling. 

 

Mål: 

Vi vil kvalificere de nuværende indsatser med fokus på samarbejde og sammenhæng mellem 

kommunernes alkoholbehandling og familiebehandling med inddragelse af kommunale og regiona-

le sektorer, der arbejder med børn, unge og deres forældre. 

Vi vil kvalificere opsporing, behandling og samarbejde med henblik på implementering i fremtidig 

drift, i og mellem de to kommuner. 

Vi ønsker at organisere og integrere projektet i de øvrige sundhedsfaglige og sociale indsatser, 

herunder forebyggende indsatser og initiativer i lokalsamfundet. 

Vi vil fokusere på at sikre ejerskab, politisk og ledelsesmæssigt fokus samt sikring af videns- og 

erfaringsopsamling lokalt og fælleskommunalt. 
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Succeskriterier og indikatorer: 

Det er succes, når 

 alkoholbehandlingen er etableret som familieorienteret og helhedsorienteret indsats 

 der er kendskab til familieorienteret alkoholbehandling i alle kommunale og regionale sekto-

rer, der arbejder med børn, unge og deres forældre 

 der i øvrige kommunale og regionale sektorer sker en aktiv opsporing 

 behandlingen iværksættes koordineret på tværs af sektorer 

 der er uddannet frontpersonale i henhold til projektbeskrivelsen 

 

Det ses ved, at 

 alkoholbehandlingen har fokus på familien og ikke alene på individet 

 der opstår øget efterspørgsel af alkoholbehandling 

 der er henvist familier fra de involverede sektorer 

 der er et netværk af frontpersonale og en ansvarlig tovholder i begge kommuner 

 

Samarbejde og sammenhæng i indsatsen. 

Det ambulante alkoholbehandlingstilbud Nordenfjords og de kommunale behandlingstilbud drives i 

samarbejde mellem Frederikshavn/Læsø, Hjørring og Jammerbugt kommuner. 

Samarbejdet mellem behandlingscenter Nordenfjords og familiebehandlinger er ikke p.t. forankret i 

et overordnet og sammenhængende tilbud, men der orienteres og henvises gensidigt, når det er 

relevant. 

Døgnbehandling af voksne købes hos private udbydere.  

Derfor er det afgørende for Frederikshavn og Hjørring kommuner at få etableret en sammenhæn-

gende organisation på alkoholområdet. Herunder at få udviklet og integreret et familieorienteret 

tilbud, hvor grundlaget for den familieorienterede behandling har afsæt i en systematisk kortlæg-

ning af den alkoholafhængiges samlede livssituation. Herunder psykiske/somatiske lidelser, net-

værk og arbejdsmæssige situation og konsekvenser for børn/familiens samlede livssituation. 

Ligeledes er det vigtigt at få samarbejdet mellem de forskellige tilbud styrket, således at den alko-

holafhængige /familien får den støtte og de indsatser, som passer til den særlige situation, som 

den alkoholafhængige /familien befinder sig i. 

Ligeledes ønsker vi at styrke det forebyggende arbejde, herunder den anonyme rådgivning for 

børn, voksne og familier for at kunne støtte og motivere borgere/familier/pårørende til at håndtere 

et alkoholproblem i familien og motivere den alkoholafhængige til behandling. Denne indsats øn-

skes ledsaget af en vedvarende oplysningskampagne både mundligt og skriftligt internt og eksternt 

i kommunen for sikre det bedste grundlag for en samlet indsats. 
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Projektudvikling: 

Der er behov for udvikling og implementering af den familieorienterede alkoholbehandling:  

 Udvikling af den overordnede og sammenhængende familieorienterede alkoholbehandling 
 

 Kompetenceudvikling af alkoholbehandlere og familiebehandlere for at sikre fælles forstå-
else og fælles teoretisk afsæt for den familieorienterede alkoholbehandling 
 

 Udarbejdelse af tydelige visitationskriterier og sagsgange for alkoholbehandlingen og den 
familieorienterede alkoholbehandling i samarbejde mellem relevante enheder 
 

 Udvikle et formaliseret og tydeligt samarbejde mellem alkoholbehandling og familiebehand-
ling, således at der sikres et hurtigt og smidigt samarbejde 

 

 Organisering af og udviklingsplan for uddannelse af nøglepersoner, som skal stå for under-
visning i forbindelse med samtalen om alkohol og børns trivsel til frontpersonale. Strategi 
for kompetenceudvikling af frontpersonale i et netværk af medarbejdere på arbejdspladser-
ne 

 

 
Den fælles projektorganisation: 
 
Styregruppe: 
Kontorcheferne Ulla Verner og Lone Iversen, Frederikshavn Kommune, og Anette Stevn Jensen 
og Pia Skaarup, Hjørring Kommune, projektleder Britta Glargard, Frederikshavn, projektkoordinator 
Connie Faurholt, Hjørring, leder af Nordenfjord Jens Bach Andersen samt styregruppens sekretær 
John Hansen. 
 
Koordinationsgruppe: 
Projektleder Britta Glargard, Frederikshavn, og projektkoordinator Connie Faurholt, Hjørring, leder 
af Nordenfjords Jens Bach Andersen samt udviklingskonsulent John Hansen, Hjørring. 
 
Arbejdsgrupper: 
Hver kommune nedsætter en arbejdsgruppe på tværs af sektorer og forvaltninger. 
 
Projektmedarbejdere: 

Projektleder Britta Glargard, Frederikshavn, og projektkoordinator Connie Faurholt, Hjørring. 
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Projektorganisation grafisk: 

 

 
 
 
 

Styregruppe: 

Ulla Verner, Lone Iversen, Anette 

Stevn Jensen, Pia Skaarup, Britta 

Glargard, Connie Faurholt, Jens 

Bach Andersen. 

Arbejdsgruppe Frh.: 

Britta Glargard 

-  

- 

- 

Arbejdsgruppe Hj.: 

Connie Faurholt 

- 

- 

- 

Koordinationsgruppe: 

Britta Glargard, Connie Faurholt, 

Jens Bach Andersen, John Han-

sen 
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"Klippekort" - Øget livskvalitet blandt en udvalgt gruppe af 
Hjemmehjælpsmodtagere 

 

Hvad er et ”Klippekort”? 

Et ”Klippekort” er en halv times ekstra ugentlig hjemmehjælp blandt en udvalgt gruppe af 
hjemmehjælpsmodtagere i Frederikshavn Kommune. Du kan selv være med til at bestemme, hvordan den 
ekstra tid skal anvendes. Hjælpen kan deles op i mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til aktiviteter, 
der tager længere tid. Hjælpen aftales mellem dig og din leverandør. Dog skal alle opgaver udføres indenfor 
rammerne af arbejdsmiljølovgivningen. 
 

Hvem kan få bevilliget et ”Klippekort”? 

I Frederikshavn Kommune er det opstillet en række kriterier, som du skal opfylde for at kunne få 

tildelt et ”Klippekort”. Kriterierne er som følger: 

 Du skal være modtager af såvel personlig pleje som praktisk hjælp jf. 
SEL § 83, og hjælpen skal være af varig karakter. 
 

 Du skal være over 65 år gammel. 
 

 Du skal have begrænset mobilitet, hvilket vil sige, at du ikke 
kan forlade dit eget hjem uden en form for fysisk ledsagelse af en person. Denne begrænsning kan 
have sin årsag i fysiske, psykiske og/eller sociale forhold. 
 

 Du skal have hyppigt kontakt til sundhedsvæsnet, og i denne 
forbindelse have behov for ledsagelse. 
 

 Du skal have et sparsomt netværk og få nære familiære relationer. 
 

 Tildelingen af klippekortet beror altid på en konkret individuel faglig 
vurdering, og i øvrigt skal alle ovenstående kriterier være opfyldte for, at du kan tildeles klippekortet. 

 

Alle ovenævnte kriterier skal som udgangspunkt være opfyldte for, at du kan komme i betragtning til et 

”Klippekort”. Husk at du altid er velkommen til at kontakte visitationsenheden for yderligere dialog omkring 

mulighederne for tildeling af et ”Klippekort” 

Hvad kan et ”Klippekort” bruges til? 

Som tidligere nævnt kan dit ”Klippekort” benyttes til en lang række aktiviteter i og uden for 

hjemmet, som eksempelvis: 

 Besøg på kirkegård 

 Sygehusbesøg 

 Fodterapeut 

 Tøjkøb 

 Biblioteksbesøg 

 Holde fødselsdag 

 Biograftur 

 Foredrag mv. 



Der kan tænkes mange andre muligheder for at benytte dit ”Klippekort”, men alle aktiviteter skal 

være indenfor arbejdsmiljølovgivningen og i øvrigt aftalt med din leverandør af hjemmehjælp.  

Hvor tit kan det bruges? 

”Klippekortet” er tildelt med en halv times hjælp om ugen, men også med en mulighed for at 

opspare op til 3 timer over en 6 ugers periode. Dermed har du muligheden for at opspare 

maksimalt 3 timer til en større aktivitet, eller benytte dit ”Klippekort” ugentligt med en halv times 

ekstra hjælp til en selvvalgt aktivitet. 

Hvordan bruger jeg  mine klip? 

Dit ”Klippekort” skal benyttes i en tæt dialog med din leverandør, og du aftaler selv med din 

leverandør, hvornår og til hvilken aktivitet du ønsker at benytte dit ”Klippekort”. Din leverandør er 

også forpligtet til at hjælpe dig med at styre, hvor mange timer du har til rådighed på dit 

”Klippekort”.  
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Fraværsstatistik Frederikshavn Kommune Dato: 12. maj 2015 

Nedenstående figur viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i 

Frederikshavn Kommune i 2013, 2014 og 2015. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Frederikshavn 
Kommune 

Sygefravær (%) 

2013 2014 2015 

Januar 5,65 4,99 4,65 

Februar 5,29 4,59 4,84 

Marts 3,90 4,91 5,02 

April 3,42 3,78  

Maj 3,52 3,60  

Juni 3,55 3,42  

Juli 2,83 2,92  

August 3,19 3,47  

September 4,27 4,49  

Oktober 4,16 4,22  

November 4,71 4,64  

December 4,24 4,01  

Gennemsnit  4,05 4,07 4,84 

 

Ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær; ”Sygdomsrelateret fraværsprocent” den 6. 

maj 2015. 

 

 

Sagsnummer:  

 

Forfatter: 

Pernille Dreier 

 

Emne: 

Sygefraværsstatistik  

Frederikshavn Kommune 



 

 

 

 

 

 

Side2/2 
 

Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i 

Frederikshavn Kommune for hele kalenderåret 2014 samt januar 2015. 

Farverne illustrerer direktørområderne. Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: 

Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste, § 56 og Arbejdsskade. 

 

 

 

Data er trukket 6. maj 2015 i KMD Opus Fravær ”Sygdomsrelateret fraværsprocent” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygdomsrelateret  
 fraværsprocent 

Marts  
2014 

April  
2014 

Maj 
2014 

Juni  
2014 

Juli  
2014 

Aug.  
2014 

Sept.  
2014 

Okt.  
2014 

Nov. 
2014 

Dec. 
2014 

Jan. 
2015 

Feb. 
2015 

Marts 
2015 

Gennem  
snit 

Økonomi & Personale 2,43 2,67 0,81 0,53 0,36 0,64 0,47 0,72 0,52 0,26 0,36 0,57 0,73 0,64 

Udvikling og Erhverv 4,72 2,84 4,68 4,06 2,90 3,70 4,98 3,16 2,70 2,01 6,20 3,03 2,91 3,68 

Arbejdsmarked 6,87 4,38 4,77 4,87 5,02 6,62 8,37 7,03 6,35 6,17 6,56 6,37 6,96 6,16 

Ejendomscenteret 5,13 3,79 4,27 4,24 3,04 3,50 4,18 3,80 3,72 3,60 5,60 6,25 5,77 4,32 

Teknik og Miljø 4,40 2,75 1,90 2,41 3,39 2,73 4,31 4,25 4,13 3,18 3,60 4,45 3,88 3,47 

Park og Vej. 9,33 6,90 7,16 6,9 7,2 9,77 9,47 9,62 7,76 4,55 5,10 5,79 6,91 7,74 

Familie 2,65 1,77 2,05 2,75 2,13 2,43 3,15 5,64 5,38 2,95 3,56 3,39 3,44 3,17 

Skole 4,74 3,07 2,80 2,21 1,64 2,45 3,87 3,48 4,61 3,85 4,12 3,29 3,51 3,37 

Bibliotek og 
Borgerservice 

5,29 6,74 4,50 3,51 2,58 1,81 4,50 4,64 5,43 4,35 5,83 6,13 5,45 4,61 

Kultur og Fritid 0,76 0,32 0,18 1,01 1,59 1,69 3,40 2,62 2,76 0,19 1,03 1,14 0,94 1,32 

Dagtilbud- og Fritidstilbud 4,41 3,42 3,46 3,52 2,26 2,67 3,40 3,20 3,94 3,71 4,16 4,95 4,93 3,70 

Ungeenhed 1,84 1,19 1,16 1,04 1,74 1,40 1,40 1,27 1,84 1,57 2,64 2,91 2,86 1,72 

IT, Digitalisering og 
Velfærdsteknologi 

2,07 0,79 4,13 5,48 5,91 6,41 9,85 4,71 5,24 7,12 0,92 2,58 3,52 4,53 

Ledelsessekretariatet 2,13 0,68 0,90   2,45 4,35 0,97 0,96 0,30 0,62  0,63 1,05 

Social- og 
Sundhedsmyndighed 

2,83 3,12 2,91 2,93 1,17 1,00 3,33 2,06 0,83 0,84 2,48 3,82 4,55 2,43 

Sundhed og Pleje 5,84 4,92 4,90 4,50 4,62 5,07 6,41 6,10 6,46 5,91 7,12 7,29 7,20 5,84 

Handicap og Psykiatri 8,29 6,42 6,33 5,70 3,69 4,96 6,20 6,00 6,60 6,01 6,60 7,59 9,36 6,42 
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