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1.

Besøg på den socialøkonomiske virksomhed Topvirk.

Sagsfremstilling
Topvirk er en socialøkonomisk virksomhed, som er etableret i 2012. Topvirk opstod
efter et fælles oplæg fra medarbejdere og ledelse i Center for Arbejdsmarked.

Åben sag
Sagsnr: 13/25008
Forvaltning: LS
Sbh: bepd
Besl. komp: SOU

Intentionen med Topvirk er at afklare kontanthjælpsmodtageres og ledige
fleksjobberes muligheder på arbejdsmarkedet og efterfølgende finde det rigtige job
til dem. Derudover driver Topvirk selv en række aktiviteter, som fleksjobbere er
ansat til. Herunder blandt andet malerkabine, et trykkeri (på tøj), en
montageafdeling og et lagerhotel.
Besøget indledes med en rundvisning i Topvirks lokaler, og derefter vil direktør
Børge Landgrebe og souschef Henrik Dørum Jensen fortælle om Topvirk, og de
forskellige aktiviteter der er i virksomheden. Derudover vil de fortælle om
forventningerne til det fremtidige arbejde i Topvirk, herunder et nyligt ansøgt
projekt, som skal hjælpe psykisk sårbare og syge tilbage på arbejdsmarkedet.
Besøget starter på Maigaardsvej 12 A i Frederikshavn.
Beslutning Socialudvalget den 2. september 2015
Programmet gennemført.
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2.

Rehabilitering SEL § 83a - "Længst Muligt I Eget Liv"

Sagsfremstilling
Socialudvalget besluttede den 8. april 2015, at den rehabiliterende indsats jf.
lovændringen i henhold til SEL § 83a i en forsøgsperiode skal udbredes til alle
leverandører af hjemmehjælp i Frederikshavn Kommune. Socialudvalget har i
denne forbindelse ønsket en model for udrulningen. Formålet med § 83a er at sikre,
at alle kommuner arbejder med en rehabiliterende indsats i forhold til borgerne, og
tilbyder et kortere, afgrænset og målorienteret rehabiliteringsforløb.

Åben sag
Sagsnr: 15/1537
Forvaltning: CSSM
Sbh: suko
Besl. komp: SOU

Frederikshavn Kommune har gennem en årrække arbejdet med en rehabiliterende
indsats gennem ”Længst Muligt I Eget Liv”. Indsatsen er givet som et tilbud til alle
ny-visiterede borgere samt til borgere, der har modtaget hjælp efter § 83, hvor der
var potentiale for rehabilitering. Indsatsen er indtil 1. januar 2015 bevilget i henhold
SEL § 86, der omhandler kommunal bevilling af genoptræning og
vedligeholdelsestræning. Den nuværende indsats opfylder kravene i henhold til §
83a, men ændringen af loven giver mere klar lovhjemmel til at bevilge forløbene.
Udførelsen af ”Længst Muligt I Eget Liv” er hidtil foregået ved, at den kommunale
leverandør af hjemmepleje har løst opgaven og arbejdet med ”Længst Muligt I Eget
Liv” i rehabiliteringsteams tilknyttet de enkelte hjemmeplejegrupper. Disse teams
sætter sammen med borgeren mål for rehabiliteringen og arbejder hermed ud fra
en træningsplan. Træningsplanen skal hjælpe borgeren med at opnå forøget
livskvalitet. Teamet består af terapeuterne fra ”Længst Muligt I Eget Liv” samt
plejepersonale fra den hjemmeplejegruppe, borgeren er tilknyttet. Plejepersonalet
er uddannet i rehabilitering og bistår borgeren i den daglige træning og hjælper
også borgeren med de daglige gøremål i træningsperioden.
Antal borgere, der i 2015 har været visiteret til ”Længst Muligt I Eget Liv” fordeler
sig som følger:
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni

54 borgere
38 borgere
38 borgere
44 borgere
36 borgere
40 borgere

Udover nye borgere, der visiteres til rehabiliterende forløb i henhold til 83a, omfatter
lovændringen også borgere, der i dag er visiteret til hjælp efter § 83, således disse
kan tilbydes et rehabiliterende forløb.
Det første skridt i borgerens rehabiliteringsforløb vil være visitationen. I forbindelse
med vurdering af behovet for hjemmehjælp tager visitator stilling til, om et
tidsafgrænset og målrettet rehabiliteringsforløb kan hjælpe borgeren til at genvinde
eller udvikle sin samlede funktionsevne og dermed opnå et mere selvstændigt liv.
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Borgeren visiteres til et rehabiliteringsforløb, såfremt det vurderes realistisk og
meningsfuldt, at borgeren kan udvikle eller forbedre funktionsevnen via et
rehabiliteringsforløb. Først når rehabiliteringsforløbet er afsluttet, tages der endelig
stilling til behovet for hjemmehjælp (genvurdering/revisitation).
Plejepersonalet skal kunne arbejde rehabiliterende med fokus på hjælp til selvhjælp
og ligeledes motivere borgeren til egenomsorg med respekt for borgers
selvbestemmelsesret. Ligeledes skal personalet have kendskab til
hverdagsrehabilitering som metode i forhold til at kunne se rehabiliteringspotentiale
i dagligdagsfunktioner som personlig pleje, praktisk hjælp og være opmærksom på
borgers mulighed for at deltagelse i social aktivitet, således at borger i større grad
bliver aktiv og i stand til at mestre egen tilværelse.
Væsentlige faglige krav og kompetencer ved leverandører af den rehabiliterende
indsats kan således opsummeres til flg.:
·
·
·
·
·

Den enkelte medarbejder skal kunne motivere og inddrage
borger
Udføre trænende hjemmehjælp med baggrund i opstillede mål
Kunne dokumentere effekt af indsatsen
Kunne inddrage relevante hjælpemidler og velfærdsteknologi
Medarbejderne skal være indstillet på et tværfagligt samarbejde
og kunne orientere sig mod andre faggrupper.

I forbindelse med at de private leverandører ønskes medtænkt i den rehabiliterende
indsats i en forsøgsperiode, er det vigtigt, at de private leverandører er i besiddelse
af de faglige krav og kompetencer, som denne indsats kræver. For at understøtte
de private leverandører med denne opkvalificering af personalet foreslås det, at
terapeuterne på træningsområdet, der varetager opgaven i forhold til ”Længst
Muligt I Eget Liv” afholder workshops / temadage for udvalgte medarbejdere fra de
private leverandører, der skal arbejde med udførelsen af opgaven. Dette kan
suppleres med supervision. Derudover kan medarbejderne hos de private
leverandører tilbydes sidemandsoplæring / praktikforløb hos den kommunale
leverandør.
Ovenstående betyder, at de private leverandører på sigt kommer til at arbejde med
”Længst Muligt I Eget Liv” på samme måde, som den kommunale leverandør har
gjort det gennem årene.
Det overordnede mål er at sætte fokus på, at ”Den, der kan selv, skal selv”, således
borgeren oplever kvalitet, herunder at de opstillede mål nås. Indsatsen skal
understøtte, at borgeren tager ansvar for eget liv.
De private leverandører har været inviteret til et orienteringsmøde vedr.
ovenstående for at give deres kommentarer, hvilket administrationen vil give
Socialudvalget en orientering om på mødet.
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Sagen er sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget:
1) Træffer beslutning om udrulning af ”Længst Muligt I Eget Liv” til de private
leverandører efter ovenstående skitse fra den 1. oktober 2015.
2)

Forsøgsperioden foreslås at omfatte en 2 årig periode med en evaluering efter
et år, således der er mulighed for at gennemføre ændringer eller iværksætte
nye tiltag på området.

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Indstillingen følges.

Beslutning Ældrerådet den 26. august 2015
Ældrerådets høringssvar
Ældrerådet tilslutter sig indstillingen om at udrulle ”Længst Muligt I Eget Liv” til de
private leverandører samt forslag til evaluering efter en 2 års periode.

Beslutning Socialudvalget den 2. september 2015
Indstillingen tiltrædes.

Socialudvalget - Referat - 02. september 2015

Side 7 af 26

3.

Tilsynsrapporter på handicap- og psykiatriområdet

Sagsfremstilling
Som noget nyt vil Socialudvalget fremover to gange årligt blive præsenteret for en
kort beskrivelse af de tilsynsrapporter, der er modtaget på handicap- og
psykiatriområdet i den forgangne periode. I det følgende præsenteres de
tilsynsrapporter, som er modtaget i første halvdel af 2015.

Åben sag
Sagsnr: 13/2504
Forvaltning: CHP
Sbh: nikn
Besl. komp: SOU

Tilsynene er alle foretaget af Socialtilsyn Nord, og der er i alt modtaget seks
tilsynsrapporter i perioden. I 3 tilfælde er der tale om et driftsorienteret tilsyn, og i 3
tilfælde er der tale om en regodkendelse. De driftsorienterede tilsyn er uanmeldte,
mens regodkendelserne er anmeldte tilsyn.
Regodkendelserne munder ud i en samlet vurdering af tilbuddet samt en afgørelse,
som konkluderer, hvorvidt tilbuddet er godkendt eller ej. De driftsorienterede tilsyn
vurderes overordnet alene med en samlet vurdering.
De tre tilbud, som har haft et anmeldt tilsyn i perioden, er SenhjerneskadeCenter
Nord, Bofællesskabet Kirkevej og Bofællesskabet Gl. Skagens Vej. De uanmeldte
tilsyn er foretaget på Mariested, Bofællesskabet Odinsvej samt på
enkeltmandsprojektet på Odinsvej.
Under tilsynsbesøgene vurderes tilbuddene på en skala fra 1 til 5 i forhold til en
række forskellige temaer og indikatorer. Karakteren 1 betyder, at temaet i meget
lav grad er opfyldt, mens 5 betyder, at temaet i meget høj grad er opfyldt.
De tre uanmeldte tilsyn er alle bedømt meget positivt. I de tre tilsynsrapporter er
der kun et tema, der vurderes under karakteren 4, som betyder ”i høj grad opfyldt”.
Dette tema er ”beredskab i forhold til at forebygge overgreb” på
enkeltmandsprojektet Odinsvej, som vurderes til 3 (i middel grad opfyldt).
Alle andre temaer vurderes i de tre tilbud som enten ”i høj grad opfyldt” eller ”i
meget høj grad opfyldt”. Mariested får bedømmelsen 5 i forhold til samtlige temaer.
I bedømmelserne lægger Socialtilsyn Nord blandt andet vægt på, at borgerne
inddrages i beslutninger, og at borgerne virker til at trives i tilbuddene.
De tre tilbud, som har haft et anmeldt tilsyn, vurderes ligeledes positivt, og
tilbuddene er alle blevet godkendt. Socialtilsyn Nord skriver blandt andet om
Bofællesskabet Kirkevej, at ”borgernes selvstændighed støttes” og at ”der tages
hensyn til de meget forskellige behov der er hos borgerne”.
SenhjerneskadeCenter Nord vurderes fra 3 (”i middel grad opfyldt”) til 5 (i meget
grad opfyldt”) i forhold til alle temaer. De to adresser på Bofællesskaberne vurderes
generelt positivt, men får kritik for mangelfulde oplysninger på Tilbudsportalen.
Dette førte i første omgang til en regodkendelse med vilkår, hvilket betyder, at det
var en forudsætning for godkendelsen, at oplysningerne blev opdaterede. Dette er
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efterfølgende sket, og alle tilbud, hvor der er foretaget tilsyn i 2015, er derfor blevet
godkendt.
Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget tager sagen til
orientering.

Beslutning Socialudvalget den 2. september 2015
Taget til efterretning.
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4.

Kvalitetsstandarder og procedurer for udvalgte

kørselsområder
Sagsfremstilling
I 2013 deltog Frederikshavn kommune i et visitationsprojekt på udvalgte
kørselsområder sammen med Hjørring Kommune og Nordjyllands Trafikselskab.

Åben sag
Sagsnr: 15/22129
Forvaltning: Center for Bibliotek &
Borgerservice
Sbh: anrv
Besl. komp:

Hovedformålet med Frederikshavn kommunes deltagelse i projektet var at
anskueliggøre, hvor økonomiske besparelser og effektiviseringspotentialer i
visiteringen til kørselsordningerne kan forekomme i Frederikshavn kommune.
BDO forestod gennemførelsen af visitationsprojektet, og den udarbejdede rapport
fra november 2013 blev på daværende tidspunkt forelagt direktøren, ligesom den
blev lagt på Politikerportalen på intranettet til orientering.
Rapporten består af generelle anbefalinger på tværs af kørselsordningerne samt
anbefalinger til udviklingspunkter og besparelsespotentialer på de enkelte
kørselsområder. I rapporten er der endvidere udkast til kvalitetsstandarder og
procedurer for visitation, bestilling og opfølgning.
Kørselskontoret har budget og budgetansvar for samtlige kørselsområder, som
administreres af Kørselskontoret. Visitation til kørsel er forankret i det enkelte
fagcenter – dog visiterer kørselskontoret til kørsel til læge- og speciallæge,
afprøvning af hjælpemidler samt individuel handicapkørsel (NT handicapkørsel).
For at sikre, at der skabes tværgående forståelse i det enkelte center, herunder
bibringe til fælles økonomisk interesse for et Kørselskontor, er der nedsat en
Styregruppe med deltagelse af chefer fra de centre, der visiterer til
kørselsordningerne.
Styregruppen har nedsat en samarbejdsgruppe for hvert kørselsområde, hvor der
deltager repræsentanter for visitator, det udøvende led samt kørselskontoret.
Anbefalingerne i BDO rapporten er gennemarbejdet i den enkelte
samarbejdsgruppe, hvor der systematisk er taget stilling til hver enkelt anbefaling
og beskrevet fordele og ulemper ved hver anbefaling. Der er drøftet eventuelle
konsekvenser, som anbefalingerne vil resultere i, og såfremt en anbefaling vil
udløse ekstraomkostninger andetsteds på et kommunalt budget, er der foretaget en
helhedsvurdering af, om der er økonomi i at følge anbefalingen.
Styregruppen har efterfølgende besluttet, hvilke anbefalinger der implementeres,
og BDOs udkast til kvalitetsstandarder og procedurer er justeret i henhold til
Styregruppens beslutninger.
Der er gennemført en del administrative ændringer i henhold til anbefalingerne fra
BDO, og der er overalt strammet op om visitering og opfølgning. Der er ikke ændret
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i de politisk besluttede serviceniveauer.
Arbejdet i samarbejdsgrupperne opleves som en god proces, og det opleves, at der
er skabt stor fokus på kørslen i de enkelte fagcentre, som har bevirket en skærpet
opmærksomhed på kørslen i de berørte fagcentre. Dette koncentrerede arbejde har
uden tvivl været medvirkende til, at budgetreduktionen på 3 mil. kr. i budget 2014
kunne indfries.
Direktionen har drøftet sagen og har taget Styregruppens indstilling om
Kvalitetsstandarder og Procedurer på de udvalgte kørselsordninger til efterretning
Beslutningen sendes til orientering i følgende udvalg: Kultur- og fritidsudvalg,
Børne- og ungdomsudvalg, Sundhedsudvalg og Socialudvalg samt Ældreråd og
Handicapråd.

Indstilling
Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015
Taget til efterretning.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 20. august 2015
Taget til efterretning.
Fraværende: Bahram Dehghan (A) og Bent H. Pedersen (A)

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Taget til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 26. august 2015
Ældrerådet har ingen bemærkninger til sagen og tager den til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 2. september 2015
Taget til efterretning.

Bilag
Visitationsprojekt på udalget kørselsområder (bilag 2 og 3) (dok.nr.127071/15)
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5.

Indretning og udsmykning af de kommunale plejeboliger

Sagsfremstilling
På baggrund af et ønske fra Ældrerådet og Socialudvalget, er der nu blevet sat
fokus på de fysiske rammer i Kommunens plejeboliger. Der er både et fokus på de
kortsigtede og langsigtede forbedringsmuligheder. I det følgende gives en
orientering om status på processen.

Åben sag
Sagsnr: 15/22671
Forvaltning: CSP
Sbh: mank
Besl. komp: SOU

I første omgang er der fokus på de kortsigtede forbedringer, og denne proces
varetages af en medarbejder i en midlertidig ansættelse. I perioden juni - december
2015, vil den enkelte plejeboligenhed få et besøg. Fokus er særligt på indretning og
udsmykning, idet der kigges på plejeboligenhederne med et ”gæsteblik”, for det er
vigtigt at alle føler sig godt tilpas når de enten bor på, gæster eller arbejder i en
plejeboligenhed. Målet er at skabe bedre forhold, mere hjemmelige rammer og
hygge.
I processen med den enkelte plejeboligenhed vil der blive samarbejdet med
plejecenterlederen og en kontaktperson, som vil forsøge at tage højde for beboere
og pårørendes ønsker til en ny indretning.
Så vidt det er muligt anvendes eksisterende møbler, billeder, kunst m.v. enten fra
plejeboligenheden eller fra nogle af Kommunens depoter, samt donationer af
enkelte effekter fra private.
Det er blevet prioriteret, at der først arbejdes med de kortsigtede initiativer i
Kommunens aflastningsboliger, idet det største behov er vurderet til at være i disse
boliger. Aflastningsboligerne flytter beboeren typisk ind i med meget kort varsel og
for en kortere periode, hvorfor disse boliger er møbleret af Kommunen.
Plejeboligerne lejer beboeren, som en ganske anden lejlighed, hvorfor borgeren
selv står for indretning, med hensyntagen til personalets arbejdsmiljø.
Næste fokusområde er fællesarealerne på plejecentrene.
Der er allerede gennemført enkelte forbedringer i aflastningsboligerne på Dybvad
Plejecenter og Kastaniegården.
I forhold til de langsigtede forbedringsmuligheder, så vil der på sigt blive sat fokus
på dette område.
Disse initiativer skal vurderes og planlægges i et tværfagligt samarbejde mellem
plejecenterlederen, terapeuter, demenskoordinatorer m.fl. med inddragelse af
beboere og pårørende.
Eksempler på langsigtede initativer kan være motionsrum, sanserum og -haver.
De langsigtede initiativer vil typisk kræve flere økonomiske ressourcer end de
kortsigtede initiativer.
På Ældrerådets møde den 21. september vil der blive orienteret om processen og
vist eksempler på forslag til forbedringer.
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Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller at Socialudvalget tager orienteringen til
efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 2. september 2015
Taget til efterretning.
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6.

Redegørelse om mad i LeveBo enhederne i Skagen

Sagsfremstilling
På baggrund af en henvendelse fra en borger til Byrådet (bilag 1), redegøres der i
det følgende for, hvordan man håndterer opgaven vedr. mad i LeveBo enhederne i
Skagen, hhv. Ankermedet, Drachmannsvænget og Lindevej. Generelt gælder det,
at der er fokus på at maden følger de nationale retningslinjer på området og
Frederikshavn Kommunes kvalitetsstandard for mad i plejeboliger (se bilag 2). Der
samarbejdes med sundhedscentrets kostvejledere og diætister om den mest
optimale kost til beboere med særlige ernæringsmæssige behov.

Åben sag
Sagsnr: 15/22172
Forvaltning: CSP
Sbh: mank
Besl. komp: SOU

Morgen
Beboerne vælger selv hvad de ønsker til morgenmad, det være sig fx
rugbrød/franskbrød med pålæg, ost eller marmelade, yoghurt med forskellige
morgenmadsprodukter, havregrød eller øllebrød. Havregrøden laver personalet fra
bunden. Øllebrød laves på pulver og personalet tilsætter selv sukker, vand og evt.
øl. Dertil serveres mælk og fløde/flødeskum efter beboerens ønske.
Til morgenmåltidet serveres også kaffe og the.
Formiddag
Om formiddagen tilbydes beboerne kaffe/the med brød efter eget ønske.
Middag og aften
Der serveres normalt kun et større varmt hovedmåltid om dagen og et koldt/lunt
måltid. Da det varierer fra hus til hus om den varme hovedret serveres til middag
eller aften, slås beskrivelsen af disse to måltider sammen.
Det kolde/lune måltid
Det kolde/lune måltid består som oftest af smørrebrød med et bredt udvalg af pålæg
fra kommunens aftaleleverandør på området, dvs. det er pålæg af en god kvalitet
der serveres. Hvordan smørrebrødet håndteres er forskelligt fra sted til sted, samt
afhænger af borgerens egne ressourcer. Nogle steder anrettes pålæg og
grøntsager på et fad og beboerne smører selv deres mad, og andre steder er
madderne smurt.
Der serveres ofte en lun ret til det kolde måltid. Den lune ret kan fx være frikadeller,
tærte eller en rest fra det varme måltid. Bemærk at rester håndteres jf.
vejledningerne for fødevarehåndtering.
Serveres der tærte eller frikadeller, er disse som oftest lavet i forvejen af den
kostfaglige medarbejder, som har frosset dem ned. Det betyder at det er let for
plejepersonalet er lune retten til måltidet.
I nogle huse serveres der en lakse- eller ostemad sammen med den lune ret.
Ofte serveres der grød efter beboernes ønske. Dette er ofte risengrød.
Beboerne tilbydes sluttelig en ostemad.
Det varme hovedmåltid
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Det varme hovedmåltid består af en hovedret og en biret/dessert.
Måltiderne er en kombination af hjemmelavede retter og færdiglavede/halvfabrikerede retter.
Generelt gælder det, at kartoflerne er friske og at kødet er købt hos en lokal slagter.
De færdiglavede/halv-fabrikerede retter købes hos kommunens aftaleleverandør på
området. Det kan fx være aspargessuppe, kartoffelmos, sauce på pulver og
frugtgrød.
Drachmannsvænget har for nylig indgået en aftale med en lokal købmand om køb
af småvarer, akutte mangler samt øl og sodavand.
Flere retter produceres på forhånd af ernæringsassistenten og fryses ned, således
at det er nemt for personalet fx at tage en fromage op af fryseren.
Der laves en madplan for en uge eller en måned af gangen.
Engang imellem bestilles der mad udefra, ligesom man ville gøre i en almindelig
husholdning. Maden bestilles ud fra beboernes ønsker, og kan fx være grillkylling
med pommesfrites. Desuden bestilles der nogle gange mad udefra ifm. højtider, fx
til jul og påske.
Eftermiddag
Der serveres kaffe/the og oftest hjemmebag i form af kage, småkager eller
franskbrød.
På Drachmannsvænget er det fx således at der serveres friskbagt kage mandag,
onsdag og fredag. Tirsdag og torsdag serveres der kage/bagværk som er tøet op
og færdigbages inden servering. Søndag købes der særligt lækre kager hos en
lokal bager.
På Lindevej er det indført, at der ved fødselsdag bestilles en lagkage ved bageren.
Ernæringsassistenten producerer ofte en større mængde bagværk, som bliver
frosset ned, således det er nemt for plejepersonalet at tage frisk brød op, som blot
skal færdigbages/lunes.
Sen aften
Der serveres kaffe/the og efter beboerens ønske med brød og kage.
Der serveres ofte snacks fx saltstænger og chips.
Generelt
Beboerne har døgnet rundt fri adgang til frugt, saft, kaffe og the.
Der serveres multisødet saft på baggrund af anbefaling fra sundhedscentrenes
diætist og kostvejledere.
Er der beboere der har behov for mad om natten, smører plejepersonalet gerne et
stykke brød, serverer yoghurt eller lignende.
Der er ikke et særligt fokus på at anvende økologiske råvarer. Centralt i Center for
Sundhed og Pleje er der dog fokus på Regeringens Økologisk Handleplan 2020,
mht at det offentlige må gå foran med at anvende økologiske råvarer, således at 60
% af de råvarer der anvendes i 2020 er økologiske.
Alle beboere i Kommunens plejeboliger betaler 3.425 kr. om måneden for kost.
Dette beløb skal dække alle udgifter til råvarer, produktion og personaleressourcer
ifm. måltiderne.
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Personaleressourcer
Der er i dag 2 kostfaglige medarbejdere (ernæringsassistenter) til LeveBo
enhederne i Skagen. Den ene dækker Ankermedet og Lindevej og den anden
dækker Drachmannsvænget. Det er den kostfaglige medarbejder som står for at
sammensætte madplaner og indkøb af madvarer.
På Lindevej vil der fra slutningen af august forsøges at inddrage beboerne i valg af
de varme måltider, til ugeplanen.
Plejepersonalet varetager en stor del af opgaverne vedr. måltiderne, ligesom det er
tilfældet i LeveBo enhederne i Frederikshavn.
Der er et godt samarbejde mellem leve-bo enhedernes ernæringsassistenter,
plejepersonalet og sundhedscentrenes diætist og kostvejledere, hvilket betyder at
der altid er mulighed for at få særlig konsulentbistand til vejledning om kosten til den
enkelte beboer.
Fremtiden
I den kommende tid vil Center for Sundhed og Pleje arbejde på at indføre, at hver
enkelt LeveBo enhed udarbejder en lokal madpolitik. Madpolitikken skal selvfølgelig
udarbejdes med inddragelse af beboere, pårørende og personale på det enkelte
sted og tage afsæt i de nationale anbefalinger for en sund og varieret kost. Det
foreslås at den lokale madpolitik revideres 1 gang årligt.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 26. august 2015
Bemærkninger fra Ældrerådet
Ud fra Ældrerådets oplevelser, er den beskrevne orientering for positiv i forhold til
virkeligheden, og det undrer Ældrerådet, at man med én person i aftenvagt kan
overkomme såvel pleje som madtilberedning og servering. Samtidig er der nogen
”begrebsforvirring” omkring kostpersonalet og deres ansvar, hvor man taler om
kostvejledere, ernæringsassistenter, kostfaglige medarbejdere og diætist.
Efter Ældrerådets vurdering bør der være en måltidschef, der har det overordnede
ansvar og samler trådene for området.

Beslutning Socialudvalget den 2. september 2015
Udvalget beder forvaltningen om yderligere oplysninger/beregninger, hvorefter
udvalget i oktober vil træffe endelig beslutning.
Bilag
Henvendelse vedr. mad i LeveBo Skagen (dok.nr.137893/15)
Kvalitetsstandard for mad i plejeboliger (dok.nr.135618/15)
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7.

Igangsætning af analyse af daghjemsområdet for demente

Sagsfremstilling
Daghjemsområdet har igennem de seneste år oplevet, at belægningsgraden på
kommunens daghjem for demente har været vigende med et færre antal borgere
med demens, Dette på trods af, at antallet af demensramte på landsplan, såvel
som i Frederikshavn Kommune, er stigende. Nedgangen skyldes flere faktorer,
herunder de ikke længere nutidige rammer og tilbud i nogle af daghjemmene.
Derfor har man på aktivitets- og træningsområdet nedsat en arbejdsgruppe, som
skal analysere, og komme med forslag til en fremtidig organisering og udvikling af
daghjemstilbuddet.
Målet er at lave et forslag til et nutidigt og fremtidssikret tilbud for hjemmeboende
borgere med demens. For at afdække borger og pårørendes værdier og behov,
ønsker man at gennemføre kvalitative interviews. De nationale faglige retningslinjer
og anbefalinger på demensområdet vil ligeledes indgå i arbejdsgruppens arbejde.

Åben sag
Sagsnr: 15/17194
Forvaltning: CSP
Sbh: girv
Besl. komp: SOU

Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning fremgår af bilag 1.
Udkast til kommissorium har været sendt til høring i Ældrerådet den 26-05-2015:
”Ældrerådet støtter at man igangsætter en analyse af daghjemsområdet, men ud
fra det foreliggende materiale, synes grundlaget for arbejdsgruppens nedsættelse
at være uklar. Hvorfor omhandler punkt 4, vedr. nuværende struktur og økonomi,
udelukkende daghjemmene i Frederikshavn By og ikke alle daghjem? Ælderådet
forventer at sagen igen sendes til høring, når det uddybende materiale foreligger”.
Der er taget højde for de ovenstående bemærkninger fra Ældrerådets i den
nuværende sagsfremstilling. Når arbejdsgruppens forslag foreligger, sendes sagen
til endelig høring i Ældrerådet.
Af kommissoriet fremgår det, at der skal ses på udviklingen af det samlede
daghjemstilbud i kommunen, undtagen i forhold til punkt 4, hvor den nuværende
organisering og struktur udelukkende omfatter de 3 daghjemstilbud i Frederikshavn
By, som er Fristedet på Kastaniegården, Bangsbo på L. P. Houmøllersvej og
Lyspunkt på Ingeborgvej. Begrundelsen herfor er, at muligheden for at samtænke
tilbuddene, er afhængig af den geografiske placering. Samtidig ønskes der en 2fases afprøvning af de forventede nye aktiviteter i daghjemstilbuddet for demente.
Den ny organisering i Frederikshavn vil efterfølgende kunne få afsmittende virkning
for de øvrige 3 daghjem – Daghjemmet i Skagen, Gavlhuset i Strandby og Visitten i
Sæby.
Strukturen på daghjemsområdet afspejler den tidligere opdeling i
hjemmeplejeområder.
Daghjemmene er nu organiseret under de 4 aktivitetsområder i Aktivitet og
Træning, hvor demenskoordinatorerne også er placeret.
Tidsramme for projektet
Arbejdsgruppen har påbegyndt sit arbejde i juni måned og forventer at kunne
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aflægge rapport med anbefalinger til Socialudvalgsmødet i december.
Orientering af medarbejdere
De berørte medarbejdere samt LokalMED er orienteret om den foreslåede proces
samt arbejdsgruppens sammensætning.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller,
At den foreslåede interviewrunde iværksættes
At tidsplanen godkendes

Beslutning Ældrerådet den 26. august 2015
Bemærkninger fra Ældrerådet – hvad bør indtænkes i den ny model:
Stille kontra udfarende borger: Der er stor forskel på demente borgere, nogle er
meget stille mens andre er vrede og udfarende. Det er synd for begge parter, når
de kommer i samme daghjem. Samme forhold gør sig gældende, hvis man blander
borgere, der er i meget forskellige faser af demens, da det let får en negativ
afsmitning på de mindst demente.
Yngre demente: Demente bliver yngre og yngre. Deres behov er nødvendigvis
ikke de samme som en ældre dement. Også vigtigt for de pårørende at tilbuddet er
afpasset hertil.
Omsorg for pårørende: Det er vigtigt at drage omsorg for pårørende, især ved
yngre demente.
Fysiske rammer: De fysiske rammer i et daghjem, er af stor vigtighed.
Klippekort til daghjem: Det vil være godt med mere fleksibilitet i forhold til, hvilken
dag man kan komme i daghjemmet, så den pårørende kan ”bestille plads” hvis
hun/han har fået en invitation. Måske kunne man lave en form for klippekort, som
kan anvendes, hvis der er ledige pladser i daghjemmet den ønskede dag.
Kommunikation/information: Mange vil helst klare sig selv så lang tid som muligt,
og ved måske ikke hvad hjælp de kan få. Hvordan når man ud til disse? Meget
vigtigt med god kommunikation og information om tilbud, værgemål mm..
Kørsel: Der kan være problem omkring kørslen til og fra daghjem. Vigtigt at det
ikke er en ny chauffør der kommer hver gang, samt at ventetiden holdes på et
rimeligt niveau.
Andre kommuner: Har man undersøgt om andre kommuner har gjort sig nogen
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erfaring, som man kan bruge? Susanne T. oplyser hertil, at man har et fagligt
netværk med andre kommuner.

Beslutning Socialudvalget den 2. september 2015
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Bilag 1: Forslag til kommissorium for arbejdsgruppen (dok.nr.131650/15)

Socialudvalget - Referat - 02. september 2015

Side 19 af 26

8.

Konkurs - ABC Service

Sagsfremstilling
På baggrund af konkursen, der ramte den private leverandør af SEL § 83 ydelser
”ABC- Service ApS” i februar måned 2015, fremsendes her til Socialudvalgets
orientering økonomisk opgørelse over de kommunale udgifter i forbindelse hermed.
Den specificerede opgørelse er vedlagt til sagen som bilag.

Åben sag
Sagsnr: 14/7765
Forvaltning: CSSM
Sbh: suko
Besl. komp: SOU

Ud fra denne opgørelse kan det konkluderes, at der i alt var 456.990 kr. i likvide
midler til disposition ved konkursens opstart fordelt på en sikkerhedsstillelse jf. den
indgåede kontrakt og ikke realiserede afregninger til virksomheden.
Dernæst viser opgørelsen, at konkursen medførte totalt set 327.741 kr. i udgifter,
fordelt på flere posteringer jf. vedlagte bilag.
Det giver en difference på -129.249 kr., hvilket betyder, at Frederikshavn
Kommune kan udbetale nævnte beløb til boet, når alle udgifter er medregnet.
Den økonomiske konklusion på konkursen er således, at Frederikshavn Kommune
har fået dækket alle sine udgifter, og at de likvide midler, der var til rådighed
gennem sikkerhedsstillelsen og ikke realiserede afregninger, udgjorde en større
andel end de udgifter konkursen, medførte totalt set.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 26. august 2015
Ældrerådet har ingen bemærkninger til sagen og tager den til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 2. september 2015
Taget til efterretning.
Bilag
Bilag 1 - Økonomisk opgørelse.pdf (dok.nr.133069/15)
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9.

Magtanvendelse 2014 - Ældreområdet

Åben sag

Sagsfremstilling
Reglerne for magtanvendelse findes i Lov om Social Service §§ 124-137 og omfatter personer
med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt
socialpædagogisk bistand mv. og som ikke giver deres samtykke i en foranstaltning efter §§
125-129. Hovedreglen er, at magtanvendelse ikke må finde sted, jf. § 124 i Lov om Social
Service. Når det alligevel som en undtagelse fra hovedreglen kan tillades at anvende magt i en
række nøje afgrænsede tilfælde, er det primære formål at afværge risikoen for eller forhindre
yderligere personskade, jf. §§ 125-129 i Lov om Social Service.

Sagsnr: 14/4855
Forvaltning: CSSM
Sbh: lald
Besl. komp: SOU

Formålet med reglerne er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i
selvbestemmelsesretten til det mindst mulige. Yderligere fremgår det af loven, at
mindsteindgrebsprincippet altid skal gælde, hvilket vil sige, at den magtanvendelse, der udøves
altid skal være så mindst indgribende i borgerens selvbestemmelse som muligt for at varetage
borgerens interesse. Derudover skal magtanvendelsen altid sættes i relation til, hvad man
ønsker at opnå i forhold til borgeren.
Målet er, at medarbejderne kan varetage plejeopgaverne uden at anvende magt. Derfor har
Center for Ældre og Sundhed fortsat stort fokus på medarbejdernes plejemæssige og
socialpædagogiske kompetencer ligesom der er stor fokus på nye tilgange som eksempelvis
musikterapi, der har vist sig meget brugbart overfor målgruppen.
Nedenfor er der en overordnet opsummering af magtanvendelsesindberetningerne for 2014:
Område

Nord

Midt

Syd

§ 125: Personlige alarm- og pejlesystemer
§ 126 og 126a: Anvendelse af fysisk magt i form af
fastholdelse i personlige hygiejne situationer eller
føre en person til et andet opholdsrum.
§ 127: Anvendelse af fysisk magt for at hindre en
person i at forlade boligen eller føre denne tilbage
til boligen.
§ 128: Anvendelse af magthjælpemidler
(fastspænding af person til kørestol,
seng mv.)

0
29*

0
3

0
11

1

0

1

1

0

0

§ 129: Optagelse af person i bestemt botilbud

1

0

0

3

12

32
I alt
*11 af de 29 magtanvendelser er ved den samme borger

Yderligere kommentering og analyse af området fremgår af vedlagte bilag.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller orienteringen tages til efterretning.
Socialudvalget - Referat - 02. september 2015

Side 21 af 26

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 26. august 2015
Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 2. september 2015
Taget til efterretning.
Bilag
Bilag - Magtanvendelse 2014.pdf (dok.nr.133096/15)
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10. Formanden orienterer

Lukket sag

Beslutning Socialudvalget den 2. september 2015
Orienteringen taget til efterretning.

Sagsnr: 13/25008
Forvaltning: LS
Sbh: bepd
Besl. komp: SOU
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11. Dialog med de tillidsvalgte om socialudvalgets budget 2016

Åben sag

Sagsfremstilling
Emne:vedr budget 2016

Sagsnr: 15/22366
Forvaltning: LS
Sbh: bohn
Besl. komp: SOU

Kære fagudvalg
Efter budget temamødet onsdag D 26. august, hvor der blev opfordret til at
tillidsmandssystemet kom med aktive spørgsmål, holdninger, input og konstruktivt
medspil i den resterende del af budgetprocessen, vil jeg på HovedMED
medlemmernes vegne, gerne opfordre Jer som udvalg til at invitere relevante
tillidsvalgte samt eventuelt faglige organisationer, til en drøftelse af prioriteringer og
konsekvenser af budget 2016 indenfor det enkelte fagudvalg.
På vegne af de tillidsvalgte i HovedMED

Med venlig hilsen
Kathja Ryom
FTR Socialpædagogernes Landsforbund, Frederikshavn kommune
Næstformand HovedMED
40 41 73 11
kapr@frederikshavn.dk
Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Telefon: 9845 5000
www.frederikshavn.dk

De relevante tillidsvalgte m.fl. er inviteret til kl. 16.15.

Beslutning Socialudvalget den 2. september 2015
Dialogmødet gennemført med deltagelse af:
FOA: Gitte Christensen, TR
FOA: Jette Abildgaard, TR
Ergo: Lotte Schüsler, TR
Ergo: Dorte Flagstad, TR
Soc.pæd: Finn Nielsen, faglig sekretær
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Soc.pæd: Hans Ole Schmidt, TR specialtilbuddet
Soc.pæd: Urszula Larsen, TR dagtilbud og hjemmevejledning
Soc.pæd: Kathja Ryum, FTR
Bilag
SOU - Budgetbemærkninger 2016.pdf (dok.nr.129062/15)

Socialudvalget - Referat - 02. september 2015

Side 25 af 26

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Jørgen Tousgaard

Pia Karlsen

Helle Madsen

Bent H. Pedersen

Lars Oldager

Karl Falden

Irene Hjortshøj
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Bilag: 4.1. Visitationsprojekt på udalget kørselsområder (bilag 2 og 3)
Udvalg: Socialudvalget
Mødedato: 02. september 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 127071/15

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Frederikshavn Kommune
Visitationsprojekt på udvalgte
kørselsområder (Bilag 2+3)
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BILAG 2:
KVALITETSSTANDARDER

1.1

KØRSEL TIL LÆGE- OG SPECIALLÆGE

Om ordningen
Lovgrundlag

Som borger har man adgang til læge og speciallæge efter Sundhedslovens § 59 og § 64.
I visse tilfælde yder kommunen befordring eller befordringsgodtgørelse med hjemmel i Sundhedslovens § 170 og i Bekendtgørelse nr.
1266 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter Sundhedsloven.

Hvad er formålet med
ydelsen?

Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige kørsel til og fra
alment praktiserende læge/nærmeste speciallæge med henblik på
at kompensere borgere med bevægelseshandicap og heraf følgende manglende evne til egen transport.

Hvad hjælper kommunen med?

Udgangspunktet er, at man som borger selv skal transportere sig til
og fra alment praktiserende læge/nærmeste speciallæge. I visse
tilfælde kan kommunen sørge for transporten eller betale befordringsgodtgørelse.

Hvem er omfattet af
ydelsen?

Borgere, der er omfattet af ordningen:
Borgere, som er bosat i Frederikshavn Kommune og som tilhører
sikringsgruppe 1.
Borgere, som modtager social pension kan visiteres til kørsel eller
befordringsgodtgørelse til alment praktiserende læge eller speciallæge.
Borgere, der er henvist til speciallæge, kan få kørsel eller befordringsgodtgørelse, såfremt speciallægen er beliggende mere end
50 km. fra borgerens bopæl, og hvis omkostningen til transporten
overstiger 60 kr.
Der kan ydes godtgørelse for kørsel til/fra speciallæge uden henvisning ved besøg hos speciallæge i øjensygdomme (oftalmologi),
eller speciallæge i øre-næse-halssygdomme (oto-rhino-laryngologi)
samt hos speciallæge i gynækologi og obstetrik ved svangerskabsafbrydelse inden udløbet af 12. uge.
Borgere har ret til godtgørelse for befordring med ambulance eller
særligt sygekøretøj til og fra akut skadebehandling hos alment
praktiserende læge eller speciallæge, hvis personens tilstand gør
det nødvendigt.

Vilkår for befordring og/eller godtgørelsen
Principper for tildeling
af befordring eller
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Borger, der er omfattet af ordningen og selv kan transportere sig
til alment praktiserende læge/nærmeste speciallæge via kollektiv
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godtgørelse

trafik, egen bil eller andet (herunder at ægtefælle eller anden
pårørende kan køre), ydes godtgørelse til billigst forsvarlige transportmiddel.
I visse tilfælde har kommunen mulighed for at visitere til kørsel
via NT Flextrafik. Dette er gældende for borgere, der ikke er i
stand til at benytte alternative transportmidler.
Kommunen træffer afgørelse om kørselstype eller befordringsgodtgørelse fra gang til gang. I visse tilfælde visiteres kørsel eller
befordringsgodtgørelse til et længerevarende forløb eller en fast
bevilling.

Hvad er indeholdt i
ydelsen?

Er borger visiteret til kørsel foregår dette via NT Flextrafik.
Borger kan forvente en vis omvejskørsel - blandt andet som følge
af, at der kan være andre borgere med i bilen til/fra alment praktiserende læge/nærmeste speciallæge. Omvejskørslen kan være
op til 100 % af borgerens direkte transporttid fra A til B.
Borger må påregne op til 15 minutters ventetid ved afhentningstidspunkt, såfremt dette ikke medfører forsinkelse til behandling.
Ankomst planlægges til maksimalt 30 minutter før aftalte behandlingstidspunkt.
Borger må påregne op til 45 minutters ventetid ved afhentning hos
læge/speciallæge.
Er borger visiteret til befordringsgodtgørelse gælder følgende forhold:
1) Der ydes godtgørelse svarende til transport til egen alment
praktiserende læge nærmeste speciallæge.
2) Der ydes godtgørelse med et beløb svarende til det efter
forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel.
3) Udgiften til transport til/fra læge/speciallæge skal overstige 25 kr. i alt (gældende for borgere, der modtager
pension efter de sociale pensionslove)
4) Udgiften til transport til/fra speciallæge skal overstige 60
kr. i alt og afstanden fra bopæl til speciallæge skal minimum være 50 km. (gældende for borgere, der ikke modtager pension efter de sociale pensionslove)
Befordringsgodtgørelse udbetales på baggrund af dokumentation
fra borger.
En ledsager til en patient, der modtager befordring eller befordringsgodtgørelse, har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse, når ledsagelsen er nødvendig på grund af patientens alder
eller helbredstilstand.
Nødvendiggør ledsagelsen mere end 12 timers fravær fra hjemmet, har ledsageren også ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til ud- eller hjemrejse uden ledsagelse af patienten.
En ledsager, der har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse, har ved rejser, der nødvendiggør at ledsageren overnatter
uden for hjemmet, også ret til overnatning eller overnatningsgodt-
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gørelse (hoteldispositionsbeløb) og time- og dagpenge efter laveste sats i Finansministeriets cirkulære om time- og dagpenge m.v.
Hvad indeholder ydelsen ikke?

Denne kørselsordning dækker ikke befordring eller befordringsgodtgørelse til:
Tandlæge, fodterapeut, psykolog, privat praktiserende fysioterapeut, kiropraktor og lignende.

Hvad koster ydelsen
for borgeren?

Der er ikke egenbetaling for borgeren, såfremt borger er blevet
visiteret til befordring eller befordringsgodtgørelse ud fra de kriterier, der er beskrevet i denne kvalitetsstandard.

Hvordan foregår visitation?

Borgere visiteres til ydelsen hos Frederikshavn Kommunes kørselskontor.
Når borger henvender sig første gang, vurderes behovet for kørsel
ud fra faste kriterier vedr. borgers funktionsniveau. Der meddeles
enkeltbevilling og behovet for kørsel vurderes fra gang til gang.
Ved en midlertidig bevilling indsættes slutdato, og bevillingen
ophører denne dag.
Ved behov for varig bevilling udfylder borger et ansøgningsskema.
Funktionsniveauet vurderes ud fra journaloplysninger og indhentelse af oplysninger fra relevante fagpersoner, herunder evt. indhentning af lægeattest.

Hvordan bestilles
ydelsen?

Bestilling af befordring eller befordringsgodtgørelse foretages af
kørselskontoret ved telefonisk henvendelse fra borger.

Klagevejledning

Afgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse kan påklages
til Patientombuddet.
Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for
sundhedsvæsenet, §5, stk 1. nr. 9. (jf. www.patientombuddet.dk).

1.2

KØRSEL TIL GENOPTRÆNING

Om ordningen
Lovgrundlag

Som borger har man adgang til optræning efter Servicelovens § 86
samt Sundhedslovens § 140.
I visse tilfælde yder kommunen befordring med hjemmel i Servicelovens § 117 eller befordring/befordringsgodtgørelse med hjemmel
i Sundhedslovens §§ 172-173 samt bekendtgørelse nr. 1266 om
befordring eller befordringsgodtgørelse efter Sundhedsloven.

Hvad er formålet med
ydelsen?

Kørsel efter Servicelovens § 117 og kørsel efter Sundhedslovens §
172:
Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige kørsel til og fra
genoptræning og vedligeholdelsestræning for at kompensere borgere med bevægelseshandicap og heraf følgende manglende evne
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til egen transport.
Hvad hjælper kommunen med?

Udgangspunktet er, at man som borger selv skal transportere sig til
og fra genoptræning. I visse tilfælde kan kommunen sørge for
transporten eller betale befordringsgodtgørelse.

Hvem er omfattet af
ydelsen?

Kørsel Servicelovens § 117:
Borgere der er omfattet af ordningen:
1. Borgere som på grund af betydelig, varig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne ikke er i stand til at varetage
egen befordring til træning bevilliget jf. sel § 86
Bemærk, at borgere uden adgang til offentlig transport ikke af den
grund får ret til fri befordring.
Hvis ægtefælle eller samlever har mulighed for at køre borger,
ydes ikke befordring.
Borger skal anvende det træningssted, hvor den nødvendige træning efter kommunens vurdering kan foregå
Borger betaler på baggrund af det ugentlige befordringsbehov et
fast månedligt abonnement, der fastsættes af kommunen
Ved længerevarende afbrydelse af træningsforløbet afmelder borger befordring til Visitationsenheden.
Kørsel/kørselsgodtgørelse efter Sundhedslovens § 172:
Borgere, der er omfattet af ordningen:
1) Borger modtager pension efter de sociale pensionslove, og
som er bevilliget genoptræning efter Sundhedslovens § 140
2) Borger modtager pension og har en samlet udgift til og fra
træningsstedet med det billigste forsvarlige befordringsmiddel på over 25 kr
3) Borger der ikke modtager pension, hvor afstanden mellem
borgeres bopæl og træningsstedet overstiger 50 km, og
udgiften til billigste forsvarlige befordringsmiddel i alt
overstiger 60 kr
4) Borger der ikke modtager pension, hvis helbredstilstand
udelukker transport med kollektive befordringsmidler.
Manglende adgang til kollektive befordringsmidler berettiger ikke til kørsel.
Befordring ved borgers frie valg af genoptræningssted, beregnes
på baggrund af afstanden til eller fra det genoptræningssted, hvor
nødvendig genoptræning efter kommunens vurdering kan foregå.
Kommunen visiterer ikke til kørsel til specialiseret genoptræning,
som foregår på sygehuset. Sygehusene administrerer kørslen.
Kommunen finansierer denne udgift.

Vilkår for befordring og/eller godtgørelsen
Principper for tildeling
af befordring eller
godtgørelse
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transportmidler.
Kommunen træffer afgørelse om befordring ud fra en konkret individuel vurdering af borgers funktionsniveau.
Hvis ægtefælle eller samlever har mulighed for at køre borger til
træningen, bevilliges ikke kørsel.
Kørsel efter sundhedslovens § 172:
Hvis man som borger er omfattet af ordningen og selv kan transportere sig til almen genoptræning (via kollektiv trafik, egen bil
mv.) ydes godtgørelse til billigste mulige transportmiddel.
I visse tilfælde har kommunen mulighed for at visitere kørsel via
Flextrafik til borgere, der ikke er i stand til at benytte alternative
transportmidler.
Kommunen træffer afgørelse om befordringstype eller befordringsgodtgørelse ud fra en konkret individuel vurdering af borgers
funktionsniveau.
Hvad er indeholdt i
ydelsen?

Er borger visiteret til befordring foregår dette via NT Flextrafik.
Der kan ikke vælges alternative transportformer.
Omsorgskørsel dækker transport fra dør til dør og evt. hjælp til at
forcere fortove og trapper. Det er vigtigt, at borger er klar på det
fastlagte tidspunkt.
Borger kan forvente en vis omvejskørsel, blandt andet som følge
af, at der kan være andre borgere med i køretøjet. Omvejskørslen
kan være op til 100 % af borgers direkte transporttid fra A til B.
Som borger må man påregne op til 15 minutters ventetid ved afhentningstidspunktet, såfremt dette ikke medfører forsinkelse i
forhold til træningen. Ankomsttidspunktet planlægges til maksimalt 30 minutter før det aftalte tidspunkt.
Som borger må man påregne op til 45 minutters ventetid ved afhentning på træningsstedet.
Der kan forekomme afvigelser i kørselstidspunktet både på ud- og
hjemturen.
I forhold til den daglige køreplanlægning er det vigtigt, at borger
afbestiller kørsel så tidligt som muligt, og senest dagen før. Afbestilling skal ske til Kørselskontoret.
Frederikshavn Kommune vil periodisk følge op på borgersfunktionsnedsættelse og borgers mulighed for selv at varetage befordring til træningsstedet. Hvis borger undervejs selv bliver i stand
til at transportere sig til træningsstedet, bortfalder bevillingen.
Kørsel Servicelovens § 117:
Kørsel til træning kan bevilliges i op til 3 gange ugentlig.
Bevillingsperioden er individuel, og gælder så længe Frederikshavn
kommune vurderer, at borger er berettiget til kørsel. Kommunen
vil ved 1. træning, løbende og efter 4 uger revurdere kørselsbehovet.
Borger oplyses om, at de selv skal kontakte Visitationsenheden og
afmelde kørslen, hvis de selv bliver i stand til at komme til træning.
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Der er egenbetaling for borger.
Kørsel efter Sundhedslovens § 172:
Er man som borger visiteret til befordringsgodtgørelse gælder følgende forhold:
•

Der ydes godtgørelse svarende til transport til det genoptræningssted, som kommunen har visiteret til.

•

Der ydes godtgørelse med et beløb svarende til det efter
forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel.

•

Udgiften til transport til/fra genoptræning skal overstige
25 kr. i alt (gældende for borgere, der modtager pension
efter de sociale pensionslove)

•

Udgiften til transport til/fra genoptræning skal overstige
60 kr. i alt, og afstanden fra bopæl til genoptræningsstedet skal minimum være 50 km. (gældende for borgere, der
ikke modtager pension efter de sociale pensionslove)

Befordringsgodtgørelse udbetales på baggrund af dokumentation
fra borgeren.
Der er ingen egenbetaling for borger.
En ledsager til en borger, der modtager befordring eller befordringsgodtgørelse, har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse, når ledsagelsen er nødvendig på grund af borgers alder eller
helbredstilstand.
Nødvendiggør ledsagelsen mere end 12 timers fravær fra hjemmet, har ledsageren også ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til ud- eller hjemrejse uden ledsagelse af borger.
En ledsager, der har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse, har ved rejser, der nødvendiggør, at ledsageren overnatter
uden for hjemmet, også ret til overnatning eller overnatningsgodtgørelse (hoteldispositionsbeløb) og time- og dagpenge efter laveste sats i Finansministeriets cirkulære om time- og dagpenge m.v.
Hvad koster ydelsen
for borgeren?

Kørsel Servicelovens § 117:
Betaling af omsorgskørsel sker via en abonnementsordning, hvor
borger tegner et abonnement på baggrund af det ugentlige antal
ture, som borger er visiteret til.
Betaling for abonnement sker kvartalsvis bagud.
Det er ikke muligt at sætte abonnementet i bero, hvilket betyder,
at borger vil blive afkrævet betaling for abonnementet, uanset om
ordningen benyttes eller ikke benyttes.
Er borger gennem længere tid forhindret i at deltage i træningen,
eksempelvis som følge af længerevarende sygdom eller indlæggelse, skal Visitationsenheden kontaktes. Herefter afmeldes kørselsordningen fra efterfølgende måned.
Ønsker borger på et senere tidspunkt at genoptage træning og
kørsel, skal borger kontakte Visitationsenheden, som på ny vil
vurdere sagen.
Ønsker borger kørsel ud over det, der er visiteret til, er det for
borgers egen regning.
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Kørsel Sundhedslovens § 172:
Der er ikke egenbetaling for borgeren, såfremt borger er visiteret
til befordring eller befordringsgodtgørelse ud fra de kriterier, der
er beskrevet i denne kvalitetsstandard.
Hvordan foregår visitation?

Borger eller pårørende skal kontakte Visitationsenheden, Center
for Social og Sundhedsmyndighed, som ud fra en konkret individuel
vurdering træffer afgørelse om tildeling af kørsel.
Senest to uger efter henvendelsen har borger krav på at visitator
vurderer sagen. Visitator sender umiddelbart efter en afgørelse til
borger.
Borger kan forvente opstart af kørslen i den efterfølgende uge,
medmindre andre forhold taler imod.
Borger kontakter selv kørselskontoret, når borger har fået en kørselsbevilling og kender sine træningstider.
Ved første fremmøde på træningscenteret vil borgers kørselsbehov
blive afklaret yderligere.
Når en borger er visiteret til ordningen, vil Frederikshavn Kommune periodisk følge op på borgerens funktionsniveau og behov for
kørsel.

Hvordan bestilles
ydelsen?

Bestilling af befordring eller befordringsgodtgørelse foretages af
borger ved telefonisk henvendelse til Kørselskontoret.

Klagevejledning

Kørsel servicelovens § 117:
Kommunens afgørelser om hjælp efter denne bestemmelse kan
ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Kørsel Sundhedslovens § 172:
Afgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse kan påklages
til Patientombuddet.
Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for
sundhedsvæsenet, § 5, stk. 1. nr. 9. (jf.
www.patientombuddet.dk).

1.3

KØRSEL TIL SPECIALUNDERVISNING OG SPECIAL-SFO

Om ordningen
Lovgrundlag

Elever, der er visiteret til specialundervisning efter Folkeskolelovens § 20, kan i visse tilfælde modtage befordring eller befordringsgodtgørelse med hjemmel i Folkeskoleloven § 26 og i Bekendtgørelse nr. 25 om befordring af elever til folkeskole efter
Folkeskoleloven.
Elever som er visiteret til en special-SFO-plads efter Servicelovens
§ 36 kan modtage kørsel efter Servicelovens § 41.
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Hvad er formålet med
ydelsen?

Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige kørsel til og fra
specialundervisning i folkeskolen med henblik på at sikre at eleverne får mulighed for at følge den daglige undervisning, samt
mulighed for at benytte special-SFO.

Hvad hjælper kommunen med?

Udgangspunktet er, at forældrene selv står for transporten eller at
eleven benytter sig af bussen på lige fod med de øvrige elever.
Her kan kommunen yde befordringsgodtgørelse eller betalt skolekort. I særlige tilfælde kan kommunen sørge for transporten.

Hvem er omfattet af
ydelsen?

Følgende elever er omfattet af ydelsen:






Elever i
Elever i
Elever i
Elever i
Elever i
lig.

0.-3. klasser, der har længere end 2,5 km.
4.-6. klasse, der har længere end 6 km.
7.-9. klasse, der har længere end 7 km.
10. klasse, der har længere end 9 km.
0.-6. klasse, hvis skolevejen er erklæret trafikfar-

Derudover kan der være specialklasseelever, som skønnes kørselsberettigede ud fra en individuel vurdering af den pågældendes
elevs evne til at begå sig i trafikken. Den individuelle vurdering
foretages ud fra:
 Færdselsevne (orienteringsevne, afledelighed og fysiske
handicaps mv.).
 Adfærdsmæssige problemer.
 Elevens udviklingsniveau.

Vilkår for befordring og/eller godtgørelsen
Principper for tildeling
af befordring eller
godtgørelse

Hvis forældrene har mulighed for at transportere eleven selv kan
der ydes befordringsgodtgørelse hvis:
-

Eleven er berettiget til kørsel jf. ovenstående afsnit
Der ikke er en billigere forsvarlig mulighed for transport fx
skolebus eller andre kørsler via Flextrafik som allerede kører i området for at hente andre elever.

Elever over 4. klasse, hvor forældrene ikke selv har mulighed for
transport, vil som udgangspunkt blive visiteret til at benytte skolebussen eller øvrig kollektiv transport.
I visse særlige tilfælde kan kommunen visitere eleven til kørsel via
Flextrafik.
Hvad er indeholdt i
ydelsen?

Er man som elev visiteret til befordring foregår dette med kommunens skolebusordning, normal kollektiv trafik eller via NT Flextrafik.
Kørslen med skolebus eller normale busruter foregår efter den
fastlagte køreplan.
Ved kørsel med Flextrafik køres der som udgangspunkt kun mellem
elevens folkeregisteradresse og skole. Det er således kun muligt at
eleven hentes eller afleveres til flere adresser i helt særlige tilfælde ud fra en helhedsvurdering af elevens totale situation.
Kørslen forgår som udgangspunkt som samkørsel med andre elever.
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Der må derfor også forventes en vis omvejskørsel, men det tilstræbes at køretiden ikke overtiger 60 min. hver vej for kørsel
inden for Frederikshavn Kommune og op til 90 min. ved kørsel til
andre kommuner.
For kørsel med skolebus og Flextrafik tilrettelægges der med 1
morgenkørsel og 1-2 hjemkørsler afhængig af skolen.
Ved kørsel til special-SFO er der 1 morgenkørsel og 1- 2 hjemkørsler. Forældre har ikke mulighed for selv at bestemme disse tidspunkter.
Der visiteres som udgangspunkt ikke til enetransport. Hvis der skal
bevilliges enetransport skal følgende pædagogiske tiltag være
afprøvet:






Visuel struktur (forberedelse) i forhold til, hvor eleven skal
hen til og fra skole.
Placering i bussen/taxa.
Yndlingsbeskæftigelse med som underholdning.
Afskærmning i forhold til lyde, evt. med høretelefoner med
musik eller lignende.
Ligeledes bør en evt. opdeling af ruten, så der er færre elever
med bussen, have været vurderet som en mulig løsning på
problemet.

Hvis der undtagelsesvis bevilliges enetransport, revurderes behovet løbende.
Hvad indeholder ydelsen ikke?

Denne ordning berettiger ikke til befordring eller befordringsgodtgørelse hvis:
1. Eleven er indskrevet på en privat/friskole
2. Eleven går på en skole uden for skoledistriktet hvis eleven
ikke er henvist af kommunen til denne skole.
Derudover dækker ordningen ikke:




Hvad koster ydelsen
for borgeren?

Kørsel af elever som ikke er visiteret til specialundervisning
Kørsel til og fra SFO
Kørsel til særlige klubtilbud

Ved befordringsgodtgørelse kompenseres der efter statens laveste
takst. Der kompenseres for strækningen fra hjemmet til specialskole/special-SFO.
Der er ingen egenbetaling ved visitering til skolekort eller kørsel
via Flextrafik.

Hvordan foregår visitation?

Specialskolen visiterer til kørsel til specialklasserne. Der foretages
en individuel vurdering af, om eleven kan benytte almindelig skolebus/kollektiv transport eller om eleven skal køres med Flextrafik. Hvis eleven skal køres med Flextrafik afdækkes, om denne
kørsel kan varetages af forældre mod betaling af befordringsgodtgørelse.
Når eleven starter i 5. klasse gennemføres som udgangspunkt et
kortere bustræningskursus i samarbejde med elevens forældre.
Der følges op på kørselsbehovet på forældresamtaler og efter be-
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hov.
Visitering til kørsel mellem hjemmet og special SFO foretages af
Center for Familie/Center for Unge. Sagsbehandler foretager en
vurdering af forældres mulighed for selv at køre, afstand til Special SFO samt barnets alder, og barnets fysiske og psykiske funktionsniveau.
Hvordan bestilles
ydelsen?

Skolerne bestiller skolekort og kørselskontoret bestiller Flextrafik.
Befordringsgodtgørelse udbetales, når forældre afleverer kørselsregnskab til Kørselskontoret. Kørselsregnskabet skal være bekræftet af skolen.
Ved opstart på ny skole eller ved flytning må der forventes en
sagsbehandlingstid på 5-8 dage før kørslen/skolekort kan oprettes.
I denne periode dækker kommunen ikke kørselsudgifterne til evt.
taxa.

Klagevejledning

Beslutninger og afgørelser om skolekørsel, som træffes af kommunalbestyrelsen, kan ikke indbringes for en højere administrativ
myndighed. Se Folkeskoleloven § 51 stk. 2.
Afgørelse om befordring mellem hjemmet og special SFO eller
befordringsgodtgørelse kan påklages til Ankestyrelsen efter revurdering af sagen i Center for Familie/Center for Unge.

1.4

KØRSEL TIL SÆRLIGE DAGTILBUD OG AFLASTNING

Om ordningen
Lovgrundlag

Børn som er visiteret til:
Særlige dagtilbud efter SEL § 32
Aflastning/plejefamilier efter SEL § 52 stk. 3.5 eller § 84/ § 44
Jf. Servicelovens § 41 har forældre mulighed for selv at administrere kørslen i forbindelse med bevilling af § 84/ § 44
I visse tilfælde kan kommunen yde befordring eller befordringsgodtgørelse med hjemmel i Servicelovens § 41.

Hvad er formålet med
ydelsen?

Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige kørsel til og fra
særlige dagtilbud og aflastning, i de tilfælde hvor forældrene ikke
selv har mulighed for at køre.

Hvad hjælper kommunen med?

Udgangspunktet er, at det er forældrenes ansvar at få transporteret deres barn til og fra særlige dagtilbud og aflastning. I visse
tilfælde kan kommunen sørge for transporten eller betale befordringsgodtgørelse.
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Hvem er omfattet af
ydelsen?

Børn, der kan være omfattet af ordningen:
1) Børn der er bevilliget aflastning
2) Børn der er indskrevet i specialdaginstitution

Vilkår for befordring og/eller godtgørelsen
Principper for tildeling
af befordring eller
godtgørelse

Hvis forældrene har mulighed for at transportere barnet selv kan
der ydes befordringsgodtgørelse hvis:
-

Institutionen ligger længere væk end nærmeste normalinstitution.
Der skal være tale om en reel merudgift for forældrene.
Der ikke er en billigere forsvarlig mulighed for transport

I visse tilfælde har kommunen mulighed for at visitere kørsel via
Flextrafik til barnet, hvis alle andre kørselsmuligheder er udelukket.
Hvad er indeholdt i
ydelsen?

I særlig tilfælde hvor forældre ikke har mulighed for at køre til
særlige dagtilbud og aflastning kan kørslen foregå med NT’s Flextrafik-ordning.
Der kan forventes en vis omvejskørsel som følge af, at der vil være
andre børn i bilen. Det tilstræbes, at transporttiden for intern
kommunekørsel er max. 60 minutter og max. 90 minutter for ekstern kommunekørsel.
Der visiteres som udgangspunkt ikke til enetransport. Hvis der skal
bevilliges enetransport skal følgende pædagogiske tiltag være
afprøvet:







Visuel struktur (forberedelse) i forhold til, hvor eleven skal
hen til og fra institution.
Placering i bussen/taxa.
Yndlingsbeskæftigelse med som underholdning.
Afskærmning i forhold til lyde, evt. med høretelefoner med
musik eller lignende.
Transporten skal have været afprøvet i en længere periode,
før der kan bevilges enetransport.
Ligeledes bør en evt. opdeling af ruten, så der er færre elever
med bussen/taxa, have været vurderet som en mulig løsning
på problemet.

Hvis der undtagelsesvis er bevilliget enetransport, revurderes behovet løbende.
Kørslen kan som udgangspunkt kun foretages til og fra barnets
folkeregisteradresse ved kørsel til særlige dagtilbud. Det er således kun muligt at barnet hentes/afleveres til flere adresser i helt
særlige tilfælde ud fra en helhedsvurdering af familiens totale
situation.
Kørsel til aflastning er undtaget fra dette i de tilfælde, hvor barnet køres mellem aflastningsinstitution og dagtilbud/specialSFO/særligt klubtilbud.
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Det gælder for kørsel til alle ordninger, at der som udgangspunkt
er mulighed for ét afhentningstidspunkt og ét afleveringstidspunkt.
Dette tidpunkt vil blive bestemt ud fra barnets placering på ruten.
Det er således ikke muligt for forældrene selv at ønske et tidspunkt for afhentning og aflevering. Tidspunktet kan endvidere
blive justeret i løbet af året i forbindelse med nye børn på ruten
og i forbindelse med ferier.
Befordringsgodtgørelse udbetales på baggrund af dokumentation
fra forældre ved henvendelse til kørselskontoret.
Hvad indeholder ydelsen ikke?

Denne kørselsordning dækker ikke befordring eller befordringsgodtgørelse til:
1.
2.
3.
4.

Hvad koster ydelsen
for borgeren?

Kørsel til regionale dagtilbud for døve og blinde
Kørsel til normal-SFO
Kørsel til almindelige dagtilbud/børnehaver
Kørsel til almindelige klubtilbud

Ved befordringsgodtgørelse kompenseres efter statens laveste
takst. Der kompenseres kun for den strækning som svarer til den
reelle merudgift.
Der er ingen egenbetaling ved visitering til kørsel via Flextrafik.

Hvordan foregår visitation?

Bevilling af kørsel til aflastning/plejefamilier bliver vurderet af
Center for Familie/Center for Unge i forbindelse med, at de visiterer til en aflastningsplads/plejefamilie. Sagsbehandler foretager
en vurdering af forældres mulighed for selv at køre, afstand til
institution samt barnets alder, og barnet fysiske og psykiske funktionsniveau.
Alternativt afsøges mulighed for at aflastningsforældre kan hente/bringe barnet.
Ved bevilling til kørsel af børn til særlige dagtilbud udbetales der
som udgangspunkt befordringsgodtgørelse for kørsel i de tilfælde,
hvor kørslen udløser en reel merudgift. I særlige tilfælde, fx hvor
barnet har behov for at blive kørt med handicapbil og forældrene
ikke selv har mulighed for dette, kan der søges om befordring ved
at rette henvendelse til Visitationsudvalget.

Hvordan bestilles
ydelsen?

Kørselskontoret bestiller kørslen via Flextrafik.
Befordringsgodtgørelse udbetales, når forældre afleverer kørselsregnskab til Kørselskontoret. Kørselsregnskabet skal være bekræftet af institutionen.
Ved opstart på ny institution eller ved flytning må der forventes en
sagsbehandlingstid på 5-8 dage før kørslen kan ændres. I denne
periode dækker kommunen ikke kørselsudgifterne til evt. taxa.

Klagevejledning

Kørsel til aflastning/plejefamilie
Afgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse kan påklages
til Ankestyrelsen efter revurdering af sagen i Center for Familie/Center for Unge.
Kørsel til særlige dagtilbud jf. § 32
Afgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse kan påklages
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til Ankestyrelsen efter revurdering af sagen i Visitationsudvalget.

1.5

KØRSEL TIL AKTIVITETSCENTER

Om ordningen
Lovgrundlag

Kommunens tilbud om omsorgskørsel til kommunens dagcentre og
daghjem for demente er reguleret efter Servicelovens § 79.
Her fremgår det, at Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller
give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende
sigte efter Servicelovens § 79. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte
retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene.

Hvad er formålet med
ydelsen?

Omsorgskørsel er transport til og fra kommunens aktivitetscentre
og daghjem.
Kørslen tilbydes brugere, som på grund af nedsat fysisk, psykisk
eller social funktionsevne ikke er i stand til at varetage egen befordring til og fra aktivitetscentre og dagtilbud.

Hvad hjælper kommunen med?

Udgangspunktet er, at man som borger selv skal transportere sig til
og fra det visiterede aktivitetstilbud. I visse tilfælde kan kommunen visitere til en midlertidig kørselsordning.

Hvem er omfattet af
ydelsen?

Borgere, der får pension eller er over 60 år og bor i kommunen, er
i målgruppen for kommunens dag- og aktivitetstilbud.
Af disse borgere, er borgere som grundet nedsat fysisk, psykisk
eller social funktionsevne og som ikke er i stand til at varetage
egen transport til og fra aktivitets- og dagcentre, i målgruppen for
en midlertidig kørselsordning.
For borgere, der ikke er berettiget til kørsel, kan der henledes
opmærksomhed på Frederikshavn Kommunes kvalitetsstandard
vedrørende Flexhandicap og Flextur.

Vilkår for befordring
Principper for tildeling
af befordring

Hjælp til selvhjælp er et centralt princip indenfor Frederikshavn
Kommunes ældreområde. Det handler grundlæggende om, at det
er kommunens mål at gøre borger i stand til at klare sig selv i så
høj grad som muligt, også når det gælder transport.
Borger kan få tildelt kørsel til dagcenter eller daghjem, såfremt
vedkommende ikke selv er i stand til at transportere sig til dagcentret. Det vil sige, at borger ikke har mulighed for at gå, cykle
eller benytte offentlige transportmidler. Derudover skal borger
ikke kunne benytte bil eller andre transportmidler som scooter,
crosser eller lignende til transporten. Hvis ægtefælle eller samlever har mulighed for at transportere borger, ydes ikke befordring.
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Kørsel til aktivitetscentre
Frederikshavn kommune benytter et fast koncept for individuel
vurdering af borgerens aktuelle formåen, i forhold til at transportere sig selv til og fra kommunens aktivitetscentre.
Når der sker henvendelse til aktivitetscenteret om visitation til
omsorgskørsel skal borger bidrage med oplysninger om sin formåen
i forhold til at transportere sig selv, og da tildelingen af en kørselsordning er midlertidig, vil der i aktivitetscenteret foretages en
løbende opfølgning på, om borger fortsat har behov for at være
visiteret til kørselsordningen.
Der visiteres kun til en kørselsordning til det nærmeste aktivitetscenter. Der er således ikke mulighed for kørselsordninger til andre
aktivitetscentre.
Kørsel til daghjem
Som udgangspunkt visiteres kun til en kørselsordning til det nærmeste daghjem, og kun i helt særlige tilfælde kan der visiteres til
kørsel til et andet daghjem, ud fra en helhedsvurdering af borgers
totale situation.
Hvad er indeholdt i
ydelsen?

Der visiteres altid til en midlertidig kørselsordning et fast antal
dage om ugen.
Er borger visiteret til befordring foregår dette via NT Flextrafik i
ordningen Flexaktivitet. Der kan ikke vælges alternative transportformer.

Hvad indeholder ydelsen ikke?

Hvad koster ydelsen
for borgeren?



Borgerne må ikke samkøre på tværs af kørselsordninger.



Borger tilstræbes maksimalt at sidde i bilen i 60 minutter
for intern kommunekørsel og 90 minutter for ekstern
kommunekørsel.



Afhentning af borger på hjemadressen og ved institutionen/centret sker til et på forhånd aftalt tidspunkt; trafikken på dagen kan skabe mindre forsinkelser eller tidligere
ankomst.



Borger skal hentes ved tilbuddets afslutning, dog maksimalt 10 minutter efter.



Aflevering og afhentning på Institutionen sker inden for det
mellem ”center” og kørselskontor aftalte tidsinterval.



Omsorgskørsel udover det ugentlige antal dage, borger er
visiteret til



Omsorgskørsel til aktivitetscentre, der ikke er det nærmest beliggende fra borgers bopæl

Betaling af dagcenterkørsel sker via en abonnementsordning, hvor
der tegnes et abonnement på baggrund af det ugentlige antal ture, borger er visiteret til. Den månedlige pris for abonnementet
afhænger af, hvor mange dage, borger er visiteret til kørsel:
1 -3 ugentlige kørsler tur/retur:
4-5 ugentlige kørsler tur/retur:
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Taksten opkræves kvartalsvis bagud. Der betales for hele måneder
fra den måned, kørslen starter og til kørslen ophører. Hvis startog slutdato overskrides med 1 måned udover hele måneder, betales for en hel måned.
Hvordan foregår visitation?

Kørsel til Aktivitetscenter:
Borger henvender sig til leder af Aktivitetscenteret, som forestår
visitationen. Visitator indhenter oplysninger om borgers funktionsniveau, og undersøger borgers evne til at klare egen transport
uden bevilling til en kørselsordning – i tråd med kommunens principper om hjælp til selvhjælp.
Behovsvurdering sker på baggrund af et fast koncept for individuel
behovsvurdering.
Behovet for borgers kørselsbevilling følges på gruppemøder samt i
løbende dialog med borger, hvor der er fokus på borgers funktionsniveau.
Kørsel til Daghjem:
Demenskoordinator, som visiterer til Daghjem, henvender sig til
leder af Daghjemmet, der har visitationskompetencen til kørsel i
forbindelse med transport til Daghjemmet.
Behovsvurdering sker på baggrund af et fast koncept for individuel
behovsvurdering.
Behovet for borgers kørselsbevilling sker løbende.

Hvordan bestilles
ydelsen?

Aktivitetscenter eller Daghjem bestiller kørslen hos Kørselskontoret, og informerer borger om tidspunkt for kørslen.

Klagevejledning

Afgørelser om visitation til kørsel til kommunens visiterede aktivitetscentre kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

1.6

KØRSEL MED HANDICAPPEDE VOKSNE

Om ordningen
Lovgrundlag

Kommunens tilbud om kørsel til beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103) eller aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens §
104) for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer er reguleret gennem Servicelovens § 105, stk. 2 og i Bekendtgørelse nr. 483.

Hvad er formålet med
ydelsen?

Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige kørsel til og fra
beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud med henblik på at kompensere borgere med betydelig nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer og heraf
følgende manglende evne til egen transport.

Hvad hjælper kommu-

I visse tilfælde yder kommunen befordring eller befordringsgodtgø-
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nen med?

relse for personer som benytter kommunens Servicelovens §§103
eller 104 tilbud.
Ved befordring til beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)
gælder følgende retningslinje:


Personer, der udfører lønnet arbejde i beskyttet beskæftigelse, skal selv afholde udgiften til daglig befordring til og
fra virksomheden inden for en afstand af 10 kilometer fra
virksomheden. Nødvendige befordringsudgifter derudover
skal afholdes af kommunen.

For de nødvendige befordringsudgifter som kommunen skal afholde
til beskyttet beskæftigelse gælder følgende retningslinjer:
 Kommunen skal kun afholde de nødvendige udgifter, der
ligger inden for den billigste befordringsmulighed.
 Udgiften til befordring for den enkelte borger kan i den
forbindelse ikke overstige 30 pct. af vedkommendes indtjening ved den beskyttede beskæftigelse efter fradrag af
skat.
Dog opkræves ikke beløb under bagatelgrænsen på 25 kr.

Hvem er omfattet af
ydelsen?

Ved befordring til aktivitets- og samværstilbud (§ 104) gælder
følgende retningslinje:
 Kommunen skal afholde udgiften til befordring for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er visiteret til aktivitets- og samværstilbud.
Borgere, der er omfattet af ordningen:
1) Borgere over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller særlige sociale problemer, der er visiteret til
aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse.
2) Borgere hvor Frederikshavn Kommune har betalings- og handleforpligtelse.
Ovenstående forhold skal være opfyldt for at kunne blive visiteret
til befordring eller befordringsgodtgørelse.

Vilkår for befordring og/eller godtgørelsen
Principper for tildeling
af befordring eller
godtgørelse

Hjælp til selvhjælp er et centralt princip indenfor kommunens
handicapområde. Det handler grundlæggende om, at det er kommunens mål at gøre borgeren i stand til at klare sig selv i så høj
grad som muligt, også når det gælder transport.
Kommunens princip for tildeling af befordring til beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud er, at kommunen
med afsæt i lovgivningen ønsker, at man som borger anvender den
billigste relevante befordringsmulighed. Her foretages en individuel vurdering, hvor der tages højde for borgerens funktionsniveau
og mulighed for selv at bidrage aktivt til egen transport.
Ved befordring til hhv. beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og
samværstilbud (Servicelovens §§ 103 og 104) betyder dette:
 at kommunen henviser borger, der selv kan sørge for befordring, til at gøre dette i egen bil eller med kollektive
transportmidler. Borger kan efterfølgende få udlæg til
kørslen refunderet af kørselskontoret.
 at kommunen kan henvise borger, der ikke har adgang til
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egen bil eller kollektiv transportmuligheder, til ordningen
flextur, hvor borger selv kan forudbestille taxikørsel. Borger kan efterfølgende søge om befordringsgodtgørelse hos
kørselskontoret
at en borger med særlige behov som følge af funktionsnedsættelser kan tilbydes en fast kørselsordning med taxi eller taxibusser af kommunen. Dette vil ske i tilfælde, hvor
det ikke vurderes at borger kan transportere sig til beskæftigelses – og aktivitets- og samværstilbuddet på anden
vis.

Kommunen træffer afgørelse om befordringstype eller befordringsgodtgørelse efter en konkret individuel vurdering baseret på
fast koncept for individuel behovsvurdering.
Hvad er indeholdt i
ydelsen?

Er man som borger visiteret til befordringsgodtgørelse ydes der
godtgørelse med et beløb svarende til det billigste, forsvarlige
befordringsmiddel.
Befordringsgodtgørelse udbetales af kørselskontoret på baggrund
af dokumentation fra borger.
Er man som borger visiteret til befordring i en fast kørselsordning
foregår dette via NT Flextrafik i ordningen Flexaktivitet.
Der kan ikke vælges alternative transportformer.
For serviceniveauet i kørslen gælder følgende:

Hvad indeholder ydelsen ikke?



Borger må ikke samkøre på tværs af kørselsordninger.



Det tilstræbes, at borger maksimalt sidder i bilen i 60 minutter for intern kommunekørsel og 90 minutter for ekstern kommunekørsel.



Afhentning af den enkelte borger på hjemadressen og ved
institutionen/centret sker til et på forhånd aftalt tidspunkt; trafikken på dagen kan skabe mindre forsinkelser
eller tidligere ankomst.



Aflevering og afhentning på Institutionen sker inden for det
mellem ”center” og kørselskontor aftalte tidsinterval. For
kørsel af handicappede voksne er der ikke aflevering før
tilbuddets starttidspunkt.



Borger skal hentes ved tilbuddets afslutning, dog maksimalt 10 minutter efter1.



Særlige forhold, der knytter sig til enkelte borgere, aftales
mellem kørselskontoret og NT.

Denne kørselsordning dækker ikke befordring eller befordringsgodtgørelse til:


Ydelser der ikke har lovhjemmel i Servicelovens §§ 103

1

Der skal gøres opmærksom på at aftalen vedrørende afhentningstidspunkt er jf. Frederikshavn Kommunes aftale med NT vedr.
serviceniveau for kørslen. De 10 minutter er det som benyttes i NT’s planlægningssystem. NT gør dog opmærksom på, at de så vidt
muligt forsøger at afhente ved tilbuddets afslutning, men der kan i visse tilfælde fx ved dårligt vejr eller forsinkelser, forekomme op
til 10 minutters ventetid.
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og/eller 104
Hvad koster ydelsen
for borgeren?

Personer, der udfører lønnet arbejde i beskyttet beskæftigelse
efter Servicelovens § 103 skal selv afholde udgiften til daglig befordring til og fra virksomheden inden for en afstand af 10 kilometer fra virksomheden. Nødvendige befordringsudgifter derudover
skal afholdes af kommunen. Kommunen skal kun afholde de nødvendige udgifter, der ligger inden for den billigste befordringsmulighed.
Udgiften til befordring må ikke overstige 30 % af borgers indtjening
ved den beskyttede beskæftigelse efter fradrag af skat.
Der er ikke egenbetaling for borger, der er visiteret jævnfør § 104
(aktivitet- og samværstilbud), såfremt borger er blevet visiteret til
befordring eller befordringsgodtgørelse ud fra de kriterier, der er
beskrevet i denne kvalitetsstandard.

Hvordan foregår visitation?

Borger bliver visiteret til befordring eller befordringsgodtgørelse i
forbindelse med en indskrivningssamtale på det beskyttede beskæftigelsestilbud/aktivitets- og samværstilbud, hvor tilbuddets
ledelse samt af myndighedsfunktionen i Center for Social- og
Sundhedsmyndighed deltager.
Borgers behov for kørsel vil blive afklaret gennem brug af et samtaleskema samt indhentelse af relevante oplysninger. Ud fra en
vurdering af dette vil borger blive visiteret til befordring, hvis
borger opfylder kravene for denne ordning.
Hvis en borger er visiteret til befordring, vil Frederikshavn Kommune periodisk følge op på borgers evne til at benytte kollektiv
transport gennem en revisitering.

Hvordan bestilles
ydelsen?

Det er kørselskontoret, der foretager bestilling af den konkrete
kørsel

Klagevejledning

Afgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse kan påklages
til Ankestyrelsen.

1.7

INDIVIDUEL HANDICAPKØRSEL (FLEXHANDICAP)

Om ordningen
Lovgrundlag

Borgere som er svært bevægelseshæmmede har mulighed for at
modtage individuel handicapkørsel efter Lov om trafikselskaber §
11.

Hvad er formålet med
ydelsen?

Flexhandicap sikrer svært bevægelseshæmmede et kollektivt trafiktilbud, som ligger ud over den kørsel, der er dækket af anden
lovgivning. Flexhandicap er et tilbud, der giver bevægelseshæmmede mulighed for mobilitet på linje med borgere, der anvender
den almindelige kollektive trafik. Formålet er således at ligestille
svært bevægelseshæmmede borgere i samfundet med borgere
uden fysiske handicap, for så vidt angår transportmuligheder med
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kollektiv trafik.
Se en nærmere beskrivelse af Flexhandicap på Nordjyllands Trafikselskabs hjemmeside www.nordjyllandstrafikselskab.dk
Hvad hjælper kommunen med?

Kommunen har mulighed for at visitere de borgere, som opfylder
kravene til flexhandicap-ordningen, hvilket giver borger mulighed
for individuel handicapkørsel, hvor kommunen dækker dele af
omkostningerne.
Ordningen omfatter kørsel til fritidsaktiviteter som fx indkøb, fritidsaktiviteter,familiebesøg, kulturelle arrangementer og lignende.
Frederikshavn Kommune har besluttet, at der ikke er begrænsninger i formålet med kørslen.
Der visiteres til 104 årlige enkeltture.

Hvem er omfattet af
ydelsen?

Kriterier for at blive optaget i Flexhandicap:
 Borger er svært bevægelseshæmmet
 Borger er bevilliget et ganghjælpemiddel som er visiteret
af kommunen.
 Borger er fyldt 16 år (lovens minimumskrav er 18 år)
 Borger bor i kommunen
 Borgers handicap varer længere end 12 måneder
I tilfælde, hvor der er tvivl om varigheden af handicappet, kan
borger optages midlertidigt i den individuelle handicapkørsel,
hvorefter der foretages en revisitering.
Alle ovenstående forhold skal være opfyldt for at kunne blive visiteret Flexhandicap. Kravet om et visiteret ganghjælpemiddel kan i
de tilfælde, hvor borgeren er så svært bevægelseshæmmet, at det
ikke muliggør brug af ganghjælpemiddel, udelades.
Handicap, som ikke alene berettiger til optagelse:
 Blindhed og svagt syn
 Døvhed
 Nedsat orienteringsevne
 Demens
 Psykiske handicaps
 Lungelidelser og allergier
Lang afstand til almindelig kollektiv rutetrafik er ikke begrundelse
for optagelse i ordningen.
Præcisering:
Borger, der er berettiget til et ganghjælpemiddel men ikke kan
anvende det på grund af handicap, kan også visiteres til individuel
handicapkørsel. Dette kan fx være svært bevægelseshæmmede,
der pga. nedsat funktion i armene ikke kan anvende et ganghjælpemiddel.
Borger der er bevilget et ganghjælpemiddel af andre årsager end
et fysisk bevægelseshandicap kan ikke optages i den individuelle
handicapkørsel. Dette kan fx være lungehandicappede, der pga.
begrænset mobilitet er bevilget et ganghjælpemiddel til at hvile
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sig på, eller borger der er bevilget et ganghjælpemiddel til transport af indkøb. Borger der har fået bevilget et ganghjælpemiddel
til transport af ilt kan af denne grund ikke optages i ordningen.

Vilkår for befordring og/eller godtgørelsen
Principper for tildeling
af befordring eller
godtgørelse

Ordningen omfatter kun befordring. Der udbetales ikke befordringsgodtgørelse.

Hvad er indeholdt i
ydelsen?

Er man som borger visiteret til individuel handicapkørsel foregår
dette via NT Flexhandicap.
Kørslens omfang:
Flexhandicap-ordningen giver mulighed for at borger kan blive
tildelt op til 104 enkeltrejser om året. Hvis borger optages i løbet
af et kalenderår, bliver turantallet nedsat forholdsmæssigt.
Borger skal være indstillet på at køre med andre borgere, og det
skal forventes, at der kan køres omveje på op til dobbelt så langt
som den direkte rejse.
Borger kan ikke forvente, at Nordjyllands Trafikselskab kan stille
en vogn til rådighed i det ønskede tidspunkt. Ved bestilling vil
borger blive tildelt en tur op til 1,5 time før eller efter det ønskede tidspunkt. Derudover skal borger være opmærksom på, at det
reelle afhentningstidspunkt kan være op til 30 min. før eller efter
det aftalte tidspunkt.
Ledsagere:
Borger kan ansøge kommunen om at få en gratis ledsager med,
hvis der er et behov for en ledsager til at hjælpe i forbindelse med
kørslen. Man har endvidere mulighed for at tage op til to medrejsende med, som skal betale samme takst for turen som den visterede borger.
Rejser over regionsgrænser samt landsdækkende rejser:
Nordjyllands Trafikselskab tilbyder at arrangere rejser overalt i
landet.






Det er en forudsætning, at der altid benyttes handicapvenlige tog eller busser på en så stor del af rejsen som muligt.
Der kan ikke bevilliges taxi på hele rejsen uanset lægeerklæring
Taxikørslen til og fra toget/bussen betales af brugeren efter samme principper om egenbetaling som ved normale
rejser. Dog bliver egenbetalingen for den samlede rejse
opkrævet på turen i Region Nordjylland.
Der kan ikke rejses internt i andre regioner end Region
Nordjylland og Region Midtjylland.

For nærmere beskrivelse af mulighederne for disse rejser kontakt
Nordjyllands Trafikselskab www.nordjyllandstrafikselskab.dk
Hvis borger har brug for trappemaskine, skal borger selv betale for
denne ydelse. Prisen pr. tur for at købe denne ekstra hjælp er ca.
250 kr. pr. tur. Nordjyllands Trafikselskab skal gøres opmærksom
på dette ved bestilling af kørslen.

www.bdo.dk

22

Hvad koster ydelsen
for borgeren?

Der betales et årligt abonnement for at være medlem at Nordjyllands Trafikselskabs flexhandicap-ordning. Herudover skal borger
betale en takst pr. kørt kilometer.
Borger kan ved bestilling af kørslen få oplyst en pris. Denne skal
afregnes kontant med chaufføren efter endt rejse.
Uddybende information om Flexhandicap findes på Frederikshavn
Kommunes og NT´s hjemmesider, under ”Bestillings- og udførelsesstandard for flexhandicap”

Hvordan foregår visitation?

Borger visiteres til ydelsen hos kommunes kørselskontor. Visitationen sker på baggrund af et ansøgningsskema som borger kan hente
på Nordjyllands Trafikselskabs hjemmeside :
www.ntflexhandicap.dk, eller ved henvendelse til kommunens
kørselskontor.
Kørselskontoret skal træffe en begrundet afgørelse indenfor 4 uger
efter ansøgningstidspunktet.
Kørselskontoret revisiterer bevillingerne 1 gang årligt.

Hvordan bestilles
ydelsen?

Borger bestiller kørslen direkte hos Nordjyllands Trafikselskab.
Dette kan ske telefonisk mellem kl. 07 og kl. 20 alle ugens dage,
dog senest 2 timer før ønsket afhentningstidspunkt, eller på internettet hele døgnet via: https://www.turbestilling.dk/nthandicap/

Klagevejledning

Afgørelse om befordring kan påklages til Frederikshavn kommune.
Klage over kørslen skal ske til Nordjyllands Trafikselskab.

2

BILAG 3:
PROCEDURER FOR VISITATION,
BESTILLING OG OPFØLGNING

2.1

KØRSEL TIL LÆGE- OG SPECIALLÆGE

Visitation/funktionsvurdering:
En borger, der ønsker kørsel til læge/speciallæge, skal kontakte kørselskontoret telefonisk.
Ved første henvendelse fra borger, forklarer kørselskontoret, at man som udgangspunkt har
ret til kørsel eller godtgørelse ud fra kriterierne beskrevet i kvalitetsstandard: afstandskriterier, beløbsstørrelser, befordringstyper mv. Borger informeres om rettigheder og forpligtigelser i relation til kørsel (fx at borger ikke er berettiget til kørsel, hvis en ægtefælle eller anden pårørende kan køre borger).
Der kan visiteres til enkelttur, til en midlertidig ordning, eller en varig ordning.
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Visitation til enkelttur:
Borgers kørselsbehov afdækkes ved gennemgang af samtaleskemaet i arbejdsgangsbeskrivelsen.
Hvis det fremgår tydeligt af telefonsamtalen med borger, at vedkommende er forhindret i at
kunne transportere sig selv grundet et midlertidigt sygdomsforløb, fx lungebetændelse,
brækket ben mv., visiteres borger til en enkelttur.
Efter gentagne bevillinger til enkeltture vurderes, om der er grundlag for en midlertidig eller
varig bevilling, og ansøgningsskema sendes til borger.
Visitation til midlertidig bevilling:
Borgers kørselsbehov afdækkes ved samtale med borger. Ved bevilling aftales samtidig en
dato for bevillingens ophør.
Visitation til varig ordning:
Borger rekvirerer ansøgningsskemaet vedr. kørsel til læge/speciallæge ved henvendelse til
kørselskontoret. Skemaet udfyldes og returneres til kørselskontoret.
Hvis borger ikke er i stand til at udfylde ansøgningsskemaet, visiteres der på baggrund af
oplysninger i omsorgssystem og fra hjemmeplejen eller visitator.
Når det drejer sig om kørsel til behandlingssted, visiteres med baggrund i oplysninger fra
sagsbehandler.
Kørselskontoret vurderer ud fra ansøgningsskemaet, om borger har et klart varigt kørselsbehov – ligeledes undersøges oplysninger om borger i omsorgssystemet. Ved tvivlstilfælde kontaktes visitator/hjemmeplejen eller andre relevante fagpersoner.
Hvis dette ikke giver fyldestgørende oplysninger vedr. borgers funktionsniveau indhentes
lægeerklæring, og borger kontaktes telefonisk for yderligere oplysninger.
Der udstedes kun varig bevilling ved varigt behov.
Visitation af ledsagelse:
Der foretages en individuel vurdering ud fra borgers funktionsniveau, alder og helbredstilstand ved visitering til en ledsager.

Bevilling og bestilling:
Bestilling af kørsel:
Kørselskontoret visiterer og indtaster turene direkte i NT’s turbestillingssystem.
Ved en enkeltbestilling indhentes alle nødvendige data.
Ved varige kørselsordninger skal borger ikke gennem visitationsprocessen, når vedkommende
bestiller kørsel næste gang. Borgers stamdata er gemt, og medarbejderen på kørselskontoret
bestiller kørsel ud fra et allerede kendt servicebehov hos borger.
Hvis borger er visiteret til kørsel til nærmeste speciallæge, tjekker kørselskontoret, om der
er benyttet nærmeste speciallæge i forhold til borgers adresse. Såfremt der er tvivl om dette, kontaktes borger med henblik på at afklare, om der er en gyldig årsag til, at nærmeste
speciallæge ikke er benyttet, eks. ferielukning.
Godtgørelse:
Borgers udlæg for kollektiv transport eller transport i egen bil dækkes efter de gældende
regler. Udlæg skal indsendes/afleveres til kørselskontoret sammen med dokumentation for
afholdt udgift, borgers adresse og lægens/speciallægens adresse.
Hvis borger har været hos speciallæge, tjekker kørselskontoret, om der er benyttet nærme-
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ste behandlingssted i forhold til borgers adresse. Såfremt der er tvivl om dette, skal borger
kontaktes med henblik på at afklare, om der er en gyldig årsag til, at nærmeste speciallæge
ikke er benyttet, eks. ferielukning. Hvis der ikke er en gyldig årsag, refunderes udlæg svarende til kørsel til nærmeste speciallæge.

Opfølgning:
Ved enkeltbevillinger vurderes borgers behov for kørsel ved hver bestilling, og evt. ændret
behov noteres i journalen.
Ved midlertidige bevillinger er stopdato ført i systemet, og bevillingen ophører ved stopdato.
Varige bevillinger revurderes 1 gang årligt.

Budgetopfølgning og –ansvar:
Hver måned sender NT en liste over kørte ture til kørselskontoret. Kørselskontoret kontrollerer listen, hvorefter NT sender faktura til kørselskontoret.
Kørselskontoret er ansvarlig for den månedlige budgetopfølgning og udarbejder hver måned
en økonomirapportering, hvor forbrug sammenholdes med budget.

2.2

KØRSEL TIL GENOPTRÆNING

Visitation/funktionsvurdering:
Der skelnes mellem kørsel til genoptræning efter Servicelovens § 86 og Sundhedslovens §
140.
På dialogmøder mellem Terapeutgruppen og Visitationsenheden drøftes udvalgte borgersager
(eksempelvis sager, hvor der kan være tvivl om vurderingen) med henblik på at sikre et harmonisk serviceniveau og ensartet visitationsproces til kørsel/kørselsgodtgørelse.
Som et led i vurderingen af kørselsbehovet overvejes altid, om Frederikshavn Kommunes
arbejde med træning til egen transport kan spille en rolle i borgers genoptræningsforløb –
således at borgeren gennem genoptræningsforløbet vil kunne trænes til egen transport.
Overgang til egen transport undervejs i genoptræningsforløbet eller med henblik på egen
transport til eksempelvis efterfølgende dagcenteraktiviteter. Eksempelvis ved at borger
modtager leveret kørsel til træning, men som et led i træningen selv skal tage bussen hjem.
Visitation til kørsel efter Servicelovens § 117:
Borgers kørselsbehov afdækkes af en visitator fra Visitationsenheden. Visitator foretager
funktionsvurdering, herunder vurdering af mobilitetsevner og kørselsbehov ud fra de nedskrevne retningslinjer i Visitationsenheden.
Visitator informerer om borgers rettigheder og forpligtigelser i relation til kørsel. Fx at borger ikke er berettiget til kørsel, hvis en ægtefælle eller anden pårørende kan køre borgeren,
når det drejer sig om kørsel bevilliget jf. sel § 117.
Hvis visitator vurderer, at borger er ude af stand til at benytte kollektive transportformer
eller til selv at transportere sig til genoptræning eller vedligeholdelsestræning, visiteres til
kørsel via NT-ordninger. Dette sker altid ud fra en konkret, individuel vurdering.
Borger oplyses om egenbetaling.
Visitation til kørsel efter Sundhedslovens § 172:
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Visitation tager udgangspunkt i borgers genoptræningsplan (GOP), der modtages elektronisk
fra sygehuset. Ønsker borger kørsel, skal borger kontakte Visitationsenheden, der vurderer
borgers kørselsbehov ud fra GOP samt en gennemgang af spørgsmålene fra samtaleskemaet.
Under telefonsamtalen informeres om borgers rettigheder og forpligtigelser i relation til
kørsel.
Ud fra denne samtale med borger vurderes, hvordan borger kan komme til genoptræningscenteret:
1) Hvis borger selv kan transportere sig, ydes der godtgørelse til billigste, forsvarlige
transportmiddel (ud fra kriterierne i kvalitetsstandarden).
2) Hvis borger ikke selv kan transportere sig, visiteres der til kørsel via NT-ordninger (ud
fra kriterierne i kvalitetsstandarden).
Ved første fysiske fremmøde skal borgers kørselsbehov vurderes indgående af den trænende
terapeut, hvorefter der eventuelt kan ændres i afgørelsen om befordringsgodtgørelse eller
befordring med NT (ved at terapeut retter henvendelse til visitationen om en ændring i behovsvurderingen). Trænende terapeut vurderer kørselsbehovet løbende og igen efter 4 uger.

Bevilling og bestilling:
Bestilling af kørsel efter Servicelovens § 117:
Visitator tager stilling til adgangen til kørselsordningen, samt hvilket serviceniveau der skal
være i selve kørslen. Der afsendes en bestillingsmail til kørselskontoret, hvor serviceniveauet
klart angives.
Borger ringer selv til kørselskontoret.
Kørselskontoret bestiller efterfølgende kørsel i NT’s turbestillingssystem.
Kørselskontoret varetager borgers egenbetaling gennem det månedlige abonnement.
Bestilling af kørsel efter Sundhedslovens § 172:
Kørselskontoret varetager borgers egenbetaling gennem det månedlige abonnement.
Bestilling af kørsel efter Sundhedslovens § 172:
Visitator tager stilling til adgangen til kørselsordningen. I forbindelse med dette afsendes en
bestillingsmail til kørselskontoret, hvor serviceniveauet klart angives.
Borger ringer selv til kørselskontoret når bevillingen foreligger.
Kørselskontoret bestiller efterfølgende kørsel i NT´s turbestillingssystem.
Godtgørelse efter Sundhedslovens § 140:
En borgers udlæg for kollektiv transport eller transport i egen bil dækkes efter de gældende
regler jf. kvalitetsstandarden. Udlæg skal indsendes/afleveres til kørselskontoret sammen
med dokumentation for afholdt udgift, dokumentation for afholdt genoptræning, borgerens
adresse og genoptræningsstedets adresse.

Opfølgning:
Borgers kørselsbehov revurderes af terapeuten ved første fremmøde og løbende samt systematisk hver 4. uge. Denne revurdering tager udgangspunkt i de nedskrevne retningslinjer i
Visitationsenheden.
Hvis der forekommer ændringer i forhold til borgerens behov for kørsel – både hvad angår
spørgsmålet om kørsel/ingen kørsel samt det nødvendige serviceniveau i kørslen – skal dette
præciseres ved henvendelse til Visitationsenheden samt ved fremtidige kørselsbestillinger
hos kørselskontoret.
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Budgetopfølgning og – ansvar:
Hver måned sender NT en liste over kørte ture til kørselskontoret. Kørselskontoret kontrollerer listen. NT sender faktura til kørselskontoret.
Kørselskontoret udskriver kvartalsvis regning på abonnement til borger for kørsel bevilliget
efter servicelovens § 86
Kørselskontoret er ansvarlig for den månedlige budgetopfølgning og udarbejder hver måned
en økonomirapportering, hvor forbrug sammenholdes med budget.

2.3

KØRSEL TIL SPECIALUNDERVISNING OG SPECIAL-SFO

Visitation/funktionsvurdering:
Specialskolen visiterer til kørsel til specialklasserne. Der foretages en individuel vurdering af,
om eleven kan benytte almindelig skolebus/kollektiv transport eller om eleven skal køres
med Flextrafik. Hvis eleven skal køres med Flextrafik afdækkes, om denne kørsel kan varetages af forældre mod betaling af befordringsgodtgørelse.
Vurdering af kørselsbehovet sker ud fra de i loven fastsatte afstandskriterier samt i henhold
til det godkendte serviceniveau.
Afstandskriterierne er følgende:
·
·
·
·
·

Elever i
Elever i
Elever i
Elever i
Elever i

0.-3. klasser, der har længere end 2,5 km.
4.-6. klasse, der har længere end 6 km.
7.-9. klasse, der har længere end 7 km.
10. klasse, der har længere end 9 km.
0.-6. klasse, hvis skolevejen er erklæret trafikfarlig.

Derudover foretages en individuel vurdering af eleven, hvis vedkommende ikke er berettiget
til kørsel jf. afstandskriterierne. Den individuelle vurdering foretages ud fra:
·
·
·

Færdselsevne (orienteringsevne, afledelighed og fysiske handicaps mv.).
Adfærdsmæssige problemer.
Elevens udviklingsniveau.

Når eleven starter i 5. klasse gennemføres som udgangspunkt et kortere bustræningskursus i
samarbejde med elevens forældre. Der visiteres således kun til kørsel via Flextrafik for elever i 5. klasse i meget særlige tilfælde.
Visitering til kørsel mellem hjemmet og special SFO foretages af sagsbehandler i center for
Familie/Unge.
Hvis der bevilliges kørsel skal forældrene gøres opmærksomme på, at evt. arbejdstider ikke
kan påvirke tidspunktet for elevens afhentning. Da der som udgangspunkt er tale om samkørsel for alle typer kørsel vil tidspunkt for afhentning afhænge af elevens placering på ruten.
Der vil være 1 morgenkørsel og 1-2 hjemkørsler fra specialundervisning og special SFO.
Der køres som udgangspunkt kun til og fra elevens folkeregisteradresse. Det er således kun
muligt at eleven hentes/afleveres på flere adresser i helt specielle tilfælde ud fra en helhedsvurdering af elevens totale situation. Hvis eleven som følge af dette ikke har behov for
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afhentning/aflevering alle hverdage, skal der ligge en fast aftale om hvilke dage det drejer
sig om. Der er ikke mulighed for at ændre disse dage løbende af hensyn til planlægningen af
kørslen.
Der ændres ikke på ringetiderne for specialklasserne på enkelte dage i løbet af året.
Der visiteres som udgangspunkt ikke til forskellige typer kørsel og serviceniveau for ud- og
hjemrejser. Serviceniveauet for kørslen skal således ikke variere i forhold til om der er visiteret efter FSL § 26 eller SEL § 41.
I enkelttilfælde, hvor der er variation mellem de to former for visitering til kørsel, vurderer
de involverede visitatorer, om der er grundlag for at videregive sagen til behandling i ”Familien i Centrum”
I akutte situationer og ved akutte behov for kørsel kan der ekstraordinært bestilles engangsture med Taxa.

Bevilling og bestilling:
Bevilling og bestilling af kørsel:
Lederen af Specialskolen bevilliger kørslen. Bevillingen meddeles kørselskontoret på et bevillingsskema, som indeholder de nødvendige oplysninger for indberetning af kørslen.
Ved bevilling af kørsel mellem hjem og special SFO bevilliger Center for Familie/Center for
Unge kørslen. Bevillingen meddeles kørselskontoret på et bevillingsskema, som indeholder de
nødvendige oplysninger for indberetning af kørslen.
Kørselskontoret bestiller kørslen i HD skole.
Godtgørelse: Befordringsgodtgørelse udbetales, når forældre afleverer kørselsregnskab til
kørselskontoret. Kørselsregnskabet skal være bekræftet af skolen.

Opfølgning:
Skolelederen er forpligtet til at følge op på kørselsbehovet på forældresamtaler og efter
behov.
Skolelederen har pligt til at bustræne elever, når de starter i 5. klasse, hvor det er relevant.
Sagsbehandler i Center for Familie/Unge foretager lovpligtig opfølgning jf. SEL § 41 1 gang
årligt.
Ved ændringer i kørselsbehovet informerer skolen straks kørselskontoret om dette.
Evt. behov for en fordyrende kørsel, drøftes med kørselskontoret for en vurdering og evt.
alternativ løsning, før der gives bevilling.
Skolen stiller en kontaktperson til rådighed for chaufføren.

Budgetopfølgning og – ansvar:
Hver måned sender NT en liste over kørte ture til kørselskontoret. Kørselskontoret kontrollerer listen, hvorefter NT sender faktura til kørselskontoret.
Kørselskontoret er ansvarlig for den månedlige budgetopfølgning og udarbejder hver måned
en økonomirapportering, hvor forbrug sammenholdes med budget.
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2.4

KØRSEL TIL SÆRLIGE DAGTILBUD OG AFLASTNING

Visitation/funktionsvurdering:
Der betales som udgangspunkt kun befordringsgodtgørelse for kørsel til særlige dagtilbud og
aflastning. I særlige tilfælde fx hvor barnet har behov for at blive kørt med handicapbil, men
hvor familien ikke har en handicapbil til rådighed, kan der søges om befordring ved at forældrene retter henvendelse til deres sagsbehandler i Center for Familie/Center for Unge.
Der visiteres ud fra Oplysningsgrundlag, hvor kørsel indgår.
Ved visitering til befordringsgodtgørelse eller eventuel kørsel skal sagsbehandlerne være
særligt opmærksomme på:
1. Forældrenes mulighed for selv at transportere barnet. Hvis en familie er bevilliget en
handicapbil kan der som udgangspunkt ikke bevilliges kørsel.
2. Der skal være tale om en reel merudgift for forældrene, hvis der skal udbetales befordringsgodtgørelse. Dette betyder, at beliggenheden af forældrenes arbejdsplads
også skal inddrages for at afdække om det er en reel merudgift at aflevere barnet.
Hvis der bevilliges kørsel skal forældrene gøres opmærksomme på, at evt. arbejdstider ikke
kan påvirke tidspunktet barnet kan blive hentet på. Da der som udgangspunkt er tale om
samkørsel for alle typer kørsel vil tidspunkt for afhentning afhænge af barnets placering på
ruten. Der vil derudover kun være ét afhentningstidspunkt og ét afleveringstidspunkt. Forældre gøres opmærksomme på, at det ikke er muligt at få barnet afhentet/afleveret til forskellige adresser.
Der køres som udgangspunkt kun til og fra barnets folkeregisteradresse. Det er således kun
muligt at barnet hentes/afleveres på flere adresser i helt specielle tilfælde ud fra en helhedsvurdering af familiens totale situation. Hvis barnet som følge af dette ikke har behov for
afhentning/aflevering alle hverdage, skal der ligge en fast aftale om hvilke dage det drejer
sig om.
Hvis der skal visiteres til enekørsel er det et krav at følgende pædagogiske tiltag er afprøvet:
· Visuel struktur (forberedelse) i forhold til, hvor eleven skal hen til og fra skole.
· Placering i bussen/taxaen.
· Yndlingsbeskæftigelse med som underholdning.
· Afskærmning i forhold til lyde, evt. med høretelefoner med musik eller lignende.
· Transporten skal som udgangspunkt have været afprøvet i en længere periode, før der kan
bevilges enetransport.
· Ligeledes bør en evt. opdeling af ruten, så der er færre elever med bussen, have været
vurderet som en mulig løsning på problemet.
Hvis der undtagelsesvis er visiteret til enetransport, revurderes behovet løbende.

Bevilling og bestilling:
Bevillling og bestilling af kørsel:
Sagsbehandler i Center for Familie/Center for Unge bevillinger kørslen. Ved kørsel til særlige
dagtilbud bevilliger Visitationsudvalget kørslen.
Kørselsbevillingen overgår til Center for Unge, når den unge fylder 15 år, medmindre Center
for Familie forinden meddeler kørselskontoret, at den unge forbliver i regi af Center for Familie.
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Bevillingen meddeles kørselskontoret på et bevillingsskema, som indeholder de nødvendige
oplysninger for indberetning af kørslen.
Kørselskontoret bestiller kørslen i NT’s turbestillingssystem.
Godtgørelse:
Befordringsgodtgørelse udbetales, når forældre afleverer kørselsregnskab til kørselskontoret.
Kørselsregnskabet skal være bekræftet af institutionen.
Før udbetaling kontakter kørselskontoret den bevilligende sagsbehandler for bekræftelse af,
at befordringsgodtgørelse er bevilliget.

Opfølgning:
Sagsbehandlerne i Center for Familie/Center for Unge er forpligtiget til at følge op på familiens kørselsbehov som fast punkt på deres samtaler omkring merudgift. Dette sker 1 gang
årligt.
Lederen af den særlige daginstitution er forpligtet til at følge op på familiens kørselsbehov
som et fast punkt på det årlige tværgående statusmøde vedr. barnet.
Hvis en kørsel ikke længere er nødvendig, afmelder sagsbehandler straks kørslen hos kørselskontoret.

Budgetopfølgning og – ansvar:
Hver måned sender NT en liste over kørte ture til kørselskontoret. Kørselskontoret kontrollerer listen, hvorefter NT sender faktura til kørselskontoret.
Kørselskontoret er ansvarlig for den månedlige budgetopfølgning og udarbejder hver måned
en økonomirapportering, hvor forbrug sammenholdes med budget.

2.5

KØRSEL TIL AKTIVITETSCENTRE

Visitation/funktionsvurdering:
Leder af aktivitetscenteret er ansvarlig for visitation til omsorgskørsel.
For at blive visiteret til kørsel til aktivitetscentre skal borger henvende sig til aktivitetscenteret.
Ved første henvendelse fra borgeren, forklarer leder af aktivitetscenteret, at der gælder en
række særlige krav for at blive visiteret til ordningen, samt at der er en egenbetaling for at
deltage i kørselsordningen. Der kan i udgangspunktet visiteres til en fast midlertidig ydelse
med et defineret sluttidspunkt med afsæt i kommunens principper om hjælp til selvhjælp.
For demente borgere med et varigt behov kan der dog fraviges fra en midlertidig ordning, og
tilbydes en fast varig ordning. Borgere der er visiteret til daghjem bliver således altid kontaktet af daghjemmet og vil i udgangspunktet blive visiteret til en kørselsordning.
Leder af aktivitetscenteret vurderer på baggrund af samtalen og oplysninger i omsorgssystemet, om borger har et betydeligt kørselsbehov, og ikke råder over transportmidler i husstanden, der kan sikre transport til aktivitetscentre. Ved tvivlstilfælde kan visitator/hjemmepleje kontaktes.
Som udgangspunkt bevilliges alle kørselsordninger til aktivitetscentre med en slutdato efter
12 måneder.
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Bevilling og bestilling:
Bestilling af kørsel:
Såfremt borger er visiteret til befordring til aktivitetscentre vil der være tale om en visitation til en fast midlertidig kørselsordning. Det vil sige, at der er tale om en ordning med et
defineret start- og sluttidspunktet for ordningens løbetid. Derudover vil der være tale om en
ordning, hvor det angives hvilke dage og tidspunkter borger skal hentes til tilbuddet og bringes hjem igen. For borgere på daghjem visiteres til en varig ordning indtil borger udvisiteres
af daghjemmet.
Kørselskontoret er ansvarlig for bestillingen af den konkrete kørsel i HD skole. Ved tildeling
af en midlertidig fast kørselsordning skal kørselskontoret anvende et fast skema for bestilling
af kørsel. Skabelonen skal indeholde oplysninger om:







Borgers stamdata
Kørselsordningens start- og sluttidspunkt
Hvilke ugedage og tidspunkter for borgers kørsel
Afhentningssted og afleveringssted
Visiteret til hjemmehjælp
Serviceniveauet for kørsel, herunder forsædeplads/bagsædeplads, lift/rampe mv.

Hvis borger er forhindret til at komme i aktivitetscenteret/daghjemmet, kontakter centeret
kørselskontoret, så kørslen afmeldes.
Ved fornyelse eller ændringer i en midlertidig fast kørselsordning udfylder leder af aktivitetscenteret et nyt bestillingsskema.

Opfølgning:
Der sker løbende opfølgning på bevillingen, når der er borgergennemgang af den enkelte
borger i centeret, og kørselskontoret orienteres om ændringer.
Opfølgningen tager udgangspunkt i borgers aktuelle situation, og har til formål at afdække
om borgers tilstand har ændret sig positivt, således at borger ikke længere er berettiget til
en fast midlertidig ordning.

Budgetopfølgning og – ansvar:
Hver måned modtager kørselskontoret en liste over kørte ture fra NT. Kørselskontoret kontrollerer listen, hvorefter NT sender faktura til kørselskontoret.
Kørselskontoret videresender faktura til aktivitetscenteret til gennemlæsning og kontrol. Ved
fejl underrettes kørselskontoret. Kørselskontoret udskriver regning til borger kvartalsvis.
Kørselskontoret er ansvarlig for den månedlige budgetopfølgning og udarbejder hver måned
en økonomirapportering, hvor forbrug sammenholdes med budget.

2.6

KØRSEL MED HANDICAPPEDE VOKSNE

Visitation/funktionsvurdering:
Ledelsen på tilbuddet samt Myndighedsfunktionen i Center for Social- og Sundhedsmyndighed
er ansvarlig for visitation til befordringsgodtgørelse eller befordring til Servicelovens §§ 103
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og 104. Visitationen sker i forbindelse med indskrivningssamtalen på tilbuddet, hvor begge
parter deltager.
Afgørelse om visitation til ordningen sker i forlængelse af myndighedens visitation til selve
§§103 eller 104.
Afgørelsen skal basere sig på kommunens faste koncept for individuel behovsvurdering, og
skal følge princippet om, at kommunen tildeler befordringsgodtgørelse og befordring ud fra
billigst mulige relevante transportform for borgere med nedsat fysisk, psykisk eller socialt
funktionsniveau. Det indebærer, at:





Der skal altid først tages stilling til om borgerens selv kan varetage transport til gengæld for befordringsgodtgørelse, herunder egen transport i bil/cykel/til fods, evt.
med hjælp fra pårørende, kollektiv transport og/eller flextur.
Hvis transport med befordringsgodtgørelse ikke er tilstrækkeligt til at sikre borgers
transport skal den individuelle behovsvurdering tage hensyn til følgende faktorer
Der tildeles som udgangspunktet en fast ordning. Borgers behov for kørsel revurderes
ved opfølgningsmøde 3 måneder efter opstart.
Der skal ved vurderingen tages stilling til, om borger med fordel kan modtage en differentieret ordning – fx egen transport mod befordringsgodtgørelse i sommerhalvåret
og befordring i form af en midlertidig fast ordning i vinterhalvåret.

Oplysninger til grund for afgørelse fra visitation baserer sig på et fast koncept for individuel
behovsvurdering, hvor oplysninger om borgerens samlede funktionsniveau indgår. For så vidt
muligt indhentes oplysninger på baggrund af den sagsbehandling, der findes sted i forbindelse med selve visitationen til kerneydelsen (dvs. § 103 eller § 104).

Bevilling og bestilling:
Bestilling af kørsel:
Kørselskontoret er ansvarlig for bestillingen af den konkrete kørsel i HD skole. Ved tildeling
af en fast kørselsordning skal bestilling af kørsel ske på en fast skabelon til kørselskontoret.
Skabelonen skal indeholde oplysninger om:






Borgers stamdata
Kørselsordningens start- og sluttidspunkt
Hvilke ugedage og tidspunkter for borgers kørsel
Afhentningssted og afleveringssted
Serviceniveau for kørsel, herunder forsædeplads/bagsædeplads, lift/rampe mv.

Ved ændringer i en fast kørselsordning sendes en mail fra Aktivitetscenteret med oplysning
om ændringerne.
Godtgørelse:
En borgers udlæg dækkes efter de gældende regler. Udlæg skal indsendes/afleveres til kørselskontoret sammen med dokumentation for afholdt udgift, borgers adresse samt tilbuddets
adresse.
For refusion af udlæg gælder følgende retningslinjer:




for transport i egen eller pårørendes bil/cykel afregnes månedligt via et kilometerregnskab
for kollektiv transport afregnes via godtgørelse af måneds-, kvartal-, halvårs- eller
helårskort
for flextur afregnes via månedligt via et udlægsregnskab, herunder kvitteringer

Opfølgning:
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Der skal altid ske opfølgning på bevillingen efter de første 3 måneder i ordningen.
Der sker løbende revurdering af den enkelte borgers behov for kørsel i forbindelse med styrkelse af borgers selvhjulpenhed, herunder om borger i højere grad selv kan bidrage aktivt til
egen transport.

Budgetopfølgning og – ansvar:
Der udarbejdes i samarbejde mellem den budgetansvarlige og den visitationsansvarlige tydelige budgetforudsætninger for kørslen
Kørselskontoret er ansvarlig for indsamling af ledelsesinformation for kørselsområdet, og
forbruger følges tæt i Styregruppen for kørselskontoret som består af den budgetansvarlige
og de visitationsansvarlige.
Der aftales ift. budgetopfølgningsprocessen forpligtende ansvar- og sanktionsmuligheder ift.
de visitationsansvarlige ved hhv. overforbrug eller mindre forbrug i forhold til det samlede
budget til området.

2.7

INDIVIDUEL HANDICAPKØRSEL (FLEXHANDICAP)

Visitation/funktionsvurdering:
En borger, der ønsker at blive optaget i NT’s flexhandicapordning skal udfylde ansøgningsskemaet og sende det til kørselskontoret.
Der er følgende kriterier for at blive optaget i flexhandicapordningen.






Borger er svært bevægelseshæmmet (også med støtte af ganghjælpemiddel)
Borger benytter et ganghjælpemiddel, som er visiteret af kommunen.
Borger er fyldt 16 år
Borger i kommunen
Borgers handicap varer længere end 12 måneder

Alle ovenstående forhold skal være opfyldt for at kunne blive visiteret til Flexhandicap.
Handicap som ikke alene berettiger til optagelse:
 Blindhed og svagt syn
 Døvhed
 Nedsat orienteringsevne
 Demens
 Psykiske handicaps
 Lungelidelser og allergier
Lang afstand til almindelig kollektiv rutetrafik er ikke begrundelse for optagelse i ordningen.
Samtidig skal sagsbehandler være opmærksom på, at der ikke kan visiteres til kørsel alene på
baggrund af de ovennævnte handicap.
I ansøgningsskemaet skal borger oplyse følgende:
-

Beskrivelse af handicap
Oplysninger om ganghjælpemidler
Behov for hjælp i forbindelse med transport
Hvilke transportmidler borger er i stand til at benytte
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Kørselskontoret samstemmer oplysningerne i ansøgningsskemaet med tilgængelige oplysninger i omsorgssystemet. Her skal kørselskontoret være særlig opmærksom på, at borger som
minimum skal være visiteret til et ganghjælpemiddel. Borgere, som må anses for at være så
svært bevægelseshæmmede, at de ikke kan benytte et ganghjælpemiddel, kan undtages fra
dette krav.
Borgers behov for trappemaskine, solokørsel og forsædekørsel o.l. afdækkes. Borger oplyses
om, at udgift til trappemaskine dækkes af borger.
Der kan visiteres til gratis ledsagere hvis det vurderes, at borger har brug for hjælp til at
komme ind og ud af køretøjet. Hjælpen skal være af et sådant omfang, at det ikke kan forventes, at chaufføren kan yde denne hjælp. De visiterede ledsagere må ikke være borgere,
som selv er berettiget til at blive optaget i ordningen.
Borger skal gøres opmærksom på, at kørslen udføres efter den vedtagne kvalitetsstandard.
Borger skal endvidere gøres opmærksom på, at der ikke er mulighed for at få taxa til landsdækkende kørsler og kørsler over regionsgrænser. Her vil borger blive henvist til at benytte
toget på de strækninger, hvor det er muligt.

Bevilling og bestilling:
Roller og arbejdsdeling:
Fra 1. januar 2015 er arbejdsdelingen mellem NT og Frederikshavn Kommune delt mellem
visitering til kørselsordningen og udførelsen af kørslen.
Kommmunens ansvar er



Visitering af borger
Fastsættelse af serviceniveauet i forhold til visiteringen

NT´s ansvar er



Kørselsordningens udførelse
Fastsættelse af serviceniveauet for kørslen

Bevilling:
Borger ansøger kørselskontoret om optagelse i Flexhandicapordningen (i bobælskommunen).
Kørselskontoret foretager en vurdering af, om borger opfylder kravene til at kunne optages i
ordningen, og tager stilling til serviceniveauet.
Afgørelse om bevilling eller afslag i Flexhandicapordningen meddeles borger skriftligt af Kørselskontoret. Afgørelse vedlægges klagevejledning til borger.
Kørselskontoret opretter borger i NT systemet” Web-solen”, hvorefter borger fra NT modtager en opkrævning på medlemskab. Når abonnementet er betalt kan borger bestille kørsel.
Bestilling af kørsel:
Når borger er berettiget til optagelse i flexhandicapordningen, bestiller borger den ønskede
kørsel hos NT.
Dette kan gøres enten telefonisk hos NT eller på internettet. Borger opfordres til at bruge
den internetbaserede løsning, da dette er billigere rent administrativt.
Afmelding:
Hvis borger ikke længere skal deltage i Flexhandicap, skal borger udmeldes af ordningen.
Kørselskontoret sikrer, at der sker en framelding i ”Web-solen”. Framelding ske, hvis borgers
tilstand forbedres, så borger ikke længere opfylder betingelserne, hvis borger fraflytter
kommunen eller ved dødsfald. Borger kan også efter eget ønske udtræde af ordningen.
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Opfølgning:
Alle bevillinger revisiteres 1 gang årligt, hvor det sikres, at visitationskriterierne er opfyldt
for den enkelte borger.

Budgetopfølgning og –ansvar:
Hver måned sender NT en liste over kørte ture til kørselskontoret sammen med en faktura
for disse ture. Kørselskontoret kontrollerer listen og melder tilbage til NT, hvis der er tvivl
om faktureringsgrundlaget.
Kørselskontoret er ansvarlig for den månedlige budgetopfølgning og udarbejder hver måned
en økonomirapportering, hvor forbrug sammenholdes med det periodiserede budget.
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Bilag: 6.1. Henvendelse vedr. mad i LeveBo Skagen
Udvalg: Socialudvalget
Mødedato: 02. september 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 137893/15

Fra: Jørgen Emil Tousgaard <jrto@frederikshavn.dk>
Dato: 20. jul. 2015 11.14.57 CEST
Til: Helen Kristensen <loeven1965@gmail.com>
Cc: Byrådet - Frederikshavn Byråd <FrederikshavnByraad@frederikshavn.dk>
Emne: Vedr.:
Kære Helen Kristensen
Jeg undersøger forholdene og tager det op i Socialudvalget, hvorefter du modtager et svar på din
henvendelse.
Venligst
Jørgen Tousgaard
Socialudvalgsformand
Sendt fra min iPhone
Den 20/07/2015 kl. 10.37 skrev "Helen Kristensen" <loeven1965@gmail.com>:
Kære Byråd
Gennem mine efterhånden mange besøg på et Levebo-miljø i Skagen, er jeg meget forundret den
mad de får serveret om aften.
Mine besøg ligger ofte om eftermiddagen, så jeg ser jo hvad det for en mad personalet
laver/serverer for beboerne.
Det er snarere reglen end undtagelsen, at de får færdigretter om aften. Jeg vil faktisk sige, at det er
under al kritik, med tanke på det kostbeløb de betaler hver måned.
Det de får serveret er:
Vaccumpakkede flødekartofler, der varmes i ovnen
Aspargessuppe lavet på pulver
Frugtgrød, der kommer fra en stor spand (fra et cateringfirma)
Færdiglavet frossen fromage, der bliver tøet op inden spisetid
Færdiglavet frikadeller og div. (også) færdiglavet tærter
Risengrød (meget ofte)
Rugbrød med billig discount pålæg
Saftevand der kun er (som regel de billige) light produkter
Om morgenen, får de ofte øllebrød (lavet af pulver)
Der er ingen økologiske produkter, som mælk eller fløde. Til deres eftermiddagskaffe, er det ofte
halvfabrikerede kager
der skal bages færdigt i ovnen.

Jeg syntes det er under al kritik, med alle de færdigretter de får serveret og mad lavet på pulver.
Hvor meget næring er der i pulvermad? Og er det mad?
Samtlige beboere betaler ca. 4000 kr. for kosten pr. måned, det beløb kunne 2 personer sagtens leve
af i et privat hjem. Og samtidig få økologiske produkter.
Er I kære byrådsmedlemmer, klar over hvilken mad der bliver serveret for de ældre demente
borgere, der ikke kan sige fra overfor den mad de får serveret? Jeg er udmærket klar over, at
personalet ikke har ressourcer til at lave alt fra bunden, men burde der så ikke ansættes en ekstra
ernæringsassistent, eller endnu bedre en kok der kan lave mad til samtlige huse?
Med tanke på, at terminalpatienter på hospice får veltillavet mad (i hvert fald en overgang) tilberedt
af en kok, med flere retter at vælge imellem - er det meget underligt, at alm ældre (demente eller
raske der af forskellige årsager, ikke kan bo hjemme) skal nøjes med discountmad.
For år tilbage, fik de leveret mad fra bl.a. Bodilles Kro i Skagen. Det var en hel del bedre, end det
de får serveret nu.
Hvad vil I gøre fremadrettet, for at rette op på de dårlige måltider der serveres? Der er 1 stk
personale i hele aftenvagten, dog med mulighed for hjælp af en springer, men det er kun kort tid ad
gangen, da hun jo også skal hjælpe i andre huse.
Det er ikke acceptabelt som det er nu, og jeg kan sagtens forstå, at der er underskud på madkontoen,
med alle de færdigretter der bliver købt ind.
Skal der kontakt til Nordjyske, for at få en bedre madkvalitet på leve-bo miljøerne?
Med venlig hilsen
Helen Kristensen

Bilag: 6.2. Kvalitetsstandard for mad i plejeboliger
Udvalg: Socialudvalget
Mødedato: 02. september 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 135618/15

Bilag: 7.1. Bilag 1: Forslag til kommissorium for arbejdsgruppen
Udvalg: Socialudvalget
Mødedato: 02. september 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 131650/15

Bilag 1: Vedr. Forslag til igangsætning af analyse af daghjemsområdet for demente

Kommissorium for arbejdsgruppe

Arbejdsgruppens opgave
Arbejdsgruppen har til opgave at analysere samt lave forslag til:






Udviklingen i målgruppen for dagshjemstilbuddet
Daghjemmenes kerneopgave med udgangspunkt i borgernes og de pårørendes behov
Den nuværende organisering af samarbejdet med demenskoordinatorerne omkring visitering mm.
Den nuværende struktur og økonomien på daghjemsområdet i Frederikshavn by omfattende
”Fristedet” på Kastaniegården, ”Bangsbo” på L. P. Houmøllersvej og ”Lyspunkt” på Ingeborgvej
Udviklingen af aktiviteten og kvaliteten i daghjemstilbuddene i kommunen.

Arbejdsgruppens sammensætning





Ledere og medarbejder fra de tre daghjem i Frederikshavn by.
Repræsentanter fra demenskoordinatorerne samt demensprojektet
Repræsentanter fra Social- og Sundhedsmyndighed.
Økonomimedarbejder ad hoc

Arbejdsgruppen vil blive ledet af områdeleder Susanne Thaarup.
Ansvarlig for udarbejdelse af rapporten bliver ledende demenskoordinator Aase Hyldgaard.
Fakta om daghjem for demente i Frederikshavn Kommune
Den fysiske placering af kommunens daghjem er i dag fordelt på 6 adresser i Skagen, Strandby,
Frederikshavn og Sæby.
Antal pladser samt antal borgere der er visiteret til daghjem pr. uge fremgår af tabel 1.
Tabel 1.
Daghjem Nord:
Fristedet, Kastaniegården
Gavlhuset, Strandgården
Skagen, Daghjem
Daghjem Midt:
Lyspunkt, Ingeborgvej
Visitten, Rosengården, Sæby
Daghjem Vest:
Bangsbo Daghjem
I alt

Antal
daghjem
2014

Antal
daghjem
2015

7
7
7

7
7
7

7
7

7
7

7
42

7
42

Antal borgere
pr. uge 2014

Antal borgere
pr. uge 2015

23

21

18

9

11

10

52

40

De visiterede borgere anvender daghjemspladsen mellem 1 og 5 dage om ugen.
Daghjemmene er, undtaget Bangsbo, placeret i kommunale bygninger.

Bilag: 8.1. Bilag 1 - Økonomisk opgørelse.pdf
Udvalg: Socialudvalget
Mødedato: 02. september 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 133069/15

Bilag: 9.1. Bilag - Magtanvendelse 2014.pdf
Udvalg: Socialudvalget
Mødedato: 02. september 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 133096/15

Magtanvendelse 2014
Lovhjemmel
Jf. Servicelovens § 82 pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med
betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på egne
interesser, uanset om der foreligger samtykke fra den enkelte.
Reglerne for administrationen af § 82 beskrives yderligere i Servicelovens
kap. 24 §§ 124-137. Det overordnede formål med bestemmelserne er at
begrænse brugen af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til et
minimum og kun det mest nødvendige. Der må således aldrig benyttes magt,
såfremt handlingen kunne være erstattet med pædagogiske hjælpemidler eller
almen omsorg.
Derudover skal der forud for enhver magtanvendelse og andre indgreb i
selvbestemmelsesretten altid forsøges at opnå borgerens frivillige medvirken
til en nødvendig foranstaltning. Der foreligger normalt ikke magtanvendelse,
hvis en foranstaltning sættes i værk med borgerens udtrykkelige og gyldige
samtykke.
Yderligere skal anvendelsen af magt altid stå i rimelighed i forhold til, hvad der
ønskes opnået. Magtanvendelsen skal desuden altid udøves så skånsomt
som muligt i en så kort periode som muligt, og der skal altid tages størst mulig
hensyn til den pågældende, således der ikke forvoldes unødig krænkelse eller
ulempe.
Disse regler og bestemmelser er gældende for borgere med betydelig og varig
nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt social
pædagogisk bistand efter §§ 83-87, behandling efter §§ 101 og 102 eller
aktiverende tilbud efter §§ 103 og 104, og som ikke samtykker til
foranstaltninger efter §§ 125-129. Det er en forudsætning, at der forligger den
nødvendige dokumentation for den psykiske funktionsnedsættelse.
Typer af magtanvendelse:
§ 125 Personlige alarm- og pejlesystemer
§ 126 Anvendelse af fysisk magt i form af fastholdelse i personlige hygiejne
situationer eller føre en person til et andet opholdsrum.
§ 127 Anvendelse af fysisk magt for at hindre en person i at forlade boligen
eller føre denne tilbage til boligen.
§ 128 Anvendelse af magthjælpemidler (fastspænding af person til kørestol,
seng mv.)
§ 129 Optagelse af person i bestemt botilbud

Dato: 13. august 2015

Forfatter:
Lars B. Leen
Emne:
Magtanvendelse 2014

Som udgangspunkt betragtes det som værende ulovligt magtanvendelse, hvis
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det ikke udtrykkeligt er nævnt som lovligt efter §§ 125-129. Yderligere skal det
bemærkes, at Straffelovens almindelige bestemmelser om nødværge og
nødret altid vil være gældende.
Indberetningspligten
Center for Sundhed og Ældre skal udfylde registreringsskemaer for alle
magtanvendelser, der foretages i henhold til §§ 125-129 i Serviceloven. Derpå
sendes de til Center for Social- og Sundhedsmyndighed for juridisk vurdering
af indgrebet i forhold til den gældende lovgivning på området. Center for
Social- og Sundhedsmyndighed samler derefter op på alle
magtanvendelsesindgreb én gang årligt.
Registreringer i 2014
I 2014 blev der gennemført nedenstående magtanvendelser i henhold til de
enkelte paragraffer.
Tabel 1: Oversigt vedr. antal af magtanvendelser i Frederikshavn Kommune
fordelt på paragraffer.
Område § 125
Nord
Midt
Syd

§§ 126 og
§ 127
§ 128
§ 129
I alt
126a
0
29*
1
1
1
0
3
0
0
0
0
11
1
0
0

32
3
12

*11 af de 29 magtanvendelser er ved den samme borger

Ovenstående giver anledning til en række kommentarer for hvert enkelt
område. Årsagen er, at magtanvendelsesområdet ikke er et område, hvor man
kan sige, at det er entydigt godt eller skidt, når der registreres mange tilfælde
af magtanvendelse. Grunden er, at det ofte kan være én eller to borgere, der
udgør en speciel udfordring for plejepersonalet og derfor gør magtanvendelse
nødvendig. Derimod kan det også være alarmerende, såfremt der er steder,
hvor der ikke er registeret nogen form for magtanvendelse, idet dette kan
betyde, at man ikke får registeret brugen af magt. Dog giver ovenstående
billede ikke grund til denne bekymring. Det overordnede indtryk er, at alle
magtanvendelsessager bliver indberettet korrekt til Center for Social- og
Sundhedsmyndighed.
Område Nord
I område Nord har der været 29 fastholdelser jf. SEL § 126 i personlig
hygiejne situationer, hvilket er et markant fald sammenlignet med 2013, hvor
der var 43 fastholdelser. Personalet er fuldt ud bevidst om, at fastholdelsen er
så kortvarig og skånsom som mulig. Dog er der sket en stigning på
henholdsvis § 128 og § 129 området i forhold til 2013, hvor disse ikke blev
benyttet. Her har der været 1 fastspændning med en blød stofsele på en
kørestol. Det er meget væsentligt at bemærke, at denne ikke er blevet
anvendt i sengen, men udelukkende når borgeren er i kørestolen. Derudover

er der en enkelt borger som er blevet forflyttet til et botilbud uden for
kommunen jf. SEL § 129.
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Område Midt
I område Midt er der umiddelbart sket et markant fald i magtanvendelser jf.
SEL § 126 fra 15 tilfælde i 2013 til 3 tilfælde i 2014. Yderligere er det værd at
bemærke, at på samtlige andre magtanvendelsesparagraffer er der ikke blevet
anvendt magt.
Område Syd
I område Syd er der umiddelbart sket en markant stigning i magtanvendelser
jf. SEL § 126 fra 5 tilfælde i 2013 til 11 tilfælde i 2014. Derudover er der sket
en lille stigning jf. SEL § 127, hvor man en enkel gang har været nødsaget til
at føre en dement borger tilbage til boligen.

Jf. ovenstående er det tydelig at der er sket et fald i benyttelsen af
magtanvendelse i 2014, hvilket kan skyldes mange faktorer. 1) Arbejdet med
magtanvendelse har fået mere og tydeligere fokus på den socialpædagogiske
indsats, hvilket er med til at forebygge anvendelsen af magt, og 2) der er ift.
2013 blevet taget hånd omkring de særligt udfordrende borgere.
Herudover er det endnu engang vigtigt at pointere, at en stigning eller fald i
indberetningsniveauet nødvendigvis ikke kan tolkes som henholdsvis negativt
eller positivt. Det vigtige element er læring af de konkrete tilfælde for at kunne
forebygge fremtidig magtanvendelse, samt at indberetningerne registreres
korrekt og foretages af hensyn til borgerens retssikkerhed. På baggrund af
ovenstående ses der ikke nogle problematikker i denne retning, og niveauet
for magtanvendelse ligner niveauet fra foregående år, da de enkelte udsving
kan forklares ud fra konkrete tilfælde af borgere.
Kompetenceudvikling
Målet er, at plejepersonalet kan varetage plejeopgaverne uden at anvende
magt. Derfor har Center for Sundhed og Ældre stort fokus på at udvikle
kompetencer, der skal fokusere på de socialpædagogiske ressourcer. Dette
har bl.a. betydet øget fokus omkring musikterapi, hvor der arbejdes med sang
og musik overfor borgere, der i visse situationer før har været utrygge og
derfor udadreagerende. Med tiltaget er det lykkes plejepersonalet i flere
tilfælde at undgå den samme grad af magtanvendelse.
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