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1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. april 2015.

Indstilling
At dagsordenen godkendes

Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015
Dagsordenen godkendt.
 
Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og 
stedfortræder.  
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/65
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet
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2. Godkendelse af referat fra forrige møde

Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra mødet den 30. marts 2015. 

Indstilling
At referatet godkendes.

Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015
Referatet godkendt.
 
Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og 
stedfortræder.  
 
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/65
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet
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3. Orientering om ledsagelse i forbindelse med 
sygehusindlæggelser

Sagsfremstilling
I artikler i Nordjyske Stiftstidende den 26. og 27. januar 2015 behandledes 
kommunernes praksis vedrørende borgerstyret personlig assistance (BPA) ved 
sygehusindlæggelse. Problemstillingen, som blev taget op i artiklerne, var 
spørgsmålet om, i hvilket omfang kommunerne er forpligtigede til at fortsætte 
betaling for BPA-hjælp under sygehusindlæggelse af borgere, som er tildelt BPA. 
Artiklerne fokuserer bl.a. på forskelle i praksis mellem kommunerne, idet nogle 
kommuner tilsyneladende generelt fortsætter med at betale for BPA under 
indlæggelse, mens andre kommuner tilsyneladende generelt stopper betalingen af 
BPA ved indlæggelse.
 
Handicaprådet ønsker nu en orientering om, hvordan Frederikshavn kommune 
håndterer ledsagelse i forbindelse med sygehusindlæggelser.
 
Sisse Kirstine Jepsen, Social- og Sundheds Myndighed vil komme tilstede kl. 15.00 
og fortælle om, hvordan kommunen håndterer BPA ved sygehusindlæggelse og 
Dorte Svendsen, Handicapafdelingen vil fortælle om, hvordan ledsagelse 
håndteres på det socialpsykiatriske område. 
 
 

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.
 

Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015
Orienteringen omkring BPA’en taget til efterretning.
 
I Center for Handicap og Psykiatri varetages ledsagelse til sygehuse for borgere i 
botilbud efter aftale med Regionssygehuset. Det vil sige, at CHP følger med 
borgeren til sygehuset for overlevering, og hvis sygehuset vurderer, at der er behov 
for socialpædagogisk støtte under indlæggelsen, så betaler sygehuset for det 
personale CHP bemander med.
 
Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og 
stedfortræder.  
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/15586
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet
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4. Høringssag: Tilslutning til Sundhedsaftale om Osteoporose

Sagsfremstilling
Resumé
Som led i Økonomiaftalen for 2014 har parterne ønsket at få indgået en 
Sundhedsaftale om Osteoporose. 
 
Sundhedskoordinationsudvalget har i 2010 godkendt en sundhedsaftale på 
området, men grundet manglende finansiering på det regionale område, blev 
aftalen ikke effektueret. Aftalen er nu opdateret, og drøftet med PLO-Nordjylland 
(praktiserende lægers organisation), der kan godkende aftalen i den form, den nu 
foreligger.
 
Den Administrative Styregruppe for Sundhedsaftalen har på møde den 5. marts 
2015 godkendt, at Sundhedsaftalen om Osteoporose fremsendes til kommunerne 
til generel tilslutning.
 
Aftalen forelægges nu Sundhedsudvalget til beslutning om tilslutning med virkning 
fra 1. maj 2015.
Sagen er forinden hørt i Ældrerådet og Handicaprådet.
 
 
Sagsfremstilling
Som led i Økonomiaftalen for 2014 er der både i regionalt og kommunalt regi 
øremærket ressourcer til borgernære tilbud. På den baggrund har kommunerne i 
Nordjylland og regionen ønsket at få implementeret aftalen på 
osteoporoseområdet. 
 
Det er denne sundhedsaftales mål – på baggrund af faglige anbefalinger – at sikre 
en tværsektorielt sammenhængende og styrket indsats for patienter med 
osteoporose og herigennem forebygge brud.
 
Region Nordjylland har i 2015 prioriteret midler til indsatsen, både den medicinske 
behandling og i form at øget scannerkapacitet. PLO-Nordjylland har vurderet og 
kommenteret aftalen og vurderer, at som aftalen nu foreligger, er det en opgave, 
der er omfattet af overenskomsten. 
 
Osteoporose er en folkesygdom karakteriseret ved lav knoglemasse og 
knoglemæssige forandringer, der medfører øget skørhed i knoglerne og øget risiko 
for knoglebrud. I Region Nordjylland var der i 2013 knap 800 hoftebrud hos borgere 
over 65 år, der kan tilskrives Osteoporose, og i tillæg dertil er der ca. 700 
underarmsbrud og ca. 200 kompressionsbrud, der også kan tilskrives Osteoporose. 
Knoglebruddene rammer især ældre mennesker, hvor det kan have alvorlige 
konsekvenser.
 
Sundhedsaftalen om Osteoporose indeholder en række faglige anbefaliger til den 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14373
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mskr
 Besl. komp: SUU
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tværsektorielle indsats. Opgavefordelingen er tydelig beskrevet, og det vurderes 
derfor ikke, at der er behov for yderligere beskrivelser. 
 
Opfølgning og monitorering på Osteoporoseaftalen anbefales integreret i de 
generelle
aftaler og tiltag, der forventes at blive iværksat ifølge Sundhedsaftalen 2015-2018.
 
 
Kommunale opgaver
Kommunernes konkrete opgave i forbindelse med aftalen er - efter henvisning fra 
almen praksis - at give borgeren KRAM tilbud (vejledning om kost, rygning, alkohol 
og motion) samt faldforebyggelse.
 
Kommunerne i regionen fastlægger som udgangspunkt selv serviceniveauet i 
forhold til antallet af tilbud og kvaliteten af tilbuddene overfor borgerne og 
patienterne i kommunen. Med aftalen kan det dog forventes, at Frederikshavn 
Kommune vil få flere borgere til de ydelser kommunen allerede har indenfor 
rygestop, kostvejledning, ballancehold. Der bør derfor være fokus på resurserne til 
området. 
 
Med det øgede fokus, der vil blive på Osteoporose, vil der formentlig komme flere 
kommunale genoptræningsforløb for borgere med denne diagnose. Dette forventes 
dog, at kunne opveje en nedgang i antallet af borgere med brud grundet 
Osteoporose.
 
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget godkender 
Frederikshavn Kommunes tilslutning til Sundhedsaftale om Osteoporose.
 
 
 
 

Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015
Indstillingen godkendt, idet Handicaprådet bifalder, at aftalen nu kommer endeligt 
på plads.
 
Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og 
stedfortræder.  
 
 

Bilag
Sundhedsaftale om osteoporose marts 2015 (dok.nr.59734/15)
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5. Høringssag: Rehabilitering jf. 83a på Fritvalgsområdet

Sagsfremstilling
På baggrund af vedtaget lov pr. 1.1.2015 angående rehabilitering jf. SEL § 83a 
følger her en nærmere orientering om lovens konsekvenser for arbejdet med 
rehabilitering i Frederikshavn Kommune. Nedenfor vil der være en gennemgang af 
lovens hovedelementer som herefter sættes i relation til arbejdet med rehabilitering 
i praksis. SEL § 83 omhandler personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til 
nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice.
 
Hovedelementer i SEL § 83a
Med vedtagelsen af SEL § 83a har kommunen nu fået pligt til at udføre det 
rehabiliterende arbejde på ældreområdet. 
 
Den nye lov ensarter således praksis og formulerer i forbindelse med SEL § 83 
nogle klare krav for, hvorledes proceduren for det rehabiliterende arbejde skal være 
i kommunerne.
 
Overordnet skal kommunen tilbyde et kortvarigt og tidsafgrænset 
rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, såfremt 
rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og 
dermed øge borgerens selvhjulpenhed og livskvalitet. Derudover skal der 
fastlægges nogle klare individuelle mål, der skal indgå i en samlet beskrivelse af 
forløbet. 
 
Yderligere skal forløbene udføres helhedsorienteret og tværfagligt med fokus på 
opfølgning i forhold til borgerens udvikling. 
 
Loven medfører at forud for visiteringen af behov for hjælp og støtte efter SEL § 83, 
skal det vurderes om et rehabiliteringsforløb jf. ovenstående vil være relevant. 
Såfremt borgeren ikke gennemfører eller ikke ønsker at gennemføre et 
rehabiliteringsforløb, skal visitationen vurdere borgerens behov for hjælp og støtte 
jf. SEL § 83. Dermed afhænger forløbet i høj grad af borgerens motivation og de 
enkelte fagpersoners mulighed for at motivere borgeren til at gennemføre et sådan 
forløb. Der er således ikke mulighed for at nægte borgeren hjælp og støtte jf. 
serviceloven med begrundelse i, at borgeren ikke ønsker at gennemføre et tilbud 
om et rehabiliteringsforløb.  
 
Det er desuden en del af loven, at der skal fastsættes individuelle mål i forbindelse 
med hjælp og støtte efter SEL § 83, hvilket hidtil ikke har været et lovmæssigt krav. 
Derudover skal alle borgere, der er bevilliget hjælp og støtte efter SEL § 83 før 
lovens ikrafttræden, revurderes senest 1.1.2017. Dette skal ske med særlig henblik 
på fastlæggelse af individuelle mål, samt vurdering af om borgeren kan opnå 
forbedringer i funktionsevnen ved et rehabiliteringsforløb jf. SEL § 83a.   
 
Som en del af loven ophæves sondringen mellem varig og midlertidig hjælp 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/1537
 Forvaltning: CSSM
 Sbh: lald
 Besl. komp: SOU
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angående betalingsreglen i serviceloven. Dette betyder konkret, at kommunerne 
ikke længere kan opkræve betaling for midlertidigt hjælp, hvilket bl.a. har været 
gældende praksis i Frederikshavn Kommune.
 
Konsekvenser af loven i forhold til Frederikshavn Kommune
Lovændringen betyder, som skitseret i foregående afsnit, en del ændringer hvad 
angår den rehabiliterende indsats i kommunerne. Kernen i ændringen er, at der i 
højere grad kommer lovhjemmel samt fastere rammer for indsatsen i forhold til 
borgeren. På baggrund af den foregående gennemgang kan loven overordnet 
deles ind i 3 hovedelementer: 
 
1) Den rehabiliterende tilgang generelt
2) Revurdering af alle borgere jf. SEL § 83 senest den 1. januar 2017, herunder 
individuelle mål for borgere i rehabiliteringsforløb jf. SEL § 83a
3) Afskaffelse af begreberne midlertidig og varig hjælp 
 
Nedenfor vil hvert af de tre hovedelementer i loven blive gennemgået i forhold til 
konsekvenserne for Frederikshavn Kommune.
 

1)   Frederikshavn Kommune har tilrettelagt sin rehabiliterende indsats på 
ældreområdet gennem projekt ”Længst Muligt I Eget Liv”, hvor lovhjemlen 
er fundet og begrundet gennem SEL § 86 (Genoptræning og 
Vedligeholdelsestræning). Projektet er tillige udrullet i den kommunale 
hjemmepleje og tilbydes som udgangspunkt alle ny-visiterede borgere 
samt (allerede) modtagere af hjælp efter SEL § 83, der vurderes at kunne 
forbedre funktionsevnen gennem et rehabiliteringsforløb. Yderligere 
opstilles der mål og delmål for borgeren, hvor der ligeledes bliver lavet en 
opfølgning på de resultater, som borgeren opnår gennem forløbet. 

 
Frederikshavn Kommunes rehabiliteringsindsats opfylder således lovens 
kriterier, men lovændringen giver en mere klar lovhjemmel, hvilket konkret 
vil sige, at praksis efter den 1.1.2015 ændres således, at alle forløb 
bevilliges jf. SEL § 83a og ikke som hidtil jf. SEL § 86. 

 
2)   Center for Social- og Sundhedsmyndighed kan med lovændringen få brug 

for at omprioritere de administrative ressourcer både til den løbende 
visitation og til kontrolindsatsen, således at ressourcerne samlet set bruges 
mest hensigtsmæssigt i forhold til at sikre opfølgning på borgernes mål og 
effekten heraf - i forhold til at opnå selvhjulpenhed og i forhold til at sikre en 
fortsat gunstig udvikling af udgifterne til §83. Alle borgere jf. SEL § 83 skal 
revurderes senest den 1. januar 2017. Revurderingen med fastsættelse af 
individuelle mål for borgere i rehabiliteringsforløb jf. SEL § 83a vil medføre, 
at visitationsenheden skal lave revisiteringer og fornyede afgørelser for 
omkring 2500 borgere indenfor en periode på knap 2 år.
 
Som tidligere nævnt medfører lovændringen også, at der skal fastlægges 
individuelle mål for hjælp og støtte efter SEL § 83a. Dette betyder som 
udgangspunkt ikke en ændring af praksis i Frederikshavn Kommune, da 
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dette har været en del af Længst Muligt I Eget Liv. Der skal dog være en 
mere struktureret og systematisk opfølgning fra Visitationsenheden end 
tidligere.  

 
3)   En anden konsekvens af loven er, at der ikke længere findes lovhjemmel til 

opkrævning for betaling af midlertidig hjemmehjælp. Dette har været 
praksis i Frederikshavn Kommune, hvorfor der må påregnes et indtægtstab 
på baggrund af den ændrede lovgivning. Center for Økonomi og Personale 
vurderer i denne forbindelse ikke at indtægtstabet er af en størrelse, der 
påvirker den samlede budgetramme.  

 
 Fremtidig strukturering af den rehabiliterende indsats i Frederikshavn 
Kommune
Som det fremgår af forrige afsnit opfylder den nuværende praksis vedr. den 
rehabiliterende indsats i Frederikshavn Kommune de lovgivningsmæssige krav, der 
fremgår af SEL § 83a. Derfor er der som sådan ikke nogle afledte effekter af 
lovændringen, der gør, at Frederikshavn Kommune skal nytænke eller 
omstrukturere den rehabiliterende indsats.
 
Dog rummer SEL § 83a ikke nogle bestemmelser, der gør, at borgeren skal 
gennemføre et tilbudt forløb gennem SEL § 83a. Dette kan betyde, at borgere, der 
ikke ønsker et forløb gennem den kommunale leverandør ift. SEL § 83a, hvor den 
rehabiliterende indsats i dag tilrettelægges og gennemføres, kan fravælge tilbuddet 
og eksempelvis få en privat leverandør jf. SEL § 83. Her vil borgeren i så fald kun 
modtage almindelig personlig pleje og praktisk hjælp uden en forudgående indsats 
efter SEL § 83a på at gøre borgeren mere selvhjulpen. Dette skal også ses i lyset 
af, at de private leverandører har ca. 40 % af markedet indenfor leveringen af SEL 
§ 83 ydelser.
 
For øge borgerens motivation for et rehabiliteringsforløb kan det være 
hensigtsmæssigt at udrulle rehabiliteringsindsatsen til de private leverandører på 
lige fod med den kommunale leverandørs projekt ”Længst Muligt I Eget liv”.
Derfor lægger administrationen op til en drøftelse i Socialudvalget, i forhold til om 
Socialudvalget finder en udrulning hensigtsmæssig, og noget administrationen skal 
arbejde videre med. Såfremt udvalget beslutter, at man gerne vil se på at få den 
rehabiliterende indsats udrullet til de private leverandører af SEL § 83 ydelser, vil 
administrationen udarbejde en nærmere idéskitse og løsningsforslag i forhold til 
dette. 
 
 
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, 

1.     at Socialudvalget tager orienteringen om ændringen af Servicelovens SEL 
83a til efterretning.

2.     at Socialudvalget drøfter, om de private leverandører skal indgå i at levere 
rehabilitering efter SEL § 83a og angiver en retning for, hvorledes 
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administrationen skal arbejde videre med et forslag til udmøntningen af 
lovændringen.

3.     at Socialudvalget sender sagen til høring i Ældreråd og Handicapråd med 
anmodning om at afgive bemærkninger til den retning, som Socialudvalget 
angiver, at administrationen skal arbejde videre med i forhold til 
udmøntningen af lovændringen.

at Socialudvalget genoptager behandlingen af sagen på mødet i juni 2015 med 
henblik på at træffe beslutning om udrulningen af lovændringen vedr. §83a.

Beslutning Socialudvalget den 8. april 2015
Indstillingerne godkendt. 
Udvalget ønsker i junimøde et oplæg fra administrationen om, hvordan de private 
leverandører kan levere rehabilitering i en forsøgsperiode.
 
Fraværende: Bent H. Pedersen.
 
 

Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015
Indstillingerne tiltrædes uden yderligere bemærkninger.
 
Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og 
stedfortræder.  
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6. Høringssag: Frederikshavner Ordningen

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 15. april 2015 besluttet at sende forslag 
til revideret Frederikshavner Ordning i høring blandt høringsrelevante parter.
 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede endvidere, at støtteordningen fremadrettet 
skal benævnes: ”Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune”.
 
Kommentarer til forslaget indsendes til Frederikshavn Kommune, Center for Kultur 
og Fritid, senest mandag den 18. maj kl. 12.00 pr. mail til ufbo@frederikshavn.dk.
 
Baggrunden for ændring af støtteordningen er Frederikshavn Kommunes 
budgetforlig 2015-2018, hvor Frederikahavn byråd på møde den 17. september 
2014, besluttede at opsige Frederikshavner Ordningen pr. 1. januar 2015 samt 
opsige kutyme med et ”omstillings år”.
 
Kultur- og Fritidsudvalget har efterfølgende i dialog med Folkeoplysningsudvalget 
udarbejdet forslag til revideret tilskudsordning for folkeoplysende foreninger i 
Frederikshavn Kommune.
 

Indstilling
At der udarbejdes høringssvar.
 
 

Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015
Handicaprådet kan tiltræde den reviderede Frederikshavnerordning  under 
forudsætning af, at Handicapidrættens Fællesråd fortsat ikke er under den nye 
”Tilskudsordning  for foreninger i Frederikshavn kommune”.
 
Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og 
stedfortræder.  
 
 

Bilag
Følgebrev - høring vedr. tilkskudsprdning for foreninger i Frederikshavn Kommune (dok.nr.68882/15)
Høringsmateriale - ændringer i Frederikshavner Ordningen (dok.nr.67973/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/22019
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet
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7. Orientering fra Tilgængelighedsudvalget

Sagsfremstilling
Orientering v/Dorthe Smidt
 
a.     Genoptagelse af sagen, Handicapparkering ved andelsboliger og almene 

boligområder.
 
 

b.    Signalanlæg på Aalborgvej samt ændringer i rundkørslen ved Sdr. 
Ringvej/Toldbodvej i Sæby. 

 
 

c.     Tilgængelighed på valgstederne ved kommende valg.
 

 
d.    Handicapdag og rullende trapper i Råbjerg Mile
 
 
e.     Nye lokalplaner 

 
 

 

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.
 

Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015
Orienteringen taget til efterretning.
 
Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og 
stedfortræder.  
 
 

Bilag
Referat fra mødet 13. april 2015 (dok.nr.67489/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/68
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet
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8. Orientering til/fra medlemmerne / sekretariatet

Sagsfremstilling
Information fra Rådets medlemmer:
 
 
 
 
 
 
Information fra Handicaprådets sekretariat:
 
a) Tur til hjælpemiddeldepot den 8. maj 2015
 
b) Kursus i iPad – forslag til datoer: 4. maj eller 11. maj fra kl. 13.30. 
 
c) Dialogmøde med BUU den 7. maj 2015 kl. 15.00.
 
 
 
 
 

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.
 

Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015
Ingen bemærkninger fra medlemmerne.
 
Ad a)  Tilmeldte til hjælpemiddeldepot-turen: Irene Hjortshøj, Aksel Jensen, Dorthe 
Smidt og Steen Jørgensen.
Ad b)  iPadkursus afholdes den 11.5. kl. 13.30 i lokale 1.64. Tilmeldte: Susanne 
Jensen, Betina Hansen, Dorthe Smidt, Helle Bruun Andersen, Helle Madsen 
(måske) og  Steen Jørgensen
Ad c) Tilmeldte til dialogmødet: Aksel Jensen, Betina Hansen, Irene Hjortshøj, 
Helle Madsen, Susanne Jensen og Jette Bruun Christensen.
 
Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og 
stedfortræder.  
 
  
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/67
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet
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9. Orienteringssag: Udbud på hjælpemiddeldepotet - 
Præsentation af tidsplan

Sagsfremstilling
På baggrund af Socialudvalgets beslutning pr. 4. marts 2015 har administrationen 
udformet en tidsplan for udarbejdelse udbudsmateriale i forhold til depotdriften i 
Frederikshavn Kommune.
Tidsplanen for udarbejdelsen af materialet og de enkelte delelementer i selve 
processen fremgår af nedenstående, hvor tidsplanen overordnet er inddelt i 5 faser:
 
Indsamling af viden
Besøg ved andre depoter                                              Maj 2015
 
Udarbejdelse og behandling af udbudsmaterialet
 
Udarbejdelse af udbudsmateriale                                   1. maj til 10. september 
2015 og sagsfremstilling til politisk behandling
Udbudsmateriale til høring i Handicaprådet                     21. september 2015
Udbudsmateriale til høring i Ældrerådet                          21. september 2015
Godkendelse af udbudsmateriale i SOU                         30. september 2015       
 
Tilbudsperiode
 
Annoncering af udbud og eller fremsendelse af udbud    5. oktober 2015
Spørgsmål til udbudsmaterialet                                      28. oktober 2015
Afholdelse af spørgemøde                                            2. november 2015
Fremsendelse/offentliggørelse af spørgsmål og svar      6. november 2015
Sidste frist for udsendelse af svar på spørgsmål og       18. november 2015
supplerende spørgsmål
Tilbudsfrist                                                                    24. november 2015
 
Evaluering af de indkomne tilbud
 
Tilbudsevaluering                                                          25. nov. til 20. dec. 2015
Sagsfremstilling til SOU                                                 21. december 2015        
Godkendelse i SOU                                                       Januar 2016
Godkendelse i ØU                                                         Januar 2016
Godkendelse i BR                                                         Januar 2016
Orientering til Handicaprådet                                          Februar 2016
Orientering til Ældrerådet                                               Februar 2016
 
Implementering
 
Hensigtserklæring om tildeling af kontrakt                      Ultimo februar 2016
Stand still periode 10 dage (ikke lovpligtig)                    frem til ca.10 marts 2016
Kontraktindgåelse                                                         Ca. 10 marts 2016

 Åben sag

 Sagsnr: 14/18160
 Forvaltning: CSSM
 Sbh: lald
 Besl. komp: SOU
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Kontraktimplementering                                                fra marts til udgangen 2016
 
 
Supplerende bemærkes, at administrationen for øjeblikket er ved at planlægge en 
besøgsrunde ved flere depoter, hvor Socialudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet og 
repræsentanter fra administrationen skal besigtige disse depoter for inspiration til 
udarbejdelse af selve udbudsmaterialet. 
 
Programmet for turen er endnu ikke fastlagt, men selve besigtigelsesturen vil blive 
afholdt i maj måned 2015 og indbefatte besøg både ved et depot drevet af en privat 
leverandør og minimum et depot drevet af en kommune.
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller tidsplanen til orientering.
 

Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015
Orienteringen taget til efterretning.
 
Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og 
stedfortræder.  
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10. Orientering om økonomi

Sagsfremstilling
Økonomioversigten fremlægges til orientering.

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015
Orienteringen taget til efterretning.
 
Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og 
stedfortræder.  
 
 

Bilag
Økonomioversigt Handicaprådet - 2015 (dok.nr.12841/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/3408
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet
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11. Punkter til kommende møde

Sagsfremstilling
Punkter som ønskes behandlet på kommende møde:
 
Om kørsel i forbindelse med ridefysioterapi – Frederikshavn kommune har ingen 
ydernummer, så ridningen foregår i andre kommuner – evr. gæsteoplæg ved 
Susanne Thaarup/Hanna Pedersen 

Indstilling
Til videre foranstaltning.

Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015
Ingen yderligere punkter.
 
Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder, Jørgen Tousgaard og 
stedfortræder samt Jette Bruun Christensen.  
 
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/71
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet
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12. Handicapmesse 2015

Sagsfremstilling
Messen afholdes 2.-3. oktober 2015
 
Messens navn bliver: Handicapmesse: Din indsats – Din glæde
 
Tanker og ideer vedr. Messen – sendes til Aksel. 
 
 

Indstilling
Til drøftelse. 
 
 

Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015
Drøftet.
 
Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder, Jørgen Tousgaard og 
stedfortræder samt Jette Bruun Christensen.  
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24334
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet



Handicaprådet - Referat - 27. april 2015 Side 21 af 34

13. Eventuelt

Sagsfremstilling
Uden beslutning !

Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015
Intet.
 
Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder, Jørgen Tousgaard og 
stedfortræder samt Jette Bruun Christensen.  
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/65
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet
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14. Høringssag: Anvendelse af ledige ældreboliger til 
midlertidigt opholdssted for flygtninge

Sagsfremstilling
Integrationsteamet anmoder om at anvende ledige ældreboliger til midlertidigt 
opholdssted for flygtninge
 
Frederikshavn Kommune modtager på nuværende tidspunkt et stort antal 
flygtninge. Integrationsteamet er i den forbindelse under et stort pres i forhold til at 
finde egnede boliger til flygtninge, der har fået opholdstilladelse. Kommunen har 
pligt til at anvise flygtninge til en permanent bolig. Det er en udfordring i mange 
kommuner, og der er nu skabt mulighed for at anvise flygtninge til en midlertidig 
bolig først, idet kommunerne ikke råder over et tilstrækkeligt antal passende boliger 
(økonomi og størrelse jf. der kommer mange enlige, som har en lav indtægt) i 
forhold til det antal flygtninge, som modtages på nuværende tidspunkt.  Muligheden 
for at lave midlertidige opholdssteder for flygtninge er beskrevet i skrivelse fra 
Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold: ”Informationsbrev om 
boligplacering af nye flygtninge” dateret den 6. februar 2015.
 
For at løse udfordringen i Frederikshavn Kommune er der derfor behov for at 
oprette et antal midlertidige boliger for flygtninge, hvor de kan have ophold imens 
der søges efter en permanent bolig. Når kommunen kan anvise en permanent bolig 
har flygtningen pligt til at tage imod tilbuddet.
 
Integrationsteamet afsøger alle muligheder for at finde egnede boliger til flygtninge. 
Det er også undersøgt, hvilke muligheder kommunen selv har i forhold til ledige 
lejemål. Der er i den forbindelse forespurgt om muligheden for at leje enkelte af de 
ledige ældreboliger, som kommunen har anvisningsret (og dermed betalingspligt) til 
med henblik på at anvende dem som midlertidigt opholdssted for flygtninge. 
 
 
Mulige ”bolig-løsninger” – og lovhjemmel til at anvende ledige ældreboliger til andre 
end målgruppen
 
Kommunen har som det er beskrevet i andre sags-sammenhænge anvisningsret til 
en del ledige ældreboliger, som der i gennem en længere tidsperiode ikke har 
været efterspørgsel på. Kommunens hjemmel til at udleje de ledige ældreboliger til 
andre end den berettigede personkreds (ældre- og personer med handicap) 
fremgår af almenlejelovens § 54 stk. 1:
 
”Almene ældreboliger, der ejes af en almen boligorganisation, skal udlejes til ældre 
og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. 
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at boligerne skal udlejes til andre 
boligsøgende, såfremt de pågældende boliger ikke kan udlejes til berettigede 
personkreds. Ved ledighed skal boligerne på ny søges udlejet til den berettigede 
personkreds (…)” 

 Åben sag

 Sagsnr: 11/2211
 Forvaltning: LS
 Sbh: mepd
 Besl. komp: SOU
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Kommunen arbejder på at løse udfordringen med mange ledige ældreboliger på 
forskellige måder, bl.a. ved salg og ommærkning af boliger. Hvor det har været 
muligt – og nødvendigt pga. mange ledige ældreboliger – er der også truffet 
beslutning om, at andre end målgruppen for ældreboliger kan leje boligerne. Det 
har ikke medført udfordringer i de eksisterende ældreboligmiljøer, hvor mange af 
beboerne i dag er mere raske og rørige, og hvor kommunen som nævnt oplever en 
meget vigende efterspørgsel.
 
Integrationsteamet er på nuværende tidspunkt ved at indgå aftale (med 
Frederikshavn Boligforening som har overtaget anvisningen) om boliger på B.H. 
Vej i Frederikshavn. Der er derfor ikke umiddelbart behov for flere boliger i 
Frederikshavn. Men der er behov for boliger andre steder i kommunen som Skagen 
og Ravnshøj. 
 
Der kan i den forbindelse peges på, at kommunen har en del ledige ældreboliger 
på fx Chr. X Vej i Skagen (6 ud af 20 ledige kommunale ældreboliger) samt på 
Mejerivej i Ravnshøj (6 ud af 15 boliger). Det foreslås, at Integrationsteamet får 
mulighed for at anvende 2 + 2 (to hvert sted) af disse boliger til midlertidigt 
opholdssted for flygtninge.
 
 
Løbende evaluering og tidshorisont
 
I henhold til ovennævnte midlertidige anvendelse stilles der samtidigt forslag om, at 
anvendelsen af ledige ældreboliger løbende evalueres med henblik på at vurdere, 
om flere boliger med fordel kan anvendes til formålet. Der skal i den forbindelse 
også være opmærksomhed på, hvordan anvendelsen fungerer i sammenhæng 
med det eksisterende ældreboligmiljø – og selvfølgeligt på at kommunen fortsat 
kan opfylde sine forpligtigelser i forhold til at kunne anvise til ældreboliger. Der er 
afholdt møde med Integrationsteamet, hvor det er aftalt, at der løbende vil være 
dialog samt opfølgning på, hvilke flygtninge der får midlertidig bolig i 
ældreboligmiljøerne.  
 
Integrationsteamet kan ikke umiddelbart fastsætte deres tidshorisont i forhold til 
behovet for de midlertidige boliger, da det afhænger af perspektiverne i forhold til at 
finde egnede permanente boliger i Frederikshavn Kommune. Men der arbejdes ”på 
alle kanaler” – dvs. i forhold til almene boligorganisationer, private og kommunen – 
i forhold til at finde egnede permanente boliger til flygtningene. Flygtningene 
forventes derfor ikke at skulle have langvarigt ophold i de midlertidige boliger. 
Ministeriet har ikke fastsat en bestemt tidshorisont for, hvor længe flygtninge kan 
være i et midlertidigt opholdssted.
 
Med henblik på at sikre, at kommunen fortsat kan opfylde sin forsyningspligt 
vedrørende ældreboliger skal der være opmærksomhed på, at der er tale om 
midlertidig anvendelse af boligerne. Der vil således være mulighed for, at 
kommunen kan opsige ”lejeaftalerne” med Integrationsteamet, såfremt der bliver 
behov for pågældende ældreboliger til målgruppen. 
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Sagen sendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Integrationsrådet

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller: 
 

1. At Integrationsteamet får mulighed for at anvende to ledige ældreboliger på 
Chr. X Vej i Skagen og to ledige ældreboliger på Mejerivej i Ravnshøj som 
midlertidige boliger for flygtninge.

 

2. At Integrationsteamet og Visitationsenheden løbende evaluerer om 
anvendelsen fungerer i det eksisterende ældreboligmiljø og på det 
grundlag vurderer, om flere boliger kan anvendes til formålet. 

Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og 
stedfortræder.  
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15. Høringssag: Forslag om udviklings- og forskningsprojekt 
mellem CSP og UCN om boliger til udadreagerende demente

Sagsfremstilling
CSP ønsker at SOU drøfter og tager stilling til om der skal arbejdes videre med, 
nedenstående oplæg til et forsknings- og udviklingsprojekt i samarbejde med UCN 
– pædagoguddannelsen i Hjørring.
Projektet skal, med afsæt i evidensbaseret forskning, udvikle et koncept til 
etablering af et demensafsnit for udad-reagerende demente i de tomme fritliggende 
boliger, i tilknytning til Ankermedet i Skagen. Boligernes beliggenhed er 
umiddelbart idéelle til projektets koncept.
 
Projektet skal inddrage tværfaglighederne der bringes i spil af UCNs 
pædagoguddannelse, CSPs plejepersonale, den ledende demenskoordinator, 
Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi, Center for Social og 
Sundhedsmyndighed og Arkitektur og Design studiet på Aalborg Universitetet.
 
Idéen til projektet er netop blevet født, og allerede ses følgende fordele ved 
projektet:

-
 
-

Udad-reagerende demente borgere plejes internt i Kommunen, i stedet 
for i specialiserede tilbud i andre Kommuner, og er derved tættere på de 
pårørende
Styrke og udvikle samarbejdet med de pårørende

- Inddragelse af en ny faggruppe (pædagoger) med særligt fokus på 
kommunikations- og relationskompetencer og ældrepædagogik

- Etablering af et videnscenter for borgere med udad-reagerende demens, 
hvor det øvrige personale i Kommunen kan trække på viden og erfaring

- Fokus på arbejdsmiljøet for personalet i arbejdet med udad-reagerende 
demente

- Nye – udviklingsorienterede - arbejdspladser i Skagen
- Tomme bygninger anvendes – tomgangshuslejen mindskes
- Udvikling af et indretningskoncept, som kan anvendes fremadrettet i 

tomme bygninger i Kommunen ved øget behov
- Udviklingsopgaver flyttes fra Frederikshavn til Skagen

 
Idéen er, at projektet kan hedde noget i stil med ”rum og demens”. 
Ordet ”rum” rummer mange kontekster, fx rum til:

- at være udad-reagerende som dement i Frederikshavn Kommune
- deres pårørende
- kriser
- livets afslutning
- faglighed
- alle faggrupper og tværfaglighed
- indretning af fysiske rum – inde og ude
- nye teknologier
- udvikling 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/15337
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mank
 Besl. komp: SOU
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- elever og studerende
 
CSP ser dette projekt som en mulighed, hvor vi får lov til virkeligt at bringe 
værdierne i de strategiske fokuspunker i spil, idet der arbejdes med udsyn og nysyn 
på området, hvor Kommunen er garant for de svage og umælende, fordi disse 
borgere kræver en helt særlig indsats. Det forventes at skabe robuste mennesker 
og et robust lokalsamfund, samtidigt med at borgermes selvhjulpenhed og netværk 
sættes i spil, idet evnen til at opbygge relationer styrkes. Disse indsatser forventes 
at kunne skabe mere for mindre gennem, effektiv værdiskabelse, idet ressourcerne 
forbliver i Frederikshavn Kommune.
Samtidig kan vi udvikle samarbejdet med UCN og Aalborg Universitetet yderligere.
 
Sagen sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet.
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget drøfter projektoplægget 
og tager stilling til, om der skal arbejdes videre med projektidéen.
 

Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015
Handicaprådet bakker op om, at der arbejdes videre med projektideen.
 
Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og 
stedfortræder.  
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16. Orienteringssag: Opfølgning på statusmøde med de 
frivillige d. 13.4.215

Sagsfremstilling
Der gives i det følgende en kort orientering om statusmødet for frivillige, der blev 
afholdt d. 13.4.2015 på Rådhuscentet. Der deltog ca. 60 personer i alt i mødet.
Statusmødet er det første møde af sin art, der afholdes i relation til ”Politik for 
frivilligt socialt arbejde”
 
Sundhedsudvalgsformand Anders Broholm indledte mødet, hvorefter områdeleder 
Susanne Thaarup gav en præsentation af formålet med statusmøderne. Her blev 
det brede frivillighedsbegreb drøftet, samt hvordan det sikres at invitationen til et 
sådan arrangement tilgår så mange relevante frivillige som muligt.
 
Efter præsentationen blev deltagerne fordelt i 5 grupper, hvor man valgte sig ind på 
1 af de 5 fælles pejlemærker fra ”Politik for frivilligt socialt arbejde”:

-       Samskabelse
-       Relationer
-       Fællesskab
-       Klare rammer
-       Synlighed

 
I grupperne var der en dialog om, hvad der forstås ved netop det pejlemærke, samt 
om konkrete udfordringer og ønsker i relation til pejlemærket. I dialogen blev der 
præsenteret igangværende tiltag og aktiviteter, samt udtrykt ønsker til tiltag og 
aktiviteter i Kommunen.
Gruppearbejdet gav anledning til god dialog. Der blev samlet op i plenum.
Efter pausen valgte deltagerne en ny gruppe, og dialogen fortsatte med 
efterfølgende opsamling i plenum.
 
På mødet fremkom flere idéer til samarbejde, bl.a. idéen om, et stort årlig event for 
frivillige, hvor de enkelte frivillige foreninger og andre med tilknytning til de frivillige 
foreninger, kan mødes og præsentere netop deres arbejde.
 
Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.
 

Handicappolitiske konsekvenser
 
 

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget og Socialudvalget 
tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015

 Åben sag

 Sagsnr: 15/15417
 Forvaltning: CSÆ
 Sbh: mank
 Besl. komp: SUU
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Taget til efterretning.
 
Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og 
stedfortræder.  
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17. Orientering om afslutning af senhjerneskadeprojektet

Sagsfremstilling
Senhjerneskadeprojektet har løbet i perioden 2012 til januar 2015. Projektet er nu 
afsluttet og målene er indfriet. 
Projektets formål har været at kompetenceudvikle nøglemedarbejdere på 
senhjerneskadeområdet i hele Frederikshavn Kommune. Alle aktiviteterne i 
projektet, har tilsammen løftet hjerneskadeindsatsen i Frederikshavn Kommune på 
alle områder, lige fra den direkte træning og pleje af borgerne, til styrkede 
samarbejdsrelationer mellem forskellige afdelinger i Kommunen. 
 
Frederikshavn Kommune vil inden for den eksisterende økonomiske ramme, 
bestræbe sig på at opretholde og styrke det opnåede kompetenceløft, og det 
opbyggede netværk blandt nøglemedarbejderne på området.
De næste år skal bruges på implementere den nye viden, nøglemedarbejderne har 
erhvervet sig gennem uddannelsesforløbet. Der er påbegyndt et arbejde, med at 
lave procedure for træning på hjerneskadeområdet, ud fra de nationale kliniske 
retningslinjer og best practice på området. 
 
I det følgende gives en orientering, om de overordnede aktiviteter og resultater i 
projektet.
Kompetenceudvikling
På professionsuddannelsesniveau har 29 nøglemedarbejdere i form af 
fysioterapeuter, ergoterapeuter, pædagoger og sygeplejersker som arbejder med 
rehabilitering af borgere med hjerneskade gennemført diplomuddannelse i 
neurorehabilitering, samt 1 nøglemedarbejder fra Visitationsenheden. Dette har 
været en del af det tværkommunale nordjyske uddannelsesprogram på 
hjerneskadeområdet.
På SOSU-niveau har 41 nøglemedarbejdere fra ældreplejen og 12 
nøglemedarbejdere Jobcentret deltaget i kurser, som har været afholdt i 
Frederikshavn med deltagere fra Hjørring Kommune. 
Nøglemedarbejderne på professionsuddannelsesniveau giver udtryk for, at de er 
blevet fagligt stærkere til at vurdere og behandle funktionsnedsættelser hos 
borgere med erhvervet hjerneskade. Der er blevet dannet højtspecialiserede 
neuroteams på træningscentrene som forstår genoptræningen af hjerneskade 
borgere med behov for avanceret genoptræning. Dette har givet et fagligt 
kvalitetsløft. og medført mere målrettede og effektive genoptræningsforløb. 
På SOSU-området giver nøglemedarbejderne udtryk for, at kompetenceudviklingen 
har givet dem et større fokus og konkrete værktøjer til plejen af senhjerneskadede 
borgere.
Nøglemedarbejderne har løbende videreformidlet den opnåede viden til kolleger 
både i egen afdeling og i andre afdelinger f.eks. gennem faglig sparring, 
diskussioner og oplæg. Samtidig har de naturligvis anvendt viden, i det daglige 
arbejde med borgere med hjerneskade. 
 
Samarbejde med Hjørring Kommune

 Åben sag

 Sagsnr: 11/8499
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mank
 Besl. komp: SUU
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I projektet er der i oktober 2012, igangsat samarbejde med Hjørring Kommune om i 
undervisning på afasiområdet. Dette samarbejde fortsættes, idet der er opnået 
gode resultater ved, at de enkelte forløb er rykket tættere på borgeren, og 
koordineringen med den ergoterapeutiske træning er forbedret. 
 
Forløbsbeskrivelse for borgere med senhjerneskade
I et samarbejde mellem medarbejdere fra visitationen og træningsområdet er der 
udarbejdet en forløbsbeskrivelse, som nøje beskriver en hjerneskadet borgers vej 
igennem det kommunale system. Forløbsbeskrivelsen og implementeringen af 
denne, har givet bedre koordinerede forløb på tværs af Kommunen. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af forløbsbeskrivelsen, er der blevet udarbejdet 
informationsmateriale (pjece, se bilag 1) om rehabilitering og tilbud i Frederikshavn 
Kommune, som bliver uddelt til alle nye borgere med hjerneskade, som 
Frederikshavn Kommune kommer i kontakt med. 
 
 
Dysfagiprojekt
I forskningsprojektet om dysfagi, har der være fokus på identifikation og behandling 
af borgere med dysfagi (fejlsynkning). I netop dette projekt har Frederikshavn 
Kommune styrket sin indsats på et område, som mange borgere med hjerneskade 
lider af. 
Store dele af Center for Sundhed og Plejes personale er blevet undervist i dysfagi, 
hvorigennem der er blevet skabt opmærksomhed på et problem, som tidligere har 
været overset. Derved kan der nu i større grad laves forbyggende tiltag herunder 
reduktion i indlæggelser pga. gentagende lungebetændelser.  
Dysfagiprojektet har givet et godt tværsektorielt samarbejde mellem Frederikshavn 
Kommune og Sygehus Vendsyssel, samt et godt tværkommunalt samarbejde med 
Hjørring Kommune. De 3 parter skal sammen deltage i en international konference 
om Dysfagi (se bilag 2).
 
Sagen sendes til orientering i Handicapråd og Ældreråd.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller at hhv. Socialudvalget og 
Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
 
 

Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015
Taget til efterretning, idet Handicaprådet formoder, at opkvalificeringen fortsætter, 
når der kommer nye medarbejdere ind, så viden ikke tabes.
 
Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og 
stedfortræder.  
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Bilag
Hjerneskadepjece (dok.nr.70160/15)
Poster til international kongres (dok.nr.70159/15)
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18. Orientering om forebyggelse af brand i plejeboliger 

Sagsfremstilling
I det følgende gives en orientering om, hvordan vi forebygger brand i Kommunens 
plejeboliger, på baggrund af en anmodning fra socialudvalgsmedlem Irene 
Hjortshøj.
 
Jf. Center for Sundhed og Plejes procedure for beredskabsplaner (bilag 1) omfatter 
den halvårlige arbejdsmiljørundering at sikre, at der forefindes 
brandslukningsmateriel, frie flugtveje og overholdelse af ”instruks for forebyggelse 
af brand” (bilag x). Runderingen foretages af arbejdsmiljøgruppen for den enkelte 
plejeboligenhed. 
 
Proceduren for beredskabsplaner foreskriver, at beredskabsplanen skal være kendt 
af og tilgængelig for alle medarbejdere.
Beredskabsplanen består af en række actioncards for forskellige områder. Der er 2 
actioncards vedr. brand, hhv. ”Brand med ABA-anlæg” (plejeboligerne) og ”Brand 
uden ABA-anlæg” (hjemmeplejen), se bilag 2. De 2 actioncards beskriver hvordan 
personalet skal handle, i tilfælde af brand.

Til orientering er der ABA anlæg i alle Frederikshavn Kommunes plejeboliger.
 
I Center for Sundhed og Pleje er der konstant fokus på forebyggelse af brand.
Det sker bl.a. ved at følge ”instruks for forebyggelse af brand” (bilag 3), som bl.a. 
foreskriver at:

-       Vær forsigtig med anvendelse af åben ild
-       Da vi har ansvaret for at forebygge risiko for brand i plejeboligerne, skal 

personalet vurdere om det er sikkert, at borgeren ryger uden opsyn
-       Hvis der vurderes, at der er risiko for brand, skal personalet undersøge 

eventuelle muligheder for brug af hjælpemidler (fx rygeforklæde og 
rygerobot)

-       Alternativt kan det blive nødvendigt at fratage borgeren mulighed for at 
ryge – og dermed gøre brug af magtanvendelse

-       Tobaksrygning må kun finde sted på anviste steder udenfor egen bolig
-       Opmæksomhed på placering af levende lys, som kun må være tændte 

under opsyn.
-       Generel opmærksomhed på, at brandslukningsmateriel skal holdes frit 

tilgængelig
-       Flugtvejsdøre må ikke spærres, og der må ikke anbringes genstande eller 

effekter i flugtveje og på trapper
 
Jf. procedure for beredskabsplaner, skal alle medarbejdere på plejecentrene, i 
Hjemmeplejen, køkkener og aktivitetscentre én gang årligt modtage instruktion i 
alarmering og placering af brandslukningsmateriel. Instruktionen foretages af 
boligforeningen eller arbejdsmiljørepræsentanten/-koordinatoren.
Ca. 30 % af alle fastansatte på plejecentrene, i hjemmeplejen, køkkener og 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/15411
 Forvaltning: 
 Sbh: mank
 Besl. komp: 
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aktivitetscentre har et brandslukningskursus fra Bandskolen i Vims. Der 
samarbejdes i dag med Beredskabet om brandslukningskurser.
 
Pt er Center for Sundhed og Pleje ved at planlægge et møde for centrets 
arbejdsmiljørepræsentanter og repræsentant fra Beredskabscenteret, hvor 
materialet Brandsikker Bolig skal præsenteres (se bilag 4). Viser resultatet af en 
screening, at hjemmet er ”usikkert” – så kan arbejdsmiljørepræsentanten kalde på 
en brandinspektør, og enten besøge hjemmet sammen eller brandinspektøren kan 
komme med råd til plejepersonalet om mulige løsninger.
Dette arbejde forventes at starte op i sensommeren/efteråret 2015.
 
På baggrund af den seneste tids mediedækning af brandtilsyn i plejeboligerne, har 
klima-, energi- og bygningsministeren udsendt et brev til landets kommuner d. 
15.4.2015. Brevet er vedlagt denne sag til orientering, se bilag 5.
 
Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller at Socialudvalget tager orienteringen til 
efterretning. 
 
 

Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og 
stedfortræder.  
 
 

Bilag
P 6 0 - Procedure for beredskabsplaner (dok.nr.70158/15)
Actioncards brand (dok.nr.70157/15)
I 6.0 - Instruks for forebyggelse af brand (dok.nr.70156/15)
Brandsikker bolig - Screeningsliste til hjemmeplejen inklusive vejledning  (dok.nr.70155/15)
Brev til kommunerne fra klima-, energi- og bygningsministeren (dok.nr.69095/15)
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.
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Aksel Jensen

  

    

Dorte Svendsen

  

    

Susanne Jensen

  

    

Helle Bruun Andersen

  

    

Helle Madsen

  

    

Jørgen Tousgaard

  

    

Irene Hjortshøj

  

    

Jette Bruun Christensen

  

    

Betina Hansen

  

    

Rikke Løgtved Bruus
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